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Hlynur Þór Magnússon ræðir um undarlegan námsferil og undarlegan starfsferil,
baráttuna við þunglyndið sem hann reyndi alltaf að fela, rótleysið, drykkjuskap-

inn, sjómennskuna og margt fleira sem á dagana hefur drifið. Sjá viðtal í miðopnu.

Skin og
skúrir á
langri leið
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Meindýraeyðar hafa þurft að
hafa töluverð afskipti af mink
á Ísafirði og nágrenni upp á
síðkastið. Valur Richter, mein-
dýraeyðir, segir að meira sé
um mink inni í bænum miðað
við það sem áður var, en hann
heldur mikið til í grjótgörðun-
um. Valur hefur þurft að fara í
nokkur útköll vegna minks sem
farið hefur inn í mannabústaði
í bænum.

Að sögn Vals er erfitt að

eiga við minkinn þegar hann
er kominn inn í hús og eina
ráðið sé að veiða hann í gildru.
Mikilvægt er þó að fara varlega
þar sem minkurinn ver sig ef
hann er króaður af, en hann
getur bitið nokkuð illa. Valur
segir að eina ráðið við að halda
minkum í skefjum sé að veiða
þá en dregið hefur úr veiðum
þar sem minna fjármagn fæst í
þær frá ríkinu.

– asta@bb.is

Minkurinn sækir
í mannabústaði

Gert er ráð fyrir sex milljónum
króna til eflingar á samstarfi há-
skóla, þekkingar- og fræðasetra
á Vestfjörðum í frumvarpi til fjár-
aukalaga sem lagt hefur verið
fram á Alþingi. Um er að ræða
tveggja ára þróunar- og uppbygg-
ingarverkefni í menntun og rann-
sóknum. Á Vestfjörðum eru
starfandi 24 setur er tengjast
menntun, menningu og nýsköp-
un. Gert er ráð fyrir að stofnað

verði til klasasamstarfs með þess-
um aðilum til að auka  skilvirkni
og árangur. Til að sinna framan-
greindum þáttum verða ráðnir
tveir verkefnisstjórar til að vinna
með Háskólasetri Vestfjarða og
Fræðasetri HÍ í Bolungarvík,
Fræðslumiðstöð Vestfjarða og
öðrum aðilum grunnmennta– og
upplýsingastoða.

Verkefnahópur mun verða
skipaður til að stýra verkefninu

sem vinnur með verkefnastjór-
unum. Tillagan er hluti af aðgerð-
um sem ríkisstjórnin samþykkti
þann 5. apríl 2011 til að efla
atvinnu og byggð á Vestfjörðum.
Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið
2012 er sótt um jafn hátt framlag.
Stefnt er að því að efla mannauð,
samþætta og styrkja grunnstoðir
og vinna að nýsköpun. Í því sam-
hengi er mikilvægt að efla starfið
með auknu samstarfi.

Sex milljónir til
eflingar samstarfs

Húseigandi að Látrum í Aðal-
vík hefur sent bæjaryfirvöldum í
Ísafjarðarbæ ábendingu um að
engin aðstaða sé á svæðinu til að
losa sig við sorp, hvorki fyrir
eigendur sumarhúsa né ferðafólk.
„Fyrir utan húseigendur kemur
þarna mikill fjöldi ferðamanna,
bæði innlendir og erlendir og af
því leiðir að mikið fellur til af
sorpi. Þarna er engin aðstaða til
að losa sig við það og oft koma
ferðamenn með rusl í poka og spyrja:
„Hvar á að láta þetta?“ Þá verður

fátt um svör,“ segir í bréfi hús-
eigandans til bæjaryfirvalda.

Bréfritari leggur til að fast-
eignagjöld húseigenda verði not-
uð til að bæta úr ástandinu. „Til
dæmis mætti afhenda ferðamönn-
um, þegar þeir koma í bátana
vandaða palstpoka sem hægt er
að loka, eins og gert var fyrir
nokkrum árum og er þá frekar
hægt að ætlast til þess að bátarnir
taki þá til baka.“

Í bréfinu er jafnframt óskað
eftir að bærinn og ferðaþjónustu-

aðilar komi að því að halda að-
stöðu til lendingar í víkinni í góðu
lagi. „Nú höfum við bætt lend-
ingaraðstöðu sem nýtist bæði
okkur og göngufólki og eykur
öryggi allra sem þarna koma. Til
að halda þessu við þarf fjármagn.
Bæjarfélagið og ferðaþjónustan
nýtur tekna af ferðamönnum og
okkur og því er sanngjarnt að
þessir aðilar taki þátt í að halda
þessari aðstöðu við,“ segir í bréfi
húseigandans til bæjaryfirvalda.

– thelma@bb.is

Frá Aðalvík.

Segir sorpmál í ólagi að Látrum í Aðalvík

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur
samþykkt að hafin verði vinna
við stefnu gegn ítalska framleið-
andanum Maccaferri vegna tjóns
sem varð á snjóflóðavörnum í
Bolungarvík við hrun á grjót-

fyllingu í september 2009. Jafn-
framt hefur ráðið veitt heimild
til að lögfræðistofunni Logos
verði falin sú vinna. Þetta kom
fram á bæjarráðsfundi þar sem
tekið var fyrir bréf frá Fram-

kvæmdasýslu ríkisins þar sem
greint var frá því að ekki hefðu
náðst samningar við Maccaferri
um bætur vegna tjónsins. Þegar
tjónið varð, var búið að binda um
15% grindanna í garðinum en

þær voru keyptar frá Maccaferri.
Um er að ræða sérstyrktar

grindur frá Maccaferri en fyrir-
tækið útfærði einnig tæknileg atr-
iði varnargarðsins. Maccaferri
hefur hannað og framleitt varnar-

garða víðsvegar um Evrópu. Sér-
styrkja þurfti hins vegar efnið
sem notað er í varnargarðinn við
Bolungarvík þar sem snjóalög á
Íslandi eru mun blautari og
þyngri en þekkist víða.

Í mál vegna tjóns á snjóflóðavörnum
Framkvæmdir við snjóflóðavarnargarð í Bolungarvík voru stöðvaðar um tíma eftir að grjót hrundi úr honum. Mynd: Sölvi Sólbergsson.
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Kristbjörn „Bobbi“ Sigurjóns-
son hleypur, syndir, hjólar, skíðar
og stundar þríþraut - auk þess að
reka verslun þar sem má græja
sig fyrir þetta allt. Hann undirbýr
sig nú bæði fyrir að hlaupa sitt
tíunda maraþon í október og aðra
Iron Man keppni á næsta ári.

„Við erum fimm hér fyrir vest-
an sem ætlum til Amsterdam í
október til að taka þátt í mara-
þoninu þar. Tvö okkar munu
hlaupa hálft maraþon en ég, kon-
an mín Rannveig og bæjarstjóra-
frúin Hólmfríður Vala, hlaupum
heilt. Það verður mitt tíunda mara-
þon,“ segir Bobbi.

Hvernig undirbýr maður sig
fyrir maraþon? „Við byrjuðum
undirbúning í maí en aðallega
snýst hann um að auka æfinga-
magnið hægt og bítandi. Sérstak-
lega hjá þeim sem eru frekar ný-
byrjaðir. Það þýðir ekki að
ákveða í dag að ætla sér að hlaupa
maraþon eftir tvo mánuði. Áður
er betra að vera búinn að hlaupa
vel á annað ár og kannski keppa
í einu eða tveimur hálfmaraþon-
um. Æfingin okkar nú á laugar-
daginn er að hlaupa 32 kílómetra.
Síðustu helgi hlupum við 30 kíló-

metra og næsta laugardag verða
þeir 35. Svona byggir maður upp
hlaupaþolið og það verður til á
löngum tíma.“

Besti tími Bobba í maraþoni
er 3 klukkustundir og 50 mínútur
en hann er ákveðinn í að bæta
þann tíma í Amsterdam. „Já, en
ef maður er eins og ég, stöðugt
flakkandi á milli þess að hlaupa,
synda, hjóla og skíða eru auðvit-
að takmörk fyrir því hvað maður
nær langt í hverri grein og verður
kannski aldrei sérstaklega góður
í neinu. Það segir sig sjálft að ef
maður hleypur allan ársins hring
nær maður betri tökum á því.“

Aftur í Iron ManAftur í Iron ManAftur í Iron ManAftur í Iron ManAftur í Iron Man
Maraþon er 42 kílómetrar en

Bobbi segist ekki vera lengi að
jafna sig eftir slíkt hlaup. „Nei,
ekki lengur. Það tók mig um mán-
uð að jafna mig eftir fyrstu mara-
þonin sem ég hljóp. En eftir
hlaupið Amsterdam tekur við
svokölluð „aktív hvíld„ hjá mér.
Það þýðir að ég mun hlaupa 30 -
40 kílómetra í vikunni á eftir, þó
rólega. Eins er líka fínt að synda
eða hjóla eftir svona.“

Það eru 18 ár síðan Bobbi

byrjaði að hlaupa. Áður stundaði
hann lyftingar en fékk nóg af
þeim, færði sig yfir í spinning,
þaðan í aerobic en var byrjaður
að keppa í hlaupum árið 1995.
Hann tók þátt í Iron Man á síðasta
ári og ætlar aftur.

„Já og nú verður konan með.
Hún kom með mér til Kaupmanna-
hafnar í fyrra en núna mun hún
taka þátt í keppninni í júlí í Frank-
furt. Við erum því líka að undir-
búa okkur fyrir þetta. Ég geri ráð
fyrir að hlaupa að meðaltali 60
kílómetra á viku í vetur og þegar
allar þessar æfingar leggjast
saman erum við örugglega að
tala um 15 - 20 tíma á viku.“

Við þetta bætast gönguskíða-
iðkun Bobba og Fossavatnsgang-
an sem hann skipuleggur. „Hún
verður stöðugt vinsælli. Við er-
um komin á kortið hjá bestu
gönguskíðaköppum heims og
sífellt fleiri taka þátt í göngunni.
Sjálfur hef ég farið fjórum sinn-
um í Vasa gönguna, til Noregs,
Frakklands, Þýskalands og Ítalíu
og keppt á öllum þessa stöðum. Í
þeim ferðum hef ég heyrt í hversu
miklum metum Fossavatnsgang-
an er á meðal erlendra skíðamanna.“

Alltaf svangurAlltaf svangurAlltaf svangurAlltaf svangurAlltaf svangur
Þið hjónin ætlið að hlaupa 32

kílómetra á laugardaginn - hvert?
„Reyndar byrjum daginn á að
synda 3 kílómetra með þríþraut-
arfélagi Vestfjarða en hlaupum
svo á eftir. Við förum frá lauginni
og inn í fjörð, svo í átt að Bolung-
arvík og til baka. Þetta tekur okk-
ur svona þrjá tíma.“

Aðspurður segist Bobbi hafa
prófað að hlusta á tónlist á hlaup-
unum en gefist upp á því. „Mér
fannst það trufla mig. Maður
hugsar svo mikið á leiðinni, sér-
staklega þegar maður er einn. Ég
fæ mínar bestu hugmyndir í
sambandi við fyrirtækið þegar
ég er að hlaupa. Það eru líka
miklu fallegri hljóð í náttúrunni
heldur en þessum iPodum.“

Maður sem hreyfir sig svona
mikið hlýtur að þurfa að borða
heil ósköp? „Ég þarf að borða
mjög oft og er eiginlega alltaf
svangur. Þótt ég sé ekki á sér-
stöku matarræði passa ég hvað
ég set ofan í mig. Ég borða aldrei
skyndibitamat. Fyrst og fremst
reyni ég auðvitað að borða bara
hollan mat þótt ég geti leyft mér

hvað sem er.“

Hálfgerð fíknHálfgerð fíknHálfgerð fíknHálfgerð fíknHálfgerð fíkn
Bobbi segir sína mestu áskorun

hingað til hafa verið það að keppa
í Iron Man. „En gönguskíði eru
eitt erfiðasta sport sem maður
stundar. Þá vegna þess að maður
reynir á allan skrokkinn og þarf
mikið þrek. Eitt það skemmti-
legasta sem ég geri er að taka
þátt í keppni, hvort sem það er
hlaup eða skíðaganga. Það að
bíða á startlínu eftir að fara af
stað verður að hálfgerðri fíkn
með tímanum.“

Haustið er tími fagurra fyrir-
heita og eflaust margir sem eru
að reyna að koma sér af stað í
líkamsrækt. Hvaða ráð á Bobbi
fyrir þá sem eru að byrja að
hlaupa?

„Það besta sem fólk gerir er að
finna sér einhvern félaga og ná
sér þannig í ákveðið aðhald.
Mjög fáir halda það út að vera
einir að gaufast. Auk þess sem
það að hafa félagsskap gerir þetta
náttúrlega miklu skemmtilegra,“
segir Bobbi að lokum.

– Huldar Breiðfjörð.

Tíunda maraþonið og aftur í Iron Man
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Spurningin
Ertu sátt(ur) við hag

þinn og þinna nánustu?
Alls svöruðu 412.

Já sögðu 151 eða 37%
Nei sögðu 261 eða 63%

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:

Suðlæg átt og rigning
eða slydda með köflum,
en úrkomulítið NA-lands.

Hiti yfirleitt 1-7 stig.

Horfur á laugardag: Útlit
fyrir norðaustlæga átt

með vætusömu veðri og
heldur kólnandi veðri.

Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir norðaustlæga átt

með vætusömu veðri og
heldur kólnandi veðri.

Ritstjórnargrein

Sambandsleysi
Af og til hefur BB spurst fyrir um afdrif mála, sem vöktu vonir um

að unnt væri að renna styrkari og fjölbreyttari stoðum undir atvinnulífið
á Vestfjörðum. Í gegnum tíðina hefur margt rekið á fjörur, sumt hvert
býsna áhugavert. Einhvern veginn er þó eins og flestu hafi skolað út
aftur, svo lítið bar á, án þess að vitneskja liggi fyrir um hvers vegna
ekki varð hönd á fest.

Í desember 2005 mátti ætla að mikinn hvalreka hefði borið á fjörur
Ísfirðinga er boðað var til fundar um alþjóðlega rannsóknastofnun á
sviði jarðkerfisfræða, verkefni sem nokkuð einsýnt þótti að vel væri
staðsett á Ísafirði: Stofnun rannsóknamiðstöðvar á sviði jarðkerfisfræða
er sannarlega verkefni sem byggir á styrkleikum Ísafjarðar og getur
verið mikilvægur liður í uppbyggingu þekkingarsamfélags á Vestfjörð-
um og Íslandi í heild, var það orðað, hvorki meira né minna, enda ævin-
týrið tilkomið með stuðningi forsætisráðuneytisins í tíð Halldórs Ás-
grímssonar, sem mætti hér vestra á fundinn. Árið eftir (2006) var fyrir-
huguð rannsóknastofnun sögð vekja mikla athygli og að undirbúningur
að stofnun hennar gengi vel. Í ársbyrjun 2007 fjallaði atvinnumálanefnd
Ísafjarðarbæjar um skýrslu ESSI (The Earth Systems Science Institute
of Iceland) og hvatti bæjarráð til að fylgja málinu fast eftir. Hvað svo?
Hefur BB misst af stórfrétt?

Sitthvað bendir til að kalkþörungsverksmiðjan á Bíldudal verði
veruleg lyftistöng fyrir sveitarfélagið. Erfiður þröskuldurinn stendur

þó í vegi fyrir frekari framþróun: flutningskostnaður. Enn ein staðreynd-
in fyrir nauðsyn þess að strandsiglingar verði hafnar að nýju. Nefnd er
sögð vera að kanna málið. Hvernig sækist sá róður; brýtur allt á hags-
munagæslunni, sem kom því til leiðar að strandsiglingar voru lagðar
af? Hversu lengi verður beðið?

Árið 2007 dúkkuðu upp viðræður milli vestfirskra sveitarstjórnar-
manna um björgunarmiðstöð á Vestfjörðum, sem staðsett yrði á Ísafirði.
Átta til tólf ný störf í Ísafjarðarbæ? var fyrirsögn fréttar í BB. Hvað
svo? Var þetta hugmynd, sem ekki náðist samstaða um og nú grafin og
gleymd með öllu? Fjórðungssamband Vestfirðinga mótmælti auglýs-
ingu Háskóla Íslands um prófessorsstöðu tengda nafni Jóns Sigurðsson-
ar, forseta. Fáum við að fylgjast með framvindu málsins? Hefur Há-
skóli Íslands svarað umkvörtun Fjórðungssambandsins? Varla látum
við þar við sitja?

BB hefur um árabil beint spurningum til ráðamanna um eitt og
annað, sem daufheyrst hefur verið við með öllu. Því miður virðist slík
hundsun viðloðandi viðhorf þorra opinberra embættismanna. Þetta er
óþolandi. Fólk á ótvíræðan rétt á upplýsingum um hvernig málum er
varða hag þess reiðir af. Hefur einhver tölu á þeim spurningum sem
Fjórðungssambandið og sveitarstjórnir á Vestfjörðum hafa opinberlega
sent alþingismönnum og ríkisstjórnum í gegnum árin, án þess að kunn-
gert hafi verið um svör? Fróðlegt ef það lægi fyrir!                        s.h.

Fyrning afla
yrði þungbær

„Ef fyrirhugaðar breytingar
á kvótakerfinu verða að veru-
leika gæti það breytt miklu
fyrir okkur og gert starfsemina
erfiða,“ segir Jakob Valgeir
Flosason, útgerðarmaður í
Bolungarvík, sem rekur útgerð-
ar- og fiskvinnslufyrirtækið
Jakob Valgeir ehf., ásamt föð-
ur sínum, Flosa V. Jakobssyni.
Jakob segir að fyrning kvótans
yrði þungbær fyrir fyrirtækið
þar sem skuldir þess séu tölu-
vert háar og því erfitt að taka á
sig fleiri álögur. Hann segir
einnig að erfitt sé að gera breyt-
ingar á rekstrinum og fara í
fjárfestingar á meðan ekki er
vitað hver framtíð kvótakerfis-
ins verður. Jakob segir að
reksturinn gangi ágætlega en
kostnaðarhækkanir hafi haft
sitt að segja fyrir reksturinn
og nefnir í því sambandi
kostnað vegna beitu, veiðar-
færa og olíu.

Metafla var landað í Bolung-
arvík í síðasta mánuði en rúm-
lega 1500 tonn af sjávarafla
var landað þar í mánuðinum.
Bátar Jakobs Valgeirs ehf.,
Sirrý ÍS og Guðmundur Ein-
arsson ÍS, hafa aflað vel um
árabil og má í því sambandi
nefna að Guðmundur Einars-
son ÍS, hefur komið með yfir

11 þúsund tonn að landi frá
því hann var sjósettur síðla
árs 2003. Þá er Sirrý ÍS nær
undantekningarlaust á lista
yfir aflahæstu smábáta yfir 10
tonn. Að sögn Jakobs hefur
veiðin einnig gengið ágætlega
hjá línubáti fyrirtækisins, Þor-
láki ÍS. Fiskurinn sem bátarnir
koma með að landi er unninn
í fiskvinnslu fyrirtækisins í
Bolungarvík.

Megnið af framleiðslu Jak-
obs Valgeirs ehf., er flutt til
Spánar. Að sögn Jakobs hefur
vinnslan gengið vel og fáir
dagar hafa dottið úr vinnslu.
Langmest er unnið af þorski
en eitthvað af ýsu og steinbít.

„Markaðurinn er í lagi í dag
og hefur lagast mikið síðan
hann tók stóra dýfu árið 2009.
Afurðarverð eru þó töluvert
lægra en þegar það var hæst
árið 2008,“ segir Jakob Val-
geir.                  – asta@bb.is

Í lok þriðja ársfjórðungs bjuggu
7.030 manns á Vestfjörðum,
3.595 karlar og 3.445 konur.
Fækkaði íbúum um 60 manns á
ársfjórðungnum. Mest fækkaði í
Ísafjarðarbæ eða um 50 manns
en þar búa nú 3.750. Einnig fækk-
aði í Tálknafjarðarhreppi um 20
manns en þar búa nú 270 manns.
Hins vegar fjölgaði í Stranda-
byggð um tíu manns en þar búa
nú 520 manns samkvæmt tölum
Hagstofunnar. Íbúafjöldi hélst

óbreyttur í öðrum sveitarfélög-
um. Í Bolungarvík búa 880 manns,
270 í Reykhólahreppi, 900 í Vest-
urbyggð, 190 í Súðavíkurhreppi,
50 í Árneshreppi, 100 í Kaldr-
ananeshreppi og 100 í Bæjar-
hreppi. Erlendir ríkisborgarar
voru 615 og var fjöldi þeirra
óbreyttur frá 2. ársfjórðungi.

Landsmönnum fækkaði um 90
á ársfjórðungnum og í lok 3. árs-
fjórðungs  bjuggu 319.090 manns
á Íslandi, 160.130 karlar og 158.

960 konur. Erlendir ríkisborgarar
voru 20.960 og á höfuðborgar-
svæðinu bjuggu 203.240 manns.
Á sama tíma fluttust 850 ein-
staklingar frá landinu umfram
aðflutta. Brottfluttir einstaklingar
með íslenskt ríkisfang voru 690
umfram aðflutta, en brottfluttir
erlendir ríkisborgarar voru 160
fleiri en þeir sem fluttust til lands-
ins. Fleiri karlar en konur fluttust
frá landinu.

– thelma@bb.is

Vestfirðingum
fækkaði um sextíu

Mest var fækkunin í Ísafjarðarbæ.
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BÓKAVÖRÐUR
Staða bókavarðar við Bókasafnið á Ísa-
firði er laus til umsóknar. Um er að ræða
100% starf. Við leitum að framtíðarstarfs-
manni með stúdentspróf eða sambærilega
menntun, sem sýnir frumkvæði og færni
í mannlegum samskiptum, er tölvuglögg-
ur og hefur góða almenna ensku- og dönsku-
kunnáttu.
Helstu verkefni eru almenn þjónusta við
notendur bókasafnsins, einnig frágangur
og viðgerðir á safnkostinum. Viðkomandi
þarf að hafa áhuga á bókmenntum og bók-
lestri.
Nánari upplýsingar veitir Jóna Símonía
Bjarnadóttir, forstöðumaður í síma 450 8228
eða á netfangið jona@isafjordur.is og
Edda Björg Kristmunsdóttir í síma 450
8220 eða á netfangið edda@isafjordur.is.
Umsóknarfrestur er til 28. október 2011.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Bólusetning gegn in-
flúensu haustið 2011
Bólusetning gegn árlegri inflúensu er hafin

og stendur til 31. október. Bólusett verður á
heilsugæslustöðinni á Ísafirði milli kl. 14:00 og
15:30 alla virka daga.

Vinsamlegast pantið tíma í síma 450 4500.
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu hvest.is.

Ferðum Strætisvagna Ísafjarð-
arbæjar hefur fækkað talsvert og
ferðatíma í minni byggðarlögin
verið hnikað til. „Það er engin
óskastaða þeirra sem starfa að
bæjarmálum að þurfa að skera
niður þjónustu, en því miður er
það sá raunveruleiki sem blasir
við okkur í dag. Endum þarf að
ná saman og þá þarf að forgangs-
raða. Eftir skoðun starfsmanna
Ísafjarðarbæjar með þeim verk-
taka sem sér um aksturinn var
niðurstaðan sú að allmargar ferðir
væru ekki nógu vel nýttar til að
réttlætanlegt væri að halda þeim
úti í því árferði sem nú er,“ segir
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar í pistli á vefsíðu
sveitarfélagsins.

Þar segir hann að lagt hafi verið
upp með það að nýta síðasta ár
samningstíma núverandi verk-
taka í að gera breytingar sem
myndu skila umtalsverðum sparn-
ði án þess að skera þjónustuna

verulega niður. Þannig myndum
bæjarstarfsmenn einnig hafa
meiri upplýsingar þegar akstur-
inn verður boðinn út aftur í byrjun
næsta árs.

„Við lögðum upp í þessa vinnu
með það fyrir augum að ná fram
20% sparnaði í almenningssam-
göngum og reyndum að gera það
með það fyrir augum að skerða
þjónustu eins lítið og hægt væri.
Því voru teknir í notkun minni
og færri bílar og þær ferðir felldar
niður sem minnst voru notaðar.
Sparnaðurinn er umtalsverður
fyrir bæjarsjóð. Árið 2010 greiddi
bæjarfélagið 51,1 m.kr. með al-
mennings- og skólasamgöngum
í bænum (55 m.kr. miðað við
vísitölu) en á næsta ári verður sú
tala alls 38,1 m.kr. Nemur sparn-
aðurinn tæpum 17 milljónum
króna á ári ef miðað er við vísi-
töluhækkanir og það munar um
minna þegar liggur á að ná endum
saman,“ segir Daníel.

„Hins vegar áttum við okkur
líka á því að þegar að ferðatímum
er hnikað og ferðum fækkað þá
eru ekki allir á eitt sáttir um breyt-
ingarnar. Því viljum við heyra
frá íbúum hvernig þeir upplifa
þetta. Má gera þetta öðruvísi fyrir
sama pening? Aðrar ferðir á öðr-
um tíma, aukinn tíðni á sumrin,
minni á veturnar, minni bílar eða
stærri og þar fram eftir götunum?
Við vonum og trúum því að þessi
fækkun ferða hafi lítil áhrif á
meginþorra íbúa, en áttum okkur
jafnframt á því að auðvitað hafa
þær áhrif á einhverja og að betra
væri að hafa fleiri ferðir. Við
biðjum þá hina sömu um að sýna
okkur skilning og aðstoða okkur
við að bæta það sem hægt er að
bæta í þessu. Þjónusta sem þessi
er aldrei skorin niður með bros á
vor,“ segir Daníel en pistil hans
má lesa í heild á vef Ísafjarðar-
bæjar.

– thelma@bb.is

Fækkun strætóferða
sparar milljónir á ári

Árið 2010 greiddi Ísafjarðarbær 51,1 milljónir með almennings- og skóla-
samgöngum í bænum en á næsta ári verður sú tala alls 38,1 milljónir króna.

Bank Bank
Barnaheill – Save the Children á Íslandi leita

að ungu, drífandi og hressu fólki til að ganga
í hús og safna Heillavinum eitt kvöld í viku.

Heillavinir styðja starf samtakanna með föst-
um mánaðarlegum framlögum. Ef þú átt auð-
velt með samskipti og hefur frumkvæði, sendu
okkur umsókn fyrir 22. október á netfangið
barnaheill@barnaheill.is, merkta „Heillavinir“.

Meiri tekjur í sumar
af færri ferðamönnum

Tekjur af tjaldsvæðum í Ísa-
fjarðarbæ hafa ekki lækkað þrátt
fyrir töluverða fækkun gesta frá
því í fyrra eða sem nemur 20% á
tjaldsvæðinu í Tungudal og 35%
á tjaldsvæðinu á Þingeyri. Fækk-
unina má að mestu rekja til þess
að færri íslenskir ferðamenn voru
á faraldsfæti í sumar. Á tjald-
svæðið í Tungudal komu 5.519
ferðamenn í sumar samanborið
við 6.860 í fyrra. Mikil aukning
varð á komum gesta í Tungudal
milli áranna 2009 og 2010, en
sumarið 2009 voru þeir 4.945 og
2.418 árið 2008. Flestir gestanna
í Tungudal í sumar komu í júlí

irnir 1.087 talsins.
Þrátt fyrir fækkun gesta hafa

tekjur sveitarfélagsins af tjald-
svæðum ekki lækkað heldur auk-
ist. Aukninguna má rekja til
breytinga á gjaldskrá. Heildar-
tekjur sveitarfélagsins af tjald-
svæðunum voru 4.407.171 króna
í sumar samanborið við 4.364.
209 krónur í fyrra. Tekjur af tjald-
svæðinu í Tungudal jukust um
rúmar 104 þúsund krónur og um
tæpar 77 þúsund krónur á Þing-
eyri. Tekjur af tjaldsvæðinu á
Flateyri lækkuðu hins vegar um
rúmar 138 þúsund krónur.

– asta@bb.is
eða 3.735 en fæstir voru þeir í
júní eða 697. Í ágúst voru gest-

Tekjur af tjaldsvæðum
Ísafjarðarbæjar hækkuðu
þrátt fyrir fækkun gesta.
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HÚSAFRIÐUNARNEFND
Styrkir úr Húsafriðunarsjóði 2012
Húsafriðunarnefnd auglýsir eftir umsóknum um styrki úr

Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2012.

Húsafriðunarnefnd úthlutar styrkjum úr sjóðnum til:
a. ráðgjafar og áætlunargerðar vegna endurbóta á friðuð-um

byggingum,
b. endurbóta á friðuðum byggingum.

Húsafriðunarnefnd er einnig heimilt að veita styrki til:
c. ráðgjafar og áætlunargerðar vegna endurbóta á öðrum

byggingum en friðuðum sem að dómi nefndarinnar hafa menn-
ingarsögulegt eða listrænt gildi,

d. endurbóta á öðrum byggingum en friðuðum sem að dómi
Húsafriðunarnefndar hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi,

e. gerð byggða- og húsakannana,
f. útgáfu byggða- og húsakannana,
g. byggingarsögulegra rannsóknarverkefna og útgáfu rita

um þær.

Styrkveitingin er háð því að við framkvæmdir sé þeim áætl-
unum, upplýsingum og umsóknum fylgt sem Húsafriðunar-
nefnd samþykkir.

Umsóknarfrestur er frá 15. október til 1. desember 2011.

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu Húsafriðunarnefndar husafridun.is eða í síma 570
1300.

Í þessu samhengi skal sérstaklega bent á leiðbeiningarit
Húsafriðunarnefndar og Húsverndarstofu um viðhald og
viðgerðir eldri húsa í Minjasafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni.

Húsafriðunarnefnd, Suðurgötu 39, 101 Reykjavík.

Í frumvarpi til fjáraukalaga er
gert ráð fyrir 200 milljóna króna
framlagi úr Ofanflóðasjóði vegna
kostnaðar við endurhönnum og
viðgerðir á snjóflóðavarnargarði
sem úr hrundi á árinu 2009 og
verið er að reisa fyrir ofan Bol-
ungarvík. Megin niðurstaða sér-
fræðihóps sem falið var að leggja

mat á orsakir þess að úr garðinum
hrundi var að hönnun netgrinda
og stoðkerfis stæðist ekki kröfur.
Endurhanna þurfti stoðvirki
varnargarðsins og semja að nýju
við verktaka.

„Framkvæmdir við garðinn eru
nú vel á veg komnar og stefnt er
að því að ljúka allri grófvinnu í

nóvember á þessu ári en bíða
með lokafrágang fram á sumar.
Eftir er ná niðurstöðu í skiptingu
tjónsins milli aðila og ekki er
ólíklegt að það verði útkljáð fyrir
dómstólum þar sem erlendur
framleiðandi stoðvirkjanna hefur
hafnað bótaskyldu,“ segir í frum-
varpinu.             – thelma@bb.is

200 milljónir vegna end-
urhönnunar og viðgerða

Verkefninu „Ísland – allt árið“
var hrundið af stað í síðustu viku
við hátíðlega athöfn í Hörpunni í
Reykjavík. Verkefnið er samþætt
markaðsverkefni sem miðar að
því að efla vetrarferðaþjónustu
og jafna árstíðarsveiflu í íslenskri
ferðaþjónustu. Ríkisstjórnin hef-
ur ákveðið að verja allt að 300
milljónum króna árlega næstu
þrjú árin í markaðsverkefni í vetr-
arferðaþjónustu, gegn mótfram-
lagi frá einkaaðilum og hafa
Ferðamálasamtök Vestfjarða og
Vesturferðir ákveðið að leggja
sameiginlega 500 þúsund krónur
til verkefnisins. Hluti af átakinu
fellst í því að hvetja Íslendinga

til að bjóða ferðamönnum að gera
eitthvað skemmtilegt með sér.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, hefur t.a.m. boðið til
pönnukökuveislu á Bessastöðum
og Katrín Júlíusdóttir, iðnaðar-
ráðherra, býður ferðamönnum
með sér í fótabað úti á Seltjarn-
arnesi. Vestfirðingar láta ekki sitt
eftir liggja og þó nokkrir hafa
þegar skráð sig til leiks á vefsíðu
Inspired by Iceland. Sigurður
Jónsson, hjá Borea Adventures á
Ísafirði býður ferðamönnum í
kajakferð, Albertína F. Elíasdótt-
ir, forseti bæjarstjórnar Ísafjarð-
arbæjar fer í söguferð um Ísafjörð
með gesti og gangandi og Pálína

Kristín Hermannsdóttir, Palla
Stína, býður ferðamönnum í Poll-
inn í Tálknafirði, sem hún kallar
best geymda leyndarmál í heimi.

Þá býður Kristján Gunnarsson
á Þingeyri í ferð um Vélsmiðju
Guðmundar J Sigurðssonar & Co
á Þingeyri en hún er elsta vél-
smiðja landsins. Önundur Haf-
steinn Pálsson, Önni, býður öll-
um í afmælisveislu í Tankinum,
hljóðveri sínu á Flateyri og Ása
Dóra Finnbogadóttir hjá Skrím-
slasetrinu á Bíldudal fer með
gesti í gönguferð um Bíldudal
og býður upp á skrímslasúpu á
eftir.

– asta@bb.is

Vestfirðingar bjóða heim

Ekki verður veitt leyfi fyrir
byggingu 20 smáhýsa vestan við
tjaldsvæðið í Tungudal. Ætlunin
var að byggja þar hús sem hýsti
fimm manns í einu og yrði leigt
út alla daga vikunnar á vegum
Gistingar ehf. Guðmundur Trygg-
vi Ásbergsson, eigandi Gistingar,
segist eiga í erfiðleikum með að
stækka fyrirtæki sitt, sem rekur
gistiheimili á Suðureyri, og lítið
sé um svör hjá Ísafjarðarbæ. „Ég

vildi stækka fyrirtækið í hagræð-
ingarskyni og hefði haldið að
það væri einnig gott fyrir bæinn
að fá aukna þjónustu og starfs-
möguleika til sveitarfélagsins. En
það gengur mjög illa að fara í
áframhaldandi uppbyggingu,
þegar ég fæ svör frá bænum eru
þau neikvæð og stundum fæ ég
alls ekki svör,“ sagði Guðmundur
Tryggvi þegar blaðamaður innti
hann frétta af málinu.

Málið hefur ekki verið tekið
fyrir í umhverfisnefnd eftir því
sem blaðið kemst næst en Guð-
mundur segist hafa verið kallaður
á fund bæjarstjóra þar sem hon-
um var tjáð að málið gengi ekki
upp og honum yrði ekki veitt
leyfi. Guðmundur Tryggvi sótti
einnig um að kaupa húsnæðið að
Silfurgötu 5 til að gera það upp
og koma þar upp gistiheimili en
því var hafnað af bæjarráði. Að-

spurður um ástæðuna segist Guð-
mundur ekki vita hana. „Ég get
ímyndað mér að þeir hafi viljað
fá hærra verð fyrir það, en það er
svo rosalegur kostnaður við að

gera það upp. Ég hefði haldið að
þótt aðeins fengist málamynda-
verð fyrir húsið, yrði hagur bæj-
arins að húsið yrði gert þokka-
legt.“                  – thelma@bb.is

Fær ekki að byggja tuttugu smáhýsi
Guðmundi Tryggva hefur verið neitað um að byggja smáhýsi í Tungudal.
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Ljósmyndir: Þórarinn Ólafsson.

Fyrrum kenndi hann við aðra
skóla og náði því meira að segja
að kenna til landsprófs og sam-
ræmds gagnfræðaprófs, vann á
Sagnfræðistofnun Háskóla Ís-
lands í fáein ár ásamt því að
„gaufa“ við meistaraprófsritgerð
í sagnfræði og var tæplega eitt ár
í fraktsiglingum um heiminn.

Hlynur vann sem fangavörður
bæði í sumarafleysingum í Hegn-
ingarhúsinu við Skólavörðustíg
og seinna í Síðumúlafangelsinu
illræmda á tíma GG-málanna en
vill helst ekki um þau tala nema
þegar siðferðisleg skylda krefur.

LeiklistarskóliLeiklistarskóliLeiklistarskóliLeiklistarskóliLeiklistarskóli
og laganámog laganámog laganámog laganámog laganám

Hann kom víða við í félagslífi
og félagsstörfum af ýmsu tagi í
áratugi og lék m.a. í nokkrum
uppfærslum Litla leikklúbbsins
á Ísafirði. „Ég gekk í Leiklistar-
skóla Ævars Kvarans upp úr tví-
tugu, ekki til að verða leikari held-
ur mér til gamans og til að bæta
framsögnina,“ segir hann. „Svo
þegar ég kom til Ísafjarðar gekk
ég strax í Litla leikklúbbinn, bara
til að kynnast fólki.“

Upp úr þrítugu skráði Hlynur
sig í lagadeild Háskóla Íslands
og sótti þar tíma einn vetur eins
og hann gat með vaktavinnu og
fjölskyldu og las þá mestan hlut-
ann af námsefni lagadeildar sér
til gamans og fróðleiks, þar á
meðal hátt á sjötta tug hnaus-
þykkra binda af hæstaréttardóm-
um allt frá 1920. „Sá lestur var
að vísu fjarri því að vera skemm-
tilestur en sitthvað annað, einkum
í almennri lögfræði, fannst mér
mjög skemmtilegt og lærdóms-
ríkt,“ segir hann. Ekki lauk hann
samt neinum prófum í lögum
enda stóð það ekki til.

Aðspurður hvað hann hafi
starfað fleira um ævina, rétt eins
og framantalið sé ekki nóg, segir
hann það hafa verið ýmislegt um
lengri eða skemmri tíma. „Eitt
sumar var ég á hjólaskóflu hjá
Steypustöðinni, annað sumar
keyrði ég vörubíl austur á landi.
Tók meirapróf strax og ég hafði

aldur til.“ Auk þess var hann í
afleysingum sem tollvörður sum-
arið þegar hann var átján ára.

RótleysiðRótleysiðRótleysiðRótleysiðRótleysið
„Starfsferill minn er ekki fálka-

orðuvænn“, segir hann. „Ég hef
alltaf verið rótlaus eins og þangið
sem rekst um víðan sjá, straumar
og votir vindar velkja því til og
frá, sagði skáldið. Ef ég hefði
haldið mig við leistann alla tíð,
unnið alla ævi að rannsóknum á
þágufalli orðsins hundur eða ein-
beitt mér í áratugi að liðamótun-
um í afturfótum hrossaflugu eða
ekki haft í mér manndóm, nú eða
rótleysi, til að skipta nokkurn
tímann um starf, þá væri ég kann-
ski búinn að fá riddarakross.“

Ekki kveðst Hlynur vita með
neinni vissu um rót þessa rótleys-
is. Hann segist reyndar vera hissa
hvað hann tolldi lengi á Ísafirði
en skýrir það helst með fjölbreytt-
um verkefnum og fjölbreyttum
félagsstörfum. Hann segist þó
hafa grun um að þunglyndið geti
verið ástæða rótleysisins að ein-
hverju leyti. Jafnvel að verulegu
leyti.

Skammaðist sín mjögSkammaðist sín mjögSkammaðist sín mjögSkammaðist sín mjögSkammaðist sín mjög
fyrir þunglyndiðfyrir þunglyndiðfyrir þunglyndiðfyrir þunglyndiðfyrir þunglyndið

Þunglyndið segirðu?
„Já, ég hef barist við þunglyndi

allt frá fermingaraldri. Það hefur
á köflum og reyndar yfirleitt ver-
ið mjög erfið barátta. Ég skamm-
aðist mín óskaplega fyrir þetta
og reyndi af fremsta megni að
leyna því sem best, alveg fram á
allra síðustu ár. Hluti af birtingar-
mynd þunglyndisins hjá mér er
og hefur alla tíð verið sjúklegur
verkkvíði og sjúklegt einbeiting-
arleysi og vanmetakennd og
raunar kvíði fyrir nánast öllu.
Samt hef ég aldrei verið feiminn
nema þá við stelpur þegar ég var
á unglingsárum. Ekki hefur bætt

Pabbi var dáinn fyrir nokkru og
mamma hafði ráðið sig sem mat-
ráðskonu hjá vegavinnuflokki og
kom því ekki heim nema um
helgar. Séra Eiríkur Eiríksson var
þá nýorðinn þjóðgarðsvörður á
Þingvöllum og ætlaði að vera
þar með lítinn unglingaskóla og
mamma skráði mig hjá honum.
Á síðustu stundu, eða öllu heldur
eftir síðustu stundu þegar skóla-
hald var almennt byrjað, hætti
séra Eiríkur við en gekk frá því
að krakkarnir sem áttu að vera
hjá honum fengju skólavist ann-
ars staðar. Þar á meðal gekk hann
frá skólavist fyrir mig á Núpi í
Dýrafirði þar sem hann hafði
sjálfur verið skólastjóri.

Eftir veturinn minn á Núpi var
ég nánast óþekkjanleg mann-
eskja. Ég er fyrir löngu búinn að

fyrirgefa nemendunum, þeir
vissu eigi hvað þeir gjörðu, en
ég fyrirgaf skólastjóranum ekki
innra með mér fyrr en þegar ég
frétti að hann væri dauður. Samt
koma enn þær stundir að mér
finnst ég ekki alveg laus við þann
draug.

Ég var í átta manna endaher-
bergi, þrettán ára gamall, og flest-
ir herbergisfélaganna voru fimm-
tán til sautján ára gamlir og
„gangsterar að sunnan“ sem stóðu
í veseni og óknyttum af ýmsu
tagi, svo sem íkveikjum. Vegna
þess að ég meinleysinginn var í
herbergi með þessum náungum
setti skólastjórinn mig undir
sama hatt og þá. Enn eru mér
þriðju gráðu yfirheyrslurnar hjá
þessum einstaklega svipljóta og
grimmdarlega manni í fersku

úr skák sá mikli galli að vilja
helst skila öllu fullkomnu sem
ég hef tekið mér fyrir hendur.
Réttara væri þó í því efni að tala
um innri þörf frekar en vilja. Sá
bölvaði galli hefur aukið enn á
kvíðann.

Lengi voru prófaðar á mér
nýjustu sortir hverju sinni af
lyfjum við þunglyndi. Það var
eins og að stökkva vatni á gæs
enda lappa slík lyf upp á boðefna-
skipti í hausnum. Niðurstaðan
varð sú að ekkert væri við boð-
efnaskiptin í hausnum á mér að
athuga heldur væri þetta það sem
núna er kallað áfallastreituröskun
eða eitthvað annað álíka andskoti
fræðilegt og gáfulegt. Fullseint
að gera eitthvað í þeim málum úr
þessu hvað mig varðar.“

„Heyrðu, þú ert úr Kjósinni, er það ekki?“ spyr blaðamaður í gegnum símann.
„Nei, af og frá, og það var nú ekki beint lofsyrði í minni sveit þegar sagt var að
einhver væri úr Kjósinni,“ svarar Hlynur Þór Magnússon ákveðinn. „Ég er úr
Mosfellssveit sem núna heitir Mosfellsbær að mér skilst.“ Blaðamaður þykist
heyra gegnum símann að hann brosi út í annað þar sem hann situr núna á fleti
sínu á Reykhólum við Breiðafjörð líkt og Grettir og þeir fóstbræður forðum.

Áður en Hlynur fluttist að Reykhólum vorið 2006 var hann rúma tvo áratugi
á Ísafirði og starfaði þar aðallega við blaðamennsku og ritstjórn og kennslu við
Menntaskólann og „kosningavesen af ýmsu tagi iðulega“ eins og hann kemst
að orði, jafnvel eitt sinn fyrir tvo stjórnmálaflokka samtímis með vitund og
góðu samþykki beggja málsaðila, auk þess sem hann skrifaði eina bók og bjó
bækur til prentunar.

Aðspurður um kosningastjórn og ritstjórn málgagna og trúnaðarstörf fyrir
tiltekinn flokk í áratugi kveðst hann hafa í rauninni alltaf verið afar lítið
flokkspólitískur. Segist einhverju sinni hafa skilgreint sig sem hófsaman
frjálslyndan vinstrisinnaðan hægrilundaðan miðjumann. Það hafi þótt undarleg
skilgreining.

Gjörbreyttist áGjörbreyttist áGjörbreyttist áGjörbreyttist áGjörbreyttist á
fermingaraldrifermingaraldrifermingaraldrifermingaraldrifermingaraldri

Enda þótt fermingaraldurinn
þegar þunglyndið kom til sög-
unnar sé tími mikilla umbreyt-
inga segir Hlynur að fleira hafi
borið við á þeim tíma í lífi hans,
sem eftir á að hyggja sé talið
hafa verið afdrifaríkt fyrir sálina.
Það eru hlutir sem hann ræddi
ekki í marga áratugi nema löngu
síðar við sálfræðing og geðlækni
og nefndi ekki einu sinni við
sína allra nánustu. Ekki einu sinni
við móður sína.

„Ég gekk í barnaskólann á
Brúarlandi í Mosfellssveit og leið
þar ákaflega vel. Góðir skólafé-
lagar, góðir kennarar, góður
skólastjóri. Aldrei varð ég var
við að nokkur nemandi á Brúar-
landi væri lagður í einelti á nokk-
urn hátt. Á æskuheimili mínu
ólst ég upp við allsnægtir í góðri
fjölskyldu. Ég ólst sumsé upp í
vernduðu umhverfi, eins og kall-
að er.

Af þessum ástæðum er ekki
ósennilegt að höggið hafi verið
mér þyngra en ella þegar það kom.

„Ekki fór ég á vit gleðikonu nema„Ekki fór ég á vit gleðikonu nema„Ekki fór ég á vit gleðikonu nema„Ekki fór ég á vit gleðikonu nema„Ekki fór ég á vit gleðikonu nema
einu sinni í þessum siglingum.“einu sinni í þessum siglingum.“einu sinni í þessum siglingum.“einu sinni í þessum siglingum.“einu sinni í þessum siglingum.“
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Þá væri ég
kannski búinn að

fá riddarakross

Þá væri ég
kannski búinn að

fá riddarakross

– Hlynur Þór Magnússon
í æviferilsspjalli á léttum

nótum og sumum öllu þyngri

minni. Svo var lífsreynslan í
sturtuklefunum á Núpi alveg sér
á parti og verri en yfirheyrslur
skólastjórans.

Þennan vetur hrundu einkunn-
irnar hjá mér. Einbeitingarleysið
og kvíðinn sem eftir sátu urðu til
þess að ég náði mér aldrei al-
mennilega á strik í námi eftir
þetta. Vorið áður en ég fór að
Núpi var ég með tíu í flestum
greinum á fullnaðarprófi eins og
þá hét. Einu sinni náði ég að vísu
ekki prófi í einni grein á Brúar-
landi mörgum árum fyrr eða í sjö
ára bekk. Það var í sundi þegar
ég átti að taka fyrsta stig og synda
tíu metra bringusund. Mér fipað-
ist illilega á þessu tíu metra ferða-
lagi, jafnvel þótt ég sé fiskur
samkvæmt stjörnumerkjavitleys-
unni, andaði að mér klórblönd-

uðu vatninu í lauginni frægu hans
Sigurjóns á Álafossi og var fisk-
aður upp. Fékk núll í einkunn.
Sökk á prófinu, eins og ég hef
orðað það. Skemmtilegra en að
tala um að falla á prófi. Náði þessu
svo næst.“

ÆvilöngÆvilöngÆvilöngÆvilöngÆvilöng
sturtuklefafælnisturtuklefafælnisturtuklefafælnisturtuklefafælnisturtuklefafælni

„Aldrei nefndi ég hremming-
arnar á Núpi við móður mína,
ekki einu sinni hana, og var ég
þó orðinn þrítugur þegar hún dó.
Veturinn eftir fór ég í skóla í
Reykjavík, Gagnfræðaskólann
við Vonarstræti, og átti heima
hjá föðursystur minni og manni
hennar. En ég fékk vottorð í leik-
fimi og fór aldrei í leikfimi eftir
þetta. Gat ekki hugsað mér að

stíga fæti mínum í búningsklefa
eða sturtuklefa eftir reynsluna
skelfilegu í slíkum húsakynnum
á Núpi.

Ég leitaði til gamla heimilis-
læknisins og sagði að ilsigið haml-
aði mér mjög. Það var fyrirsláttur
og ekkert annað. Ilsigið smá-
vægilega hamlaði mér nákvæm-
lega ekki neitt en gamli læknirinn
skrifaði vottorðið. Seinna fannst
mér líklegt að hann hafi grunað
hvað klukkan sló. Enn í dag,
hálfri öld eftir vistina á Núpi, er
ég með sjúklega fælni gagnvart
búningsklefum og sturtuklefum
og hef nánast aldrei farið ótil-
neyddur í sund.

Kannski hefði þetta ekki haft
svona áhrif á mig ef ég hefði ver-
ið alinn upp í harðari heimi.
Sennilega ekki. Ég hafði einfald-

lega aldrei orðið fyrir neinu mis-
jöfnu og átti mér ekki ills von af
neinum. Kannski er ég líka barna-
legur að eðlisfari. Venjulega hef
ég treyst fólki þangað til það
hefur komið í bakið á mér. Slíkt
hefur að vísu aldrei gerst í mínu
einkalífi. Einu sinni gerðist það
þegar ég var á Ísafirði en greinar-
gerð um það mál á ekki heima
hér.

Mörgum árum seinna kom ég
að Núpi. Stóreinkennilegt fannst
mér að kannast þar nánast ekki
við nokkurn skapaðan hlut. Hús-
in og húsakynnin voru sem ný
fyrir mér. Einhvern veginn hafði
þetta þurrkast út úr minninu.
Nema skólastjórinn og sturtu-
klefarnir.

Vissulega voru meðal nemend-
anna á Núpi ýmsir sem voru mér

góðir og hlýir. Best man ég í
þeim efnum eftir Sveini heitnum
Salómonssyni. Síðar átti hann
heima í Súðavík og þá endurnýj-
uðust góð kynni okkar og vinátta.
Sveinn fórst í snjóflóðinu mikla
ásamt Hrafnhildi konu sinni.“

Fjarvistamethafi í MRFjarvistamethafi í MRFjarvistamethafi í MRFjarvistamethafi í MRFjarvistamethafi í MR
Eftir landspróf í Vonarstræti

fór Hlynur austur yfir Lækjar-
götuna í Menntaskólann í Reyk-
javík.

„Þar átti ég skólamet einn vet-
urinn. Ekki í námsárangri heldur
fjarvistum. Iðulega hafði ég mig
hreinlega ekki á fætur vegna
kvíða og lét tilkynna mig veikan.
Ekki vegna kvíða fyrir samskipt-
um við nemendur og kennara
heldur þessa almenna nagandi
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óljósa óskilgreinanlega kvíða.
Minnisstætt er mér atvik í frí-
mínútum í fimmta bekk sam-
kvæmt kerfinu í MR, þ.e. á þriðja
og næstsíðasta ári, þegar einn
félagi minn sagði: Brostu nú einu
sinni í vetur Hlynur minn, þó
ekki væri nema einu sinni. Skóla-
félagarnir og kennararnir í MR
voru ljúfir og góðir alveg eins og
verið hafði í Vonarstrætinu og á
Brúarlandi.

Ekki bætti það námsárangur-
inn að ég las nánast aldrei heima,
glósaði sárasjaldan og kom mér
ekki að verkefnavinnu. Kom mér
einfaldlega ekki að neinu, hafði
ekki einbeitingu. Fékk oft að

„Líka var sérkennilegt þegar 300 þúsund áfengis-„Líka var sérkennilegt þegar 300 þúsund áfengis-„Líka var sérkennilegt þegar 300 þúsund áfengis-„Líka var sérkennilegt þegar 300 þúsund áfengis-„Líka var sérkennilegt þegar 300 þúsund áfengis-
flöskur fóru í mél og glerbrotin blönduðust fiskisalti.“flöskur fóru í mél og glerbrotin blönduðust fiskisalti.“flöskur fóru í mél og glerbrotin blönduðust fiskisalti.“flöskur fóru í mél og glerbrotin blönduðust fiskisalti.“flöskur fóru í mél og glerbrotin blönduðust fiskisalti.“

renna yfir glósur félaga minna í
frímínútum. Venjulega hljóp í
mig einhver kraftur daginn eða
dagana fyrir vorpróf og þá náði
ég allgóðum einkunnum.

Stúdentseinkunn í hverri grein
var hins vegar meðaltal vetrar-
einkunnar og prófseinkunnar. Á
milli þeirra var yfirleitt mikill
munur hjá mér. Mestur var mun-
urinn í bókfærslu: 2,0 í vetrar-
einkunn, 8.8 í prófseinkunn,
lokaeinkunn meðaltal þeirra eða
5,4. Í stað þess að læra náms-
greinarnar heima fékkst ég við
allan skrattann annan. Gat miklu
betur einbeitt mér að því sem ég
þurfti alls ekki að gera og gleymt
mér við það, eins og að læra
tungumál sem ég þurfti ekki að
læra.“

Sumar í SienaSumar í SienaSumar í SienaSumar í SienaSumar í Siena
„Ég kláraði stúdentsprófið ný-

lega orðinn nítján ára eða yngri
en almennt gerðist á þeim tíma. Í
brautskráningarfagnaðinum á
Hótel Sögu þar sem saman snæddu
kennarar og nemendur og kenn-
arar buðu nýstúdentum dús varð
ég meira hissa en nokkru sinni
fyrr eða síðar. Kennararnir út-
nefndu mig efnilegasta nýstúd-
entinn frá MR 1966 og því til
staðfestingar fékk ég skólavist
við Háskólann í Siena á Ítalíu,
sumarnámskeið í ítölsku og ít-
alskri menningarsögu og fríar
ferðir á milli. Ég sem var ekki
hæstur í nokkurri grein og langt
frá því.

Ég hafði einnar viku fyrirvara
til að tygja mig til fararinnar. Þetta
var einstaklega skemmtileg sum-
ardvöl í hinum fornfræga og ein-
staklega fagra bæ Siena í Tosc-
anahéraði við einn af elstu há-
skólum heims. Auk þess að
leggja stund á ítölsk fræði lærði
ég þar að borða túnfisk sem aðal-
rétt en hann var jafnan á matseðl-
inum í skólamötuneytinu.

Enn í dag hef ég mætur á tún-
fiski og ítölsku og ítalskri menn-
ingarsögu. Og spaghetti með
hakki eða tómatsósu og mjög
þunnskornum sneiðum af kálfa-

kjöti. Og höfugri lyktinni af
ávöxtum og grænmeti í þröngum
götunum í logninu og heima-
mönnum í mjög háværum sam-
ræðum á götum úti. Mér fannst
þeir klóra sér hér og þar undir
þeim samræðum með öllu frjáls-
legri hætti en venja var á almanna-
færi á Íslandi.

Þarna í Siena horfði ég á nokkra
leiki á heimsmeistaramótinu í
fótbolta í beinni útsendingu, þar
á meðal úrslitaleikinn fræga milli
Englendinga og Þjóðverja. Sjón-
varpstækjum var komið upp fyrir
utan bari og veitingastaði og
maður sat þar í fjölmenni og
horfði á leikina og þambaði kælt

te. Þetta var heitt sumar á Ítalíu.
Íslenska sjónvarpið byrjaði ekki
fyrr en þá um haustið þegar ég
var kominn heim.

Mér þykir innilega vænt um
þessa viðurkenningu sem ég fékk
við brautskráninguna frá MR.
Mér þykir innilega vænt um
kennarana mína þar. En stundum
hef ég hugsað það síðan, að eitt-
hvað hafi þeim brugðist þarna
dómgreindin. Þeim fannst ég bara
svo einstaklega skarpur. En það
er ekki nóg að vera sæmilega
greindur til að ná miklum árangri
í lífinu. Aðrir eiginleikar eru
nauðsynlegir líka.“

Veit ekki enn hvaðVeit ekki enn hvaðVeit ekki enn hvaðVeit ekki enn hvaðVeit ekki enn hvað
hann ætlar að verðahann ætlar að verðahann ætlar að verðahann ætlar að verðahann ætlar að verða

Um haustið byrjaði Hlynur Þór
Magnússon í Háskóla Íslands.
Segist ekkert hafa vitað hvað
hann ætlaði að verða og viti það
ekki enn.

„Reyndar var það fullvissa mín
í æsku að ég yrði skáld. Slíkan
barnaskap gaf ég upp á bátinn
þegar ég áttaði mig á því að ég
yrði aldrei frambærilegur í þeim
efnum. Ég hef nánast engu haldið
til haga af því sem ég hef sett
saman um dagana. Og man mjög
fátt af því enda ekki minnugur á
vondan skáldskap. Á unglings-
árum dundaði ég líka með olíuliti
en hafði enga hæfileika.

Í fyrstu gaufaði ég í Háskólan-
um meðal annars í ensku og
landafræði. Man ekki hvenær ég
ákvað svo að taka sagnfræði og
íslensku samhliða til BA-prófs.
Reyndar kom á daginn með sér-
stæðum hætti um þetta leyti að
sennilega hefur stærðfræði legið
betur fyrir mér en annað.“

Kvaddi íslensku-Kvaddi íslensku-Kvaddi íslensku-Kvaddi íslensku-Kvaddi íslensku-
námið í fússinámið í fússinámið í fússinámið í fússinámið í fússi

„Mér var hlýtt til íslenskrar
tungu og þess vegna hætti ég
íslenskunáminu strax á öðru ári
en tók í staðinn þýsku með sagn-
fræðinni. Mér var misboðið með

bókmenntakennslunni í íslensk-
unni. Væntanlega var það bara
mín sérviska enda ekki bók-
menntafræðingur eins og kenn-
ararnir. Þá gilti þar staðlaður fyr-
irskipaður skilningur á bók-
menntum. Hvert atriði í skáld-
sögu bar að skilja á einn veg og
aðeins einn.

Þarna voru teknar fyrir skáld-
sögur sem ég gjörþekkti frá æsku
og þótti vænt um. Hafði lifað
þær með lestrinum, séð fyrir mér
persónur og atvik og skilið allt
mínum skilningi. Þessi verk voru
þarna lögð á skurðarborð og kruf-
in og nemendum tilkynnt hvernig
skilja bæri hvaðeina. Oft stakk

þetta gersamlega í stúf við þær
myndir sem ég geymdi í huga mér
og vildi eiga óskaddaðar áfram.

Ég kvaddi íslenskunámið í
fússi með ummælum eitthvað á
þá leið, að mig skipti engu máli
hvað Jón Thoroddsen hefði að
mati bókmenntafræðinga étið áð-
ur en hann skrifaði tilteknar setn-
ingar í Pilti og stúlku og Manni
og konu. Ég vildi eiga þessar
sögur sem aðrar í huga mér eins
og ég hafði sjálfur skilið þær og
skynjað. Ég vildi ekki láta eyði-
leggja þetta fyrir mér.“

Eignaðist hauskúpuEignaðist hauskúpuEignaðist hauskúpuEignaðist hauskúpuEignaðist hauskúpu
og Björn Teitssonog Björn Teitssonog Björn Teitssonog Björn Teitssonog Björn Teitsson

að vinumað vinumað vinumað vinumað vinum
Daginn þegar lokaeinkunnir í

BA-prófinu voru opinberaðar var
Hlyni boðið starf á Sagnfræði-
stofnun Háskóla Íslands.

„Ég dundaði í Árnagarði fáein
ár við einhverjar rannsóknir. Og
leiddist. Fannst ég ekki vera á
réttri hillu. Að vísu hefur mér
aldrei fundist ég vera á réttri hillu.
Hef aldrei vitað hvaða hilla það
er í lífsins hillusamstæðu, hef
aldrei séð nafnið mitt á neinni
hillu. Jafnframt þessu var ég að
gaufa við meistaraprófsritgerð
um byggðasögu á Reykjanes-
skaganum. Ég trénaðist upp á
því verki, nennti aldrei að klára
það.

En eitt var þó gott við árin í
Árnagarði. Það var félagsskap-
urinn. Við vorum tveir saman
með vinnustofu, Björn Teitsson
magister og ég. Þá stofnaðist vin-
átta sem hefur staðið alla tíð síð-
an. Varla þarf að nefna hér að
Björn varð síðar skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði. Það var
hann sem nuddaði í mér sumarið
1985 að koma og bjarga íslensk-
unni, eins og hann orðaði það.
Þá var ég fráskilinn fyrir all-
nokkru og laus og liðugur en
ætlaði mér ekki að vera nema
einn vetur á Ísafirði.

Björn Teitsson er einstaklega
skemmtilegur maður með fín-

gerðan húmor, launfyndinn eins
og sagt er. Mér fundust undarlega
fáir á Ísafirði átta sig á þessu eða
kunna yfirleitt að meta hina
miklu verðleika Björns. Kannski
hefur hann ekki verið þar á réttri
hillu í samstæðunni.

Við Björn vorum að vísu ekki
bara tveir á vinnustofunni í Árna-
garði. Þar var líka hauskúpa sem
mér var mjög hlýtt til, held að
það hafi verið gagnkvæmt, og
nokkur bein að auki sem henni
fylgdu. Ég hafði frjálsan vinnu-
tíma og var gaufandi þarna í
grúski mínu á nóttum sem nýtum
degi eftir atvikum. Á nóttunni
var ekki félagsskapur af Birni
heldur hauskúpunni. Það fannst
mér notalegt. Hún var úr kirkju-
garðinum í Saurbæ á Kjalarnesi
sem sjórinn er sífellt að naga.
Hauskúpan horfði á mig ofan af
hillu. Vonandi hefur hún verið á
réttri hillu.“

HáskólagenginnHáskólagenginnHáskólagenginnHáskólagenginnHáskólagenginn
maður í járnadeildinnimaður í járnadeildinnimaður í járnadeildinnimaður í járnadeildinnimaður í járnadeildinni

Guðmundar- og Geirfinnsmál-
in hafa enn á ný verið í fréttum
að undanförnu. Þar kom Hlynur
við sögu á sínum tíma. Hvað vill
hann segja um þau?

„Helst ekki neitt. Ég er fyrir
löngu búinn að greina frá vitn-
eskju minni hvað þau varðar. Það
er allt skjalfest. Ég hef gefið
skýrslur bæði fyrir dómi og ann-
ars staðar. Ég hef aldrei skorast
undan viðtölum um þessi mál.
Ég hef einfaldlega litið á það
sem skyldu mína að greina frá

þessu opinberlega þegar ég hef
verið beðinn um það. En núna er
ég ekki í viðtali um þessi mál.
Hins vegar væri e.t.v. rétt að
greina hér frá því hvers vegna í
ósköpunum maður með háskóla-
próf var fangavörður í Síðumúla.
Það hefur stundum þótt undar-
legt.

Skýringin er einföld. Ég hafði
löngu áður verið í afleysingum
sem fangavörður í Hegningar-
húsinu við Skólavörðustíg og
eignast þar ágæta kunningja.
Þegar Síðumúlafangelsi var
stofnað fóru þangað til starfa
nokkrir af fangavörðunum á
Skólavörðustígnum svo að þar
yrðu reyndir menn strax í byrjun.

Ég kom iðulega við á varð-
stofunni í Síðumúla í kaffi og
kunningjaspjall. Forstöðumaður-
inn þar og ég höfðum verið
vaktarfélagar á Skólavörðustígn-
um og eitt sinn spurði hann hvort
hugsanlegt væri að ég kæmi til
starfa í Síðumúla tímabundið.
Ákveðið hafði verið að fjölga í
mannskapnum og handvelja
menn og herða á öllu vegna mál-
anna sem þá voru komin upp.
Þess vegna gerðist ég fangavörð-
ur í Síðumúla. Ekki leið á löngu
áður en farið var að kalla fanga-
verðina í Síðumúla járnadeild-
ina.“

Glerbrot í fiskisaltiGlerbrot í fiskisaltiGlerbrot í fiskisaltiGlerbrot í fiskisaltiGlerbrot í fiskisalti
Þú varst sjómaður um tíma og

sigldir víða.
„Já, það var nú ein birtingar-

mynd rótleysisins og einhver sú
skemmtilegasta. Ég hafði aldrei
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migið í saltan sjó nema hvað ég
hafði eitthvað farið á ýsunet á trillu
með kunningja mínum. Eins og
stundum fyrr og síðar var ég
leiður á öllu en þó einkum sjálf-
um mér og langaði að breyta
gersamlega til. Fékk pláss á Hval-
víkinni sem þá var stærsta flutn-
ingaskip Íslendinga og var ein-
göngu í leigusiglingum eftir því
sem flutningur bauðst. Á þessu
tæpa ári kom ég nokkuð víða.
Einhver sérkennilegasti farmur-
inn var marmaragrýti sem flutt
var frá Brasilíu til Livorno á Ítal-
íu, skammt frá Carrara sem hinn
heimsfrægi ítalski marmari er
kenndur við. Mér skildist að
Carrara-marmarinn fíni og dýri
sé aðallega upprunninn í Brasilíu
á síðari árum frekar en í Carrara-
námunum.

Líka var sérkennilegt þegar
þrjú hundruð þúsund áfengis-
flöskur fóru í mél og glerbrotin
blönduðust fiskisalti. Lestin í
Hvalvíkinni var einn geimur og
eitt sinn var tekið fullfermi af
salti í Torrevieja á Spáni til að
fara með til Íslands. Við komum
við í Lissabon þar sem áfengis-
flöskurnar voru teknar. Þær voru
tómar og ætlaðar til áfyllingar
heima og voru í stæðum úr pappa
og plasti sem settar voru ofan á
saltið. Langt fyrir sunnan land
fengum við ofsaveður þannig að
skipið lamdi og barði nánast á
sama stað hátt í sólarhring. Þá
fóru allar flöskurnar í mél og
glerbrotin ofan í saltið. Við mok-
uðum í sjóinn tugum tonna ofan
af saltinu utan við Hafnarfjörð
en örugglega hefur verið eitthvað
af glerbrotum eftir. Sem betur
fer eru glerbrot ekki mjög auð-
greinanleg frá grófkornuðu salti
þannig að þetta var látið gott
heita. Kannski hefur eitthvað
marrað í tönnum fólks suður í
löndum þegar það át íslenskan
saltfisk næstu misserin. En eftir
moksturinn út af Hafnarfirði er
sjórinn saltur eins og kunnugt er,
svo að ég komi með skýringu í
anda Kiplings.“

Gleðikonur ogGleðikonur ogGleðikonur ogGleðikonur ogGleðikonur og
rottuskytturrottuskytturrottuskytturrottuskytturrottuskyttur

„Ekki fór ég á vit gleðikonu
nema einu sinni í þessum sigling-
um. Það var í Lissabon og ég
bláedrú á rölti. Man ekki hvernig
ég hitti hana en fór heim með
henni af einhverjum asnaskap.
Þetta var geðþekk stúlka og þegar
á hólminn kom hvarflaði ekki að
mér að sinna því erindi sem búast
hefði mátt við undir þessum
kringumstæðum. Ég kenndi ein-
faldlega í brjósti um hana. Við
kjöftuðum lengi saman um heima
og geima og mér fannst hún vera
fegin. Umsamið þjónustugjald
borgaði ég auðvitað og rúmlega
það minnir mig.

Gleðikonur voru misjafnlega
aðgangsharðar þar sem við kom-
um. Þegar gengið var um hverfið

upp af höfninni í Saloniki í
Grikklandi mátti maður þakka
fyrir að vera sæmilegur að lík-
amsburðum á þeim tíma því að
þær reyndu að draga okkur inn
til sín og tóku jafnvel sín undir
hvorn handlegg. Ekki sáust gleði-
konur í Archangelsk við Hvítahaf
í Sovétríkjunum sálugu. Hins
vegar voru á verði við skipið
hermenn í þykkum svörtum síð-
frökkum og fín merki á loðhúf-
unni og með riffla og dunduðu
sér við að skjóta rottur sem þarna
voru fjölmennar á bryggjunni.

Á Hvalvíkinni kom ég í fyrsta
sinn til Bolungarvíkur þegar
farinn var hringurinn um landið
með salt. Það var kallað að fara á
ströndina og gríðarlegar vökur
allan þann tíma, rétt hægt að
fleygja sér eitthvað á milli hafna.
Kraninn á Hvalvíkinni var risa-
stór og ég var jafnan á honum
þegar ég átti vakt. Það krafðist
nákvæmni að moka á bíla því að
krabbinn náði nánast alveg frá
húsi og aftur að afturhlera.

Kranastjórinn sat í smáklefa
hátt uppi og vírarnir í krabbann
þar beint niður og svo rann klef-
inn með öllu saman fram og aftur
á örmum sem slegið var út en
lágu annars uppi við brúna á skip-
inu. Mér er minnisstætt þegar ég
sá vörubílana sem ég mokaði á
hverfa út á Óshlíðina á leið til
Ísafjarðar þangað sem ég hafði
aldrei komið. Ekki enn.

Oft var ég á stýrisvakt og þurfti
iðulega að handstýra jafnvel þótt
sjálfstýringin hefði átt að duga
því að hún var venjulega biluð.
Gaman fannst mér að stýra skip-
inu milli olíuborpallanna í Norð-
ursjó um hánótt. Líka bæði um
Gíbraltarsund og Messínasund
þar sem umferð skipa og báta
þvert fyrir var mikil.“

Að ReykhólumAð ReykhólumAð ReykhólumAð ReykhólumAð Reykhólum
við Breiðafjörðvið Breiðafjörðvið Breiðafjörðvið Breiðafjörðvið Breiðafjörð

Vorið 2006 hafði Einar Örn
Thorlacius þáverandi sveitar-
stjóri á Reykhólum og kunningi
Hlyns vegna starfa hans við vest-
firska ferðablaðið sem H-prent
hefur gefið út í fjölda ára sam-
band við hann. Erindið var að
spyrja hvort hann gæti ekki kom-
ið og verið þá um sumarið á
upplýsingaskrifstofu ferðafólks
og jafnframt séð um hlunninda-
sýninguna á Reykhólum.

Af þessu varð og enn er Hlynur
á Reykhólum þótt hann hafi
einungis ætlað að tjalda til einnar
nætur, eða eins sumars, og halda
svo áfram suður. „Örvænt er að
vita hvar áralaus lendir,“ segir
hann. „Vonandi á ég ekki nema
einn búferlaflutning eftir. Hættur
að nenna því eða geta yfirleitt
staðið í slíku. Héðan eru ekki
nema um hundrað metrar í kirkju-
garðinn. Annars heims fyrirhitti
ég kannski hillusamstæður þar
sem rétta hillan er merkt.“

DrykkjuskapurinnDrykkjuskapurinnDrykkjuskapurinnDrykkjuskapurinnDrykkjuskapurinn

Þegar Hlynur er spurður hvort
hann hafi eitthvað sérstakt að
segja fleira um það sem á dagana
hefur drifið heldur hann það nú.

„Hvernig ætti ég að stikla á
stóru um ævi mína án þess að
minnast á alkóhólismann? Eða
drykkjuskapinn eins og ég vil
frekar kalla það, að minnsta kosti
í mínu tilviki. Mér líkar betur að
tala hreina íslensku beint út, að
minnsta kosti hvað mig sjálfan
varðar. Ef ég minntist ekki í þessu
æviágripsviðtali á drykkjuskap-
inn í lífi mínu væri það eins og
presturinn messaði og sleppti
faðirvorinu.

Um það hefur verið deilt hvort
komi á undan, eggið eða hænan.
Ekki er ég vel kunnugur því hvort
barátta við þunglyndi hefur eitt-
hvað eða mikið um það að segja
hvort fólk misnotar áfengi. Hef
lítið spekúlerað í því og mér
finnst ekki taka því úr þessu.
Sumir eru þunglyndir og misnota
ekki áfengi, aðrir eru ekki þung-
lyndir en misnota áfengi. Oft hef
ég kæft kvíða og vanlíðan með
áfengi. Drekkt þunglyndinu um
stund. En þetta verkar líka þvert
á móti. Þó að áfengi slái á eitthvað
um stund er það eins og að pissa
í skóinn sinn til að hlýja sér í
frosti. Þá verður löppin ennþá
kaldari á eftir.“

Og annað nefnir hann, bara til

að halda því til haga, eins og
hann segir. Það er blaðamennsk-
an á Morgunblaðinu um og upp
úr tvítugu. „Yndislegur tími og
yndislegt samstarfsfólk en slít-
andi streituvinna, að minnsta kosti
fyrir mig.“ Raunar væri tíminn á
Mogganum og minningarnar
þaðan efni í heilt viðtal eða hálfa
bók, segir hann.

Líka vill hann taka fram að
hann hafi verið lánsamur í einka-
lífi þrátt fyrir hjónaskilnaði og
sambúðarslit. Ætlar samt ekki
að blanda sínum nánustu frekar
inn í þetta viðtal eða ræða þau mál.

Erfitt að hugsa meðErfitt að hugsa meðErfitt að hugsa meðErfitt að hugsa meðErfitt að hugsa með
einhverjum þræðieinhverjum þræðieinhverjum þræðieinhverjum þræðieinhverjum þræði

Núna er Hlynur Þór Magnús-
son búsettur á Hjúkrunar- og
dvalarheimilinu Barmahlíð á
Reykhólum. Nánast það eina af
vinnutagi sem hann sinnir enn,
ef vinnu skyldi kalla, eins og
hann segir, er umsjón með Reyk-
hólavefnum.

„Einbeitingin má heita alveg
gufuð upp og var þó ekki af miklu
að taka samkvæmt framansögðu.
Í fyrra gafst ég upp á viðtala-
skrifum og kláraði ekki síðustu
tvö opnuviðtölin fyrir Bæjarins
besta sem ég hafði tekið upp
gegnum síma. Mikið óskaplega

skammaðist ég mín fyrir það en
þeir góðu menn sem ég hafði
talað við fyrirgáfu mér. Alveg
hættur að geta lesið bækur og
horfi sárasjaldan á sjónvarp.
Helst landsleiki í handbolta og
fótbolta.

Mér veitist erfitt að hugsa með
einhverjum þræði, hvað þá lengi
í einu. Get samt lesið fréttir á
netinu og gaufað þar eitthvað þó
að ég sé löngu hættur að geta
einbeitt mér að prentuðum blöð-
um. Finnst gaman á Facebook
og skrifa þar ýmist hálfkæring
eða eitthvað í fullri alvöru sem
erfitt kann að vera fyrir aðra en
mér nákunnuga að greina í sund-
ur. Líka er ég nánast hættur að
ganga frá bókahandritum til
prentunar eins og ég gerði áður.
Samt er ég aðeins að reyna slíkt,
en með sama áframhaldi, eða aft-
urábakhaldi, er það brátt liðin tíð
eins og annað. Svo hverful er
heimsins dýrð.“

Þegar Hlynur er spurður hvern-
ig honum líki Dvalarheimilið
Barmahlíð á Reykhólum svarar
hann og kveðst hafa sagt það
áður:

„Eins og æfingabúðir fyrir
himnaríki.“ En bætir við: „Samt
þykir mér ekki gott að vera svona
langt frá afleggjurunum mínum
sem mér þykir vænst um af öllu
í heiminum.“

„Lengi voru prófaðar á mér nýjustu„Lengi voru prófaðar á mér nýjustu„Lengi voru prófaðar á mér nýjustu„Lengi voru prófaðar á mér nýjustu„Lengi voru prófaðar á mér nýjustu
sortir hverju sinni af lyfjum við þunglyndi.“sortir hverju sinni af lyfjum við þunglyndi.“sortir hverju sinni af lyfjum við þunglyndi.“sortir hverju sinni af lyfjum við þunglyndi.“sortir hverju sinni af lyfjum við þunglyndi.“
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Skrifstofu- og
verslunarhúsnæði

Til leigu er 297,7m² skrifstofu- og verslunarhúsnæði að Hafnarstræti
19 á Ísafirði. Eignin er á jarðhæð með góðu aðgengi.

Rúmið samanstendur af fjórum lokuðum skrifstofum, fundarherbergi
sem stækkanlegt er inn í eina skrifstofuna, opnu rými og öðru rými í
vinkil á það fyrra, öryggisgeymslu, tveimur salernum, ræstingarrými,
rúmgóðri kaffistofu með eldunaraðstöðu og sameiginlegri forstofu
með Motus/Pacta á Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Sævar Ríkarðsson útibústjóri.

Eignadeild

Fjölgun í Bolungarvík
Tólf bolvískir nýburar hafa fæðst á Heilbrigðisstofnun Vest-

fjarða það sem af er ári. Að því er greinir á fréttavef Bolvíkinga,
vikari.is, eru þetta gleðitíðindi þar sem tölur frá Hagstofunni
sýna að hér sé um töluverða aukningu að ræða frá síðasta ári.
Þá fæddust átta börn í sveitarfélaginu. Árið 2009 komu 10 nýir
Bolvíkingar í heiminn en árið 2008 var mikil barnasprengja í
bænum þegar sautján börn fæddust. Enn er möguleiki á að
Bolvíkingum fjölgi enn frekar á þessu ári enda um tveir og
hálfur mánuður eftir af árinu.

Aflamet í Bolungarvík
Metafli kom á land í Bolungarvík í nýliðnum mánuði, Heild-

araflinn nam 1.666 tonnum af óslægðum afla sem er mesta
magn af bolfiski sem landað hefur verið í Bolungarvík á einum
mánuði. Línubáturinn Þorlákur ÍS kom með mestan afla að
landi eða rúm 240 tonn í sjö sjóferðum. Næstur kom dragnóta-
báturinn Stormur SH með 150 tonn úr 15 sjóferðum og línu-
báturinn Hrólfur Einarsson ÍS kom með 128 tonn úr 29 róðrum.
Það sem af er árinu hafa rúmlega 10 þúsund tonn af bolfiski
verið landað í Bolungarvík. Frá þessu var greint á vikari.is.

Minna um mýs í haust
Minna hefur borið á músum á norðanverðum Vestfjörðum í

haust miðað við síðastliðin ár að sögn Vals Richters meindýra-
eyðis í Ísafjarðarbæ. Hann segir mýsnar gjarnan leita skjóls
þegar kólnar í veðri og þá helst í mannabústöðum. Ein lítil mús
getur valdið töluverðu tjóni á veggjum og raflögnum áður en
músagangurinn uppgötvast. Valur segir eina ráðið til að koma
í veg fyrir músagang sé að loka öllum inngönguleiðum. Hann
telur hugsanlegt að kalt vor hafi orðið þess valdandi að mýsnar
hafi komið færri ungum á legg í ár.

Meira fé til framkvæmda
Gert er ráð fyrir 350 milljóna króna hækkun á fjárheimild

Vegagerðarinnar til nýrra framkvæmda á Vestfjörðum í frum-
varpi til fjáraukalaga, til viðbótar við þau verkefni sem búið er
að gera ráð fyrir í samgönguáætlun í landshlutanum. Miðað er
við að verkefnin verði valin samkvæmt faglegu mati Vegagerð-
arinnar og með hliðsjón af því hver verkefnanna eru best til
þess fallin að auka atvinnu, bæta öryggi vegfarenda og bæta
ástand vegamála á Vestfjörðum almennt. Tillagan er hluti af
aðgerðum sem ríkisstjórnin samþykkti þann 5. apríl 2011 til að
efla atvinnu og byggð á Vestfjörðum.

Ísafjarðarbær hefur hafnað kauptilboði Gistingar ehf., í hús-
eignina að Silfurgötu 5 á Ísafirði, stundum kallað Norska bak-
aríið eða Straumshúsið. Það er Ísfirðingurinn Guðmundur
Tryggvi Ásbergsson sem stendur á bakvið tilboðið sem hljóðaði
upp á eina milljón króna. Guðmundur Tryggvi hugðist innrétta
húsnæðið sem gistiheimili. Að utan átti að gera húsið upp eftir
tillögum Húsafriðunarnefndar þannig að það yrði sem næst
upprunalegu útliti hússins. Bæjarráð ákvað að auglýsa húsið
að nýju á áberandi hátt, eins og það er orðað í fundargerð.

Hafna kauptilboði

Mælingar sem framkvæmdar
voru fyrir stuttu sýna að stofnvísi-
tala rækju í Ísafjarðardjúpi er yfir
meðallagi en eins og kunnugt er
hefur rækjustofninn í Djúpinu
verið í lægð og ekkert hefur verið
veitt þar frá árinu 2003. Útbreið-
sla rækjunnar takmarkaðist við
inndjúpið og Skötufjörð, en mest
var af þorski rétt utan við aðalút-
breiðslusvæði rækjunnar. Í ljósi
þessa hefur Hafrannsóknastofn-
un lagt til að opnað verði fyrir
rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi með
1000 tonn aflamarki.

Stofnvísitala rækju í Arnarfirði
var undir meðallagi og var lægri

en árið 2010. Líkt og verið hefur
undanfarin ár var helsta útbreið-
slusvæði rækjunnar innst í firð-
inum. Magn ungrækju var nálægt
meðallagi og hefur hækkað nán-
ast stöðugt frá árinu 2005. Mikið
var af þorsk- og ýsuseiðum á
rækjusvæðunum og á grundvelli
þess hefur Hafrannsóknastofnun
lagt til að rækjuveiðar verði ekki
leyfðar í Arnarfirði að svo stöddu.
Nauðsynlegt er að kanna svæðið
aftur síðar með tilliti til seiðamagns.

Í árlegri stofnmælingu Hafrann-
sóknastofnunar á rækju á grunn-
slóð vestan- og norðanlands voru
sex svæði könnuð, þ.e. í Arnar-

firði, Ísafjarðardjúpi, Húnaflóa,
Skagafirði og á Skjálfanda og í
Öxarfirði. Niðurstöður leiðang-
ursins sýndu að litlar breytingar
voru á stærð rækjustofna á öðrum
svæðum og ekki eru lagðar til
veiðar fyrir veturinn 2011/2012
annars staðar en í Ísafjarðardjúpi.
Almennt var töluvert meira af
þorsk- og ýsuseiðum en á undan-
förnum árum og á öllum svæðum
nema Skagafirði var minna af
ýsu en í fyrra. Magn þorsks var
minna eða svipað á svæðunum
fyrir Norðurlandi en í fyrra, en
meira var af þorski í Ísafjarðar-
djúpi og Arnarfirði.

Grænt ljós á Ísafjarðardjúp
Hafrannsóknastofnun leggur til að veiðar á rækju í Ísafjarðardjúpi verði leyfðar á ný.
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Áætlað er að heildarframlög
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til
sveitarfélaga á Vestfjörðum verði
um einn milljarður króna á árinu
2011. Hæsta framlagið fær Ísa-
fjarðarbær eða rúmar 404,8 millj-
ónir, Vesturbyggð fær 160,4 millj-
ónir, Bolungarvík 92,4 milljónir,
Súðavíkurhreppur 73,9 milljónir,
Tálknafjarðarhreppur 58 millj-

ónir, Kaldrananeshreppur 21,3
milljónir og Árneshreppur 7,3
milljónir. Áætlað er að útgjalda-
jöfnunarframlög til sveitarfélaga
á Vestfjörðum verði 452 millj-
ónir króna, almenn jöfnunar-
framlög til reksturs grunnskóla
verði 226,5 milljónir, framlög
vegna sérþarfa fatlaðra nemenda
verði 30 milljónir, framlög vegna

nýbúafræðslu verði 5,5 milljónir,
framlög vegna almennra húsaleigu-
bóta verði 39 milljónir, framlög
vegna sérstakra húsaleigubóta
verði 1,5 milljónir og framlög
vegna fasteignaskattstekna verði
276 milljónir.

Heildarframlög Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga til sveitarfélaga
landsins eru áætluð um 26 millj-

arðar króna á árinu 2011. Eins
og fram kemur á vefsíðu innan-
ríkisráðuneytisins er þetta tölu-
verð hækkun frá því í fyrra þegar
framlög Jöfnunarsjóðs voru 19,5
milljarðar. Hins vegar hafa Jöfn-
unarsjóði hafa verið falin ný
verkefni á þessu ári, m.a. voru
málefni fatlaðra flutt frá ríki til
sveitarfélaga og Jöfnunarsjóði

jafnframt falin umsjón og úthlut-
un framlaga til málaflokksins.

Tekjur sjóðsins voru alls um
21 milljarður króna á árinu 2010
og framlögin til sveitarfélaga
námu rúmlega 19,5 milljörðum
króna. Sérstök framlög 5,7 millj-
arðar, jöfnunarframlög 7,6 millj-
arðar og framlög vegna reksturs
grunnskóla námu 6,2 milljörðum.

Framlög Jöfnunarsjóðs til Vest-
fjarða nemur um einum milljarði

Hæsta framlagið úr Jöfnunarsjóði fer til Ísafjarðarbæjar.
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Séra Jónmundur
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 umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Sú saga er sögð af séra Jónmundi Halldórssyni, sem lengi var
sóknarprestur að Stað í Grunnavík í Grunnavíkurhreppi, sem lagðist
í eyði 1962, að hann hefði dreymt draum. Séra Jónmundur sagði
sjálfur svo frá, að honum hefði í draumnum fundist hann vera dáinn
og við Gullna hliðið hjá Pétri hliðverði. Fagnaði Pétur presti og
bauð velkominn og þegar inn fyrir kom leit allt fremur vel út og tals-
vert af fólki var þar fyrir. En séra Jónmundur þekkti engan og spurði
Pétur eftir sínu fólki. ,,Hvar er mitt fólk Pétur?“ Ja, svaraði Pétur.
,,Það er enginn hér. Það er allt farið suður“. Fannst Jónmundi lítið til
um, en vaknaði við svo búið.

Hvort ríkisstjórn og alþingismenn hafa heyrt þessa sögu eður ei,
skal ósagt látið. En boðskapur þeirra um þessar mundir er í anda
svars Péturs postula. Allir skulu stefna suður. Ekkert verði eftir fyrir
þá sem vilja þráast við og búa utan Reykjavíkur og nágrennis, RON.
Allir skulu verða RON-istar og flytja á mölina. Þegar ekki gengur
nógu vel að sannfæra fólkið er alltaf hægt að þráast við í samgöngu-
málum, nema hvað jarðgöng er ofarlega á vinsældarlista! Flytja má
heilbrigðisþjónustu til Reykjavíkur og þá verður örugglega meira
gaman hjá stjórnendum að hittast á göngum nýs hátæknisjúkrahúss
vestan við miðju á hinu gamla Seltjarnarnesi. Allt verður gott. Og
svo snörum við Háskóla Íslands í hóp 100 bestu. Ef ekki öðruvísi þá
með því að gefa honum af fé almennings 1,5 milljarða – utan við

fjárlög. Hverju skiptir það þó ekki sé allt á fjárlögum. Þau líta að
minnsta kosti betur út þannig. Auðvitað er það hugurinn sem að
baki býr er öllu skiptir, ekki satt? Smá vandamál með að finna
féð má ekki standa í veginum.

Ekki er hægt að grafa önnur jarðgöng en þau sem fólk rúntar
um. Ómögulegt er að virkja. Það gæti leitt til hagvaxtar og jafn
vel ýtt undir að fólk byggi áfram annars staðar en í RON. Þegar RON
verður svo komið í Evrópusambandið geta þeir sem þar búa farið
á sinfóníutónleika í Hörpunni, sem verður í göngufæri frá hátækni-
sjúkrahúsinu við Vatnsmýrina. Þeir borga með evrum og í stað
þess að hlusta á endalaust raus um byggðastefnu og eflingu
byggðar utan Seltjarnarness og munu tónar fyrrum Melabandsins,
eins og einhver rokkarinn orðaði það meðan sinfónían hírðist í
Háskólabíói, óma sem ljúft smyrsli á óþægindi langsbyggðarnöld-
urs. Reyndar þarf að finna nýtt nafn og þar sem Hörpukórinn er
þegar til er við hæfi að kalla þetta Hörpusveitina.

Halda Íslendingar að við getum lifað af Hörpunni þótt einhver
hagfræðingur hafi reiknað út 3 milljarða hagnað af ferðamönnum
sem vilja sjá Hörpusveitina og áhangendur hennar. Nei, séra Jón-
mundur! Sennilega er draumurinn orðinn að veruleika, sannkall-
aðri martröð. Hvort við vöknum áður en við verður snúið veit
enginn.

Sala á Einarsson veiðihjólun-
um hefur gengið vel á þessu ári.
Það er Fossadalur ehf. á Ísafirði
sem hannar og smíðar veiðihjólin
og segir Steingrímur Einarsson,
hjá Fossadal, að fyrirtækið hafi
ekki náð að anna eftirspurn í sum-
ar. „Síðastliðið sumar náðum við
ekki að framleiða það sem við
gátum selt. Nú er veiðitímabilinu
hins vegar lokið og við erum
byrjaðir að undirbúa okkur fyrir
næsta sumar. Við erum farnir að

framleiða á lager og erum að ná
í skottið á okkur,“ segir Stein-
grímur. Um 90% af hjólunum
eru seld erlendis. Markaðurinn
fer sífellt stækkandi en árið 2009
voru hjólin aðeins seld í einni
verslun erlendis, en nú fást þau í
verslunum á öllum Norðurlönd-
unum, Bretlandi, Þýskalandi,
Frakklandi og Sviss.

Fossadalur er að hefja sölu á
nýjum veiðihjólum sem verið
hafa í framleiðslu síðastliðin þrjú

ár. Að sögn Steingríms eru hjólin
með nýrri bremsutækni sem búið
er að sækja um einkaleyfi fyrir.
„Markaðurinn virðist mjög spennt-
ur fyrir þessum hjólum og við
bindum miklar vonir við þau, en
þau verða komin í fulla sölu á
næsta ári,“ segir Steingrímur. Nú
þegar framleiðir fyrirtækið svo-
kölluð Plúshjól, en þau hafa verið
framleidd eins síðastliðin tvö ár
og eru árangur af þeirri þróunar-
vinnu sem fór af stað árið 2004

þegar vinna að hjólunum hófst.
Í ágúst fékk Fossadalur afhent-

an Virðisaukann, frumkvöðla-
verðlaun atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar. „Það er alltaf
gaman þegar nærumhverfið tekur
eftir því sem maður er að gera og
verðlaunin eru hvetjandi fyrir
mig og annað starfsfólk fyrirtæk-
isins,“ segir Steingrímur, en í dag
starfa þrír starfsmenn hjá fyrir-
tækinu og þrír undirverktakar.

– asta@bb.is

Einarsson veiðihjólin vinsæl

Vinnsla hafin á Flateyri
Vinnsla hófst hjá Artic Odda ehf., á Flateyri

í síðustu viku en þar er unninn silungur úr
eldi Dýrfisks ehf., í Dýrafirði. „Við erum rétt
að fara af stað og erum með 15-20 tonn. Það
eru um 10-12 manns koma að meðtöldum
starfsmönnum Dýrfisks,“ segir Sigurður
Pétursson, framkvæmdastjóri Artic Odda sem
áður hét Arctic Fish. Hann segir vinnsluna
leggjast vel í þá sem að henni koma.

„Það er gott að vera byrjaður. Við höfum
unnið að undirbúningi og fengum vinnsluleyfi
í síðustu viku.“ Arctic Oddi  var stofnað ný-
verið og er skráð í Kópavogi. Fyrir skemmstu
festi félagið kaup á stórum hlut í eldisfyrirtæk-
inu Dýrfiski ehf.

Aðspurður hvort komið sé í ljós hvernig
verði með hráefnisöflun í vetur segir Sigurður
að það komi fram smám saman.

„Við ætlum að fara okkur hægt af stað og
taka þetta skref fyrir skref. Gengið var frá
samningi milli þrotabús Eyrarodda ehf. og
Arctic Fish ehf. í síðasta mánuði um kaup á
meginhluta eigna þrotabúsins en við undirrit-
un hans var greint frá þeim áformum fyrirtæk-
isins að stefna að því að byggja upp starfsemi
með vinnslu á eldisfiski og öðrum sjávarafla.

– thelma@bb.is Fiskvinnsla er hafin hjá Arctic Odda á Flateyri. Mynd: Páll Önundarson.

smáar
Til sölu eru hreinræktaðir lab-
radorhvolpar. Einstaklega vel
heppnað got. Mjög efnilegir
á sýningar og í veiði. Uppl. í
síma 663 9999.

Til leigu er glæsileg 3ja herb.
íbúð á efri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. Leigist frá 1. nóvem-
ber. Uppl. í síma 696 3872.

Í frumvarpi til fjárauka-
laga, sem lagt hefur verið
fyrir Alþingi er gert ráð fyrir
sex milljóna króna fjárveit-
ingu vegna skráningu gagna
á Héraðsskjalasafninu á Ísa-
firði. Gert er ráð fyrir að
Héraðsskjalasafninu á Ísa-
firði verði falin skráning
skjalasafna ríkisstofnana
auk annarra verkefna sem
Þjóðskjalasafn leggur til.

Framlagið er vegna eins
stöðugildis. Tillagan er hluti
af aðgerðum sem ríkisstjórn-
in samþykkti þann 5. apríl
2011 til að efla atvinnu og
byggð á Vestfjörðum.

6 milljónir til
skráningar

 Frá flokkun skjala á
vegum Héraðsskjala-

safnsins á Ísafirði.



FIMMTUDAGUR     20. OKTÓBER 2011 1717171717

Tímabært að huga að byggða-
stefnu fyrir alla landsmenn

„Markviss og árangursrík
byggðastefna verður að taka mið
af fjölbreyttum þörfum einstakl-
inga, margbreytileika byggðar-
laga og ólíkum aðstæðum ein-
stakra landssvæða,“ segir Þór-
oddur Bjarnason, stjórnarfor-
maður Byggðastofnunar í grein
sem hann birtir á vef stofnunar-
innar. Þar bendir hann á að á
Snæfellsnesi, Vestfjörðum, í
Húnavatnssýslum, Norður-Þing-
eyjarsýslu, í Skaftafellsýslum og
Vestmannaeyjum búa samanlagt
um 8% þjóðarinnar eða um 25
þúsund manns. „Á þessum svæð-
um eru mörg sjávarþorp sem hafa
orðið misvel úti í breytingum á
sjávarútvegi, sveitir sem hafa
mismikil hlunnindi af ferðaþjón-
ustu, frístundabyggð eða laun-
uðum aukastörfum og litlir þjón-
ustukjarnar sem sumir hafa orðið
fyrir barðinu á svæðisbundinni
hnignun landbúnaðar, sjávarút-
vegs eða annarrar framleiðslu,“
segir Þóroddur.

„Þessum svæðum er yfirleitt
lítið sinnt af opinberum stofnun-
um sem telja sig flestar uppfylla
skyldur sínar gagnvart hinni eins-
leitu „landsbyggð“ frá Reykjavík
eða með starfsemi á vaxtarsvæð-
um Mið-Norðurlands og Mið-
Austurlands. Með sama hætti
telja mörg fyrirtæki á Reykja-
víkursvæðinu það ekki svara
kostnaði að sinna þessum byggð-
arlögum með viðunandi hætti.
Þótt aðstæður séu vitaskuld
misjafnar glíma mörg byggðar-
lög á þessum svæðum því við
svipuð vandamál sem tengjast
einhæfu atvinnulífi, takmörkuð-
um aðgangi að lánsfé, skorti á
verslun og þjónustu, erfiðum
samgöngum og háum flutnings-
kostnaði til og frá mörkuðum,“
segir Þóroddur jafnframt.

Hann segir að í umræðum um
byggðamál hafi verið sterk til-
hneiging til þess að líta á lands-
byggðina sem einsleitt svæði þar
sem hvert byggðarlag um sig
glímir við afmörkuð, staðbundin
vandamál á borð við illfært fjalla-
skarð, rekstrarerfiðleika útgerð-
arfyrirtækis eða ónóga læknis-
þjónustu. „Á hinn bóginn séu
málefni höfuðborgarsvæðisins
órjúfanlegur hluti stefnumótunar
í „samgöngumálum þjóðarinn-
ar“, „málefnum fyrirtækjanna í
landinu“ eða „heilbrigðismálum
landsmanna“. Við mótun íslenskr-
ar byggðastefnu til framtíðar er
nauðsynlegt að brjótast upp úr
hjólförum þessarar stöðnuðu um-
ræðu.“

Þóroddur bendir á að þéttbýlið
á suðvesturhorni landsins hafi
um rúmlega tveggja alda skeið
notið markvissrar og samfelldrar
byggðastefnu sem borið hefur
ríkulegan ávöxt. „Þessi byggða-
stefna hófst fyrir alvöru í upphafi
nítjándu aldar með skipulögðum
flutningi allra helstu menningar-
og valdastofnana landsins til
Reykjavíkur en náði veldisvexti
á tuttugustu öld. Þannig hefur
landsmönnum tekist að byggja
Reykjavík upp sem þá miðstöð
stjórnsýslu, fjármála, viðskipta,
fjölmiðla, menntunar og menn-
ingarstarfs sem Jón Sigurðsson
taldi til dæmis eina meginfor-
sendu sjálfstæðrar þjóðar. Að því
markmiði uppfylltu er tímabært
að huga að nýrri byggðastefnu
sem fært getur slík gæði til allra
landsmanna.“

Reykjavík myndar nú ásamt
nágrannasveitarfélögum sínum
ríflega 200 þúsund íbúa sam-
fellda byggð frá Hafnarfirði að
Kollafirði. „Þetta svæði hefur
ýmis alþjóðleg borgareinkenni

lendingar voru allir árið 1936.
Íbúar hinnar svokölluðu „lands-
byggðar“ eru því um þessar
mundir fleiri en nokkru sinni fyrr
í Íslandssögunni. Þessi byggðar-

lög eru þó afar fjölbreytt og búa
við ólík tækifæri, áskoranir og
vandamál. Þeim væri því hugsan-
lega betur lýst með fleirtöluorð-
inu „landsbyggðir“, líkt og þegar
rætt er um margbrotnar óbyggðir
Íslands,“ segir Þóroddur.

– thelma@bb.is

þótt vitaskuld sé það ekki sam-
bærilegt við stórborgir annarra
landa. Utan Reykjavíkursvæðis-
ins búa hins vegar um 116 þúsund
manns eða álíka margir og Ís-

Þóroddur Bjarnason, stjórnarformaður Byggðastofnunar.
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Þessa dagana er Litli leikklúbb-
urinn að æfa leikritið Dampskip-
ið Ísland en það verður frumsýnt
21. október í Edinborgarhúsinu.
Blaðamaður hitti feðgana Svein-
björn Hjálmarsson og Hjálmar
Forna Sveinbjörnsson sem leika
báðir í sýningunni. Um hvað er
verkið?

Sveinbjörn: „Það gerist á bann-
árunum en Dampskipið Ísland
var farþegaskip. Um borð er hóp-
ur af fólki sem er að fara frá
Danmörku til Íslands þegar skip-
ið festist í ís svo ýmislegt fer af
stað um borð. Verkið er eftir Kjart-
an Ragnarsson en hann skrifaði
það fyrir Nemendaleikhúsið á
sínum tíma. Það var frumsýnt
1991 og leikstjórinn okkar núna,
Halldóra Björnsdóttir, lék í þeirri
sýningu. Því þekkir hún þetta
leikrit út og inn.“

Hjálmar Forni: „Það er líka
skemmtilegt við þetta stykki að í
því eru engin áberandi aðalhlut-
verk. Allir fá að njóta sín. Þótt
leikritið líti kannski út fyrir að
vera þungt er það ekki þannig.
Það er dramatískt á köflum en
líka fyndið og skemmtilegt.“

Sveinbjörn: „Já, það er mikill
húmor. Og íslenskan er falleg,
þéringar og svona. Þetta á nátt-
úrlega að gerast á þeim tíma.
Eins er leikmyndin flott en áhorf-
endur munu horfa yfir lunning-
una á skipinu og beint inn í það.“

– Í hvaða hlutverkum eruð þið?
Hjálmar Forni: „Ég leik Sigga

frá Litla-Króki. Hann er svona
matráðs um borð, þrífur og passar
allt sé í lagi. En hann fékk eigin-
lega stöðuna vegna þess að það
er verið að smygla áfengi til Ís-
lands. Honum er ætlað að sjá um
að sendingin komist alla leið, en
það klúðrast aðeins. Hann hittir
líka stelpu um borð sem hann
verður skotinn í.“

Sveinbjörn: „Ég leik Odd Dal-
berg, hermann sem ætlaði að
freista gæfunnar í Kanada. Hann
er á leiðinni heim til Íslands og
veit að ekkert bíður hans þar.
Stríðið fór illa í hann og hann er
hálfartinn farinn yfir um.“

Fjölskyldan á sviðinuFjölskyldan á sviðinuFjölskyldan á sviðinuFjölskyldan á sviðinuFjölskyldan á sviðinu

Feðgarnir hafa verið viðloð-
andi leikhúsið undanfarin ár og
nú ætlar þriðji fjölskyldumeð-
limurinn að stíga á sviðið með
þeim.

Sveinbjörn: „Fjölskyldan flutti
hingað 2007 og þá tók ég óvænt
þátt í Skugga-Sveini, lék þar Ket-
il Skræk. Hjálmar Forni lék lítinn
púka á sviðinu. Því má segja að
við höfum leikið saman áður. En
ég er búinn að vera með í meira
og minna öllu síðan í þeirri sýn-
ingu. Nú er Sóley, konan mín, að
stíga sín fyrstu skref í þessu og
er með í Dampskipinu. Við eig-
um tvo stráka í viðbót og þeir
koma örugglega fljótlega.“

Hjálmar Forni: „Ég hef líka
komið að öllum sýningum Litla
leikklúbbsins frá 2007, þó ekki

verið á sviði. Ég hef hjálpað til
við ljósin eða eitthvað svoleiðis.
Maður hefur fengið að vera með
puttana í öllu. Undanfarið hef ég
svo líka tekið þátt í sýningum í
menntaskólanum og grunnskól-
anum.“

– Eigið þið senur saman í Damp-

skipinu?
Hjálmar Forni: „Við eigum

stutt samtal. Það er svolítið fynd-
ið að standa fyrir framan pabba
sem ruglaðan hermann að rífa
kjaft.“

Að læra textaAð læra textaAð læra textaAð læra textaAð læra texta

Litli leikklúbburinn æfir fimm
sinnum í viku, tvo tíma í senn.
Þess á milli þurfa leikararnir að
læra rullurnar og textana heima.

Sveinbjörn: „Mér finnst best
að vera alveg einn og bara lesa
textann endalaust. Leggja svo
blaðið frá mér og fara með hann

upphátt. Ég tek líka stundum upp
á símann og hlusta á sjálfan mig.
Eins eigum við Sóley senu saman
þannig að við skiptumst stundum
á textanum heima á meðan við
erum að gera eitthvað annað.“

– Hvernig komið þið ykkur í kar-
akter?

Feðgar áFeðgar áFeðgar áFeðgar áFeðgar á
fjölunumfjölunumfjölunumfjölunumfjölunum
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Sælkeri vikunnar er Ólöf Öfjörð á Ísafirði

Mexíkó kjúlli ala ÓlöfMexíkó kjúlli ala ÓlöfMexíkó kjúlli ala ÓlöfMexíkó kjúlli ala ÓlöfMexíkó kjúlli ala Ólöf
„Ég ætla að gefa ykkur alveg

æðislega góða uppskrift af
mexíkóskum kjúkling ég bjó
þessa uppskrift til frá grunni.
Mér finnst langskemmtilegast
að elda þegar ég er gera eitt-
hvað alveg nýtt frá grunni og
er oft með eitthvað nýtt á jól-
unum. Sumum finnst það frek-
ar hættulegt að vera með til-
raunaeldhús á jólunum en mér
finnst það bara vera spennandi
og skemmtilegt sem betur fer
hefur þetta ekki klikkað en
þessi réttur sem ég gef ykkur
uppskrift af varð til í janúar
2009 fyrir algera tilviljun,“
segir Ólöf.

Mexíkó-kjúlli ala Ólöf
1 pakki kjúklingabringur
2 bollar hýðishrísgrjón (mér
finnst Tilda í fjólubláu best)

3 stk paprikur rauð, gul og
appelsínugul
2 stk rauðlaukar
1 box af sveppum
1 bréf af baconi
1 bréf af Burritos mix
1 krukka af salsasósu medium
1 santa maria ostasósa
1 poki mozzarella
1 kjúklingateningur
1 tsk chili powder
1 tsk kóriander
1 tsk paprikuduft
1 pakki af pönnukökum, minni
gerðinni með 8 stk
1 msk kókosolía
1 dl matreiðslurjómi
1 ílangt eldfast mót

Hýðishrísgrjónin eru soðin
með kjúklinateningnum , chilli,
koríander og paprikuduftinu. Það
þarf að sjóða þau lengur en venju-

leg grjón. Kjúklingurinn er skor-
inn í þunna strimla og steiktur á
pönnu upp úr kókosolíu og
kryddaður með Burritosmixi, ca
1/2 bréfi. Beikonið er skorið í
fína strimla og bætt út í. Svo er
grænmetið skorið niður í frekar
smáa bita og sett út á pönnuna
þegar kjúklingurinn hefur lokað
sér. Þetta er steikt saman í svona
5 mínútur. Þá má setja út í salsa
sósuna og rjómann og látið malla
í 2 til 3 mín.

Hýðisgrjónin eru sigtuð. Þá eru
pönnukökurnar lagðar á bretti og
í miðjuna eru settar 2 góðar mat-
skeiðar af grjónum og þeim er
aðeins dreift endilangt og aðeins
til hliðanna og svo er kjúklinga-
rétturinn settur ofan á, gætið þess
að hann þarf að passa innan í 8
pönnukökur. Svo er pönnukök-
unni lokað með því að taka hana

sitthvoru megin og dregið yfir
þannig að kjúklingurinn sjáist
bara út um sitt hvorn endann. Þá
er henni komið fyrir í mótinu
þvert upp við endana þannig að
samskeytin þar sem hún lokaðist
snúa niður þetta er svo endurtekið
þar til mótið er fullt. Það ættu
alveg að komast 8 fyrir ef þétt er
raðað. Þá er ostasósunni smurt
vel yfir allt og mozzarella stráð
yfir. Þetta er svo bakað í ofni við

200 þar til osturinn er farin að
brúnast.

Borið fram með fersku salati
og kotasælu.

Ég skora á vinkonu mína
hana Helgu Guðnýju Krist-
jánsdóttur í Botni í Súganda-
firði að koma með uppskrift í
næsta blað hún er alger snill-
ingur hvort sem það er að elda
eða baka.

Hjálmar Forni: „Það kemur svo-
lítið þegar maður fer í búninginn.
Þá bara gerist eitthvað. Það er
líka gott að fá leikmyndina og
leikmunina á sviðið. Það hjálpar
manni að komast að því hvernig
karakterinn er.“

– Farið þið mikið í leikhús
sjálfir?

Sveinbjörn: „Já, við höfum
svolítið gert það. Þegar ég byrjaði
að leika sjálfur varð ég bæði for-
vitnari og áhugasamari um hvað
aðrir eru að gera í leikhúsi. Og

ber líka meiri virðingu fyrir því.“
Hjálmar Forni: „Já, maður er

farinn að pæla í allt öðru í leik-
húsi. Tekur eftir öðrum hlutum
en áður. Veit kannski ekkert hvað
er að gerast í sögunni.“

– Er barist um hlutverk hjá
Litla leikklúbbnum?

Sveinbjörn: „Nei, það hafa allt-
af verið auglýstar áheyrnarprufur
fyrir þessi hlutverk. Yfirleitt
hefur það verið þannig að þeir
sem mæta fá hlutverk. Áhuginn
er ekki það mikill að fólk komist

ekki að. Fólk virðist ekki þora að
kýla á þetta.“

Hjálmar Forni: „Svo þarf nátt-
úrlega líka alltaf fólk í kringum
sýninguna. Í smink eða búninga.
Þannig að þótt þú standir kannski
ekki á sviðinu er nóg að gera
annarsstaðar.“

Hámarkshraði 60Hámarkshraði 60Hámarkshraði 60Hámarkshraði 60Hámarkshraði 60

– Hvað eruð þið að gera þegar
þið eru ekki í leikhúsinu?

Sveinbjörn: „Ég er að vinna í

Hafnarbúðinni og svo er ég mikið
í köfun. Er að reyna að koma
mér í ferðamennskuna og var að
vinna í því síðastliðið sumar.“

Hjálmar Forni: „Ég er í fríi frá
menntaskólanum fram að ára-
mótum og vinn á Vesturslóð á
meðan. Það er því stutt á æfing-
ar.“

– Finnst ykkur mikill munur á
að búa í Reykjavík og Ísafirði?

Hjálmar Forni: „Já, hérna fær
maður fleiri tækifæri til að taka
þátt í hlutunum, eins og starfi

leikklúbbsins og björgunarsveit-
arinnar. Maður getur gert meira
hérna.“

Sveinbjörn: „Já, sérstaklega er
það gott fyrir mann sem er mikið
í útivist. Ég er í köfun og sjó-
stangveiði og það er stutt að fara.
Maður er alltaf hér innanbæjar
og þarf varla að eiga bíl. Maður
þekkir alla og tempóið er miklu
rólegra. Á götunum hér er leyfi-
legur hámarkshraði 60 og fólk
fer bara ekki upp fyrir það, öfugt
við það sem gerist í Reykjavík.“

Auglýsing um skipulag,
Ingjaldssandur, Ísafjarðarbæ

Ísafjarðarbær auglýsir skipulagslýsingu fyrir frístundabyggð í
landi Sæbóls I, II og III, Álfadals og Hrauns á Ingjaldssandi, Ísafjarðarbæ
skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Um er að ræða 6 svæði
fyrir frístundabyggð í landi Sæbóls, Álfadals og Hrauns og eru svæðin
staðsett á Ingjaldssandi og í Nesdal í Ísafjarðarbæ.

Meginmarkmið við útfærslu deiliskipulagstillagnanna er að staðsetja
hús þannig að þau falli vel að umhverfi sínu, að öllu raski verði haldið
í lágmarki bæði við byggingarframkvæmdir og vegaframkvæmdir og
að yfirbragð húsanna verð að einhverju leiti samræmt á hverju svæði
fyrir sig.  Öll uppbygging frístundahús skal miða að því að skerða ekki
sérstöðu svæðisins og ásýnd þess í heild.

Lýsingin er unnin á grundvelli Aðalskipulags Ísafjarðarbæjar 2008-
2020.

Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafn-
arstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is,
frá 21. október 2011 til 11. nóvember 2011.  Þeir sem vilja gera athuga-
semdir við lýsinguna þurfa að skila þeim inn á bæjarskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði fyrir 11. nóvember 2011.

Ísafirði 14. október 2011,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.

Vel hefur gengið að halda
rottugangi í skefjum í Ísafjarð-
arbæ. Að sögn Vals Richters,
meindýraeyðis, finnast þær þó
enn á Ísafirði og þá aðallega í
efri hluta byggðarinnar. Fyrir
nokkrum árum var þær aðallega
að finna á eyrinni en Valur telur
að með hækkandi sjávarstöðu,
hafi þær fært sig ofar í byggðina.

„Það er ekki mikið um rottur á
Ísafirði. Við höfum náð að halda
stofninum vel niðri með því að
eitra reglulega fyrir þeim. Okkur
hefur þó ekki tekist að útrýma
þeim alveg enda fjölga þær sér
mjög hratt. Það eru mikið af
gömlum lögnum í efri byggðinni
og rotturnar virðast lifa góðu lífi
þar. Þær fara helst í gamlar skolp-

lagnir og þær fara inn í þau hús
sem þær komast,“ segir Valur.

„Rotturnar eru minna í nýrri
lögnum. Við höfum prófað að
eitra í þær lagnir og það finnst
lítið sem ekkert af rottum þar.
Við fylgjum reglulega með
þessu,“ segir Valur. Árlega er
athugað með rottugang á Flat-
eyri, á Suðureyri og á Þingeyri
en þær hafa ekki fundist þar.
„Þetta eru leiðinda kvikindi og
best er að vera laus við þær, enda
geta þær borið með sér sýkla
sem geta valdið sýkingu í mönn-
um,“ segir Valur. Á Vísindavefn-
um segir að langflestar rottur hér-
lendis séu brúnrottur sem séu
um 18-26 cm langar og 140-400
gr. að þyngd.          – asta@bb.is

Lítið um rottugang
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