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Kristbjörn R. Sigurjónsson (Bobbi) varð hvorki
kvikmyndagerðarmaður né frönskukennari.
Hann er þekktur fyrir verslunarrekstur á Ísa-
firði, þátttöku í ofuríþróttum og ötult starf að
framgangi Fossavatnsgöngunnar á Ísafirði.
Hann er í viðtali vikunnar. – P.s.: Hvernig
skyldu gælunöfnin Bobbi og Bobby tengjast?

Langar í 100 km hlaup

– sjá bls. 14-16

Mótmælt við
lögreglustöðina
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Afgangur en versnandi afkoma
Lítilsháttar afgangur verður á

rekstri Ísafjarðarbæjar á næsta
ári samkvæmt fjárhagsáætlun
sveitarfélagsins sem lögð var
fram til fyrri umræðu í síðustu
viku. Samkvæmt áætluninni er
gert ráð fyrir 18 milljóna króna
afgangi á rekstri næsta árs en sex
milljónum króna, ef aðeins er
miðað við A-hluta bæjarsjóðs. Í
stefnuskjali Gísla Halldór Hall-
dórssonar bæjarstjóra segir að

launahækkanir og hækkun lífeyr-
isskuldbindinga vegi þungt í verri
afkomu bæjarins. Rekstrarniður-
staða síðasta árs var jákvæð um
309 milljónir króna. Eigið fé Ísa-
fjarðarbæjar heldur áfram að auk-
ast samkvæmt áætluninni og
heildarskuldir A og B hluta verða
í árslok 2015 orðnar sex millj-
arðar króna á meðan heildar eign-
ir eru yfir sjö milljarðar.

Hluti þessara skulda eru lífeyr-

isskuldbindingar upp á 1,3 millj-
arða króna. Skammtímaskuldir
verða um 600 milljónir króna og
þar af eru næsta árs afborganir
rúmur helmingur. Lántaka mun
eiga sér stað og verður það sér-
staklega vegna fjármögnunar
byggingar hjúkrunarheimilis
ásamt því sem greiddar verða
eldri skuldir. Ætla má að hand-
bært fé frá rekstri verði um 400
milljónir króna á árinu 2015 og

stefnt að því að handbært fé í lok
árs verði yfir 150 milljónum króna.

Ísafjarðarbær verður áfram vel
fyrir neðan skuldaviðmið eftir-
litsnefndar með fjármálum sveit-
arfélaga, eða um 125% en há-
markið er 150%. Í stefnuskjali
Gísla Halldórs er vakin athygli á
því að án Fasteigna Ísafjarðar-
bæjar væri þetta skuldaviðmiðið
undir 90%, „sem er alvarlegt í
ljósi þess að skuldir Fastís eru

ósjálfbærar og um 40% hærri en
verðmæti þeirra eigna sem í Fast-
ís eru,“ eins og segir í skjalinu.
Helstu framkvæmdir ársins, fyrir
utan hjúkrunarheimilið sem klár-
ast á næsta ári, verða gatnafram-
kvæmdir á Hlíðarvegi á Ísafirði
sem beðið hefur verið eftir í einn
áratug hið minnsta. Einnig verður
unnið við götur á Flateyri og farið
í skólalóð á Suðureyri.

– smari@bb.is

Jólaljósin tendr-
uð á Silfurtorgi
Mikið var um dýrðir á Ísafirði á laugardag þegar jólaljósin

voru tendruð á jólatrénu á Silfurtorgi. Fjöldi manns mætti til að
berja dýrðina augum, hlusta á fallega jólatónlist og kaupa góð-
an varning á markaðnum á torginu. Börn og fullorðnir glöddust
saman og nokkrir jólasveinar litu í heimsókn til að stríða og
kætast með ungu kynslóðinni. Meðfylgjandi myndir voru teknar
á Silfurtorgi.                                                                     sfg@bb.is
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Ritstjórnargrein

Leggjum lávarða-
deildina niður

Spurning vikunnar

Ertu farin(n) að huga að jólaundirbúningnum?

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

Alls svöruðu 386
Já sögðu 263 eða 68%
Nei sögðu 123 eða 32%

Áfram verður bolfiskvinnsla á
Flateyri og vinnsla eldisfisks
Arctic Odda ehf. flyst til Þing-
eyrar. Í yfirlýsingu frá Vísi hf.
Valþjófi ehf. og Arctic Odda
kemur fram að Arctic Oddi flytji
starfsemi sína frá Flateyri í hús-
næði sem var í eigu Vísis á Þing-
eyri. Þar ætlar fyrirtækið að sinna
vinnslu og pökkun á eldisfiski
og sinna frekari uppbyggingu á
fiskeldi fyrirtækisins. Í yfirlýs-
ingunni segir að starfsemin á
Þingeyri kalli á 15 störf í upphafi,

og að þeim fjölgi í hlutfalli við
uppbyggingu fyrirtækisins. Val-
þjófur tekur við fasteignum og
tækjum Arctic Odda á Flateyri
og ætlar að einbeita sér að full-
vinnslu bolfisks, bæði frá Flateyri
og Þingeyri.

„Auk starfa hjá fyrirtækjunum
tveimur má gera ráð fyrir að til
verði nokkur fjöldi afleiddra
starfa vegna margvíslegrar þjón-
ustu við fyrirtækin. Þau störf
leggja grunn að frekari atvinnu-
uppbyggingu á Vestfjörðum til

lengri tíma litið,“ segir í yfirlýs-
ingunni. Með þessu lýkur að-
komu Vísis að útgerð og vinnslu
á Þingeyri sem félagið hefur stað-
ið að síðustu 15 árin. Vísir mun
stunda fiskvinnslu á Þingeyri
fram í mars á næsta ári. Sam-
komulagið er gert með fyrirvara
um samþykki Byggðastofnunar
sem gert er ráð fyrir að liggi fyrir
um miðjan desember. Í yfirlýs-
ingunni segir að stuðningur stofn-
unarinnar sé mikilvægur til að
skapa grundvöll fyrir starfseminni.

Arctic Oddi til Þingeyrar og Val-
þjófur í fiskvinnslu á Flateyri

Sex umsóknir bárust um stöður
framkvæmdastjóra hjúkrunar,
framkvæmdastjóra lækninga og
yfirlæknis heilsugæslunnar hjá
nýrri Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða sem tók til starfa 1. október
síðastliðinn við sameiningu Heil-
brigðisstofnunarinnar Patreks-
firði og Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða.

Umsækjendur um starf fram-

kvæmdastjóra hjúkrunar eru
Anna Árdís Helgadóttir, hjúkr-
unarfræðingur á Patreksfirði,
Hörður Högnason, framkvæmda-
stjóri hjúkrunar hjá Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða á Ísafirði og
Þórunn Pálsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur hjá Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða á Ísafirði. Umsækj-
endur um starf framkvæmda-
stjóra lækninga voru tveir, Hall-

grímur Kjartansson, framkvæmda-
stjóri lækninga á Patreksfirði og
Þorsteinn Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri lækninga hjá Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.

Ein umsókn barst um starf yfir-
læknis heilsugæslu, frá Hallgrími
Kjartanssyni, framkvæmdastjóra
lækninga á Patreksfirði. Um-
sóknirnar verða sendar í hefð-
bundið ferli hjá Landlækni.

Sex sóttu framkvæmdastjórastöður

Hæstiréttur hefur staðfest dóm
Héraðsdóms Vestfjarða yfir karl-
manni vegna kynferðisbrots gegn
dóttur mágkonu sinnar sem var
tólf ára gömul þegar brotið átti
sér stað. Hann var dæmdur í
fimmtán mánaða fangelsi en tólf
þeirra voru skilorðsbundnir. Einn
dómaranna vildi sýkna manninn.
Maðurinn var dæmdur í Héraðs-
dómi Vestfjarða fyrir að hafa far-
ið með hönd undir sæng stúlk-

unnar þar sem hún lá í rúmi, fært
fótleggi hennar í sundur, káfað á
kynfærum hennar innan klæða
og sett fingur inn í leggöng henn-
ar í janúar á þessu ári. Maðurinn
bjó ásamt sambýliskonu sinni á
heimili fjölskyldu stúlkunnar
tímabundið en móðir stúlkunnar
og sambýliskonan eru systur.

Dómur héraðsdóms var stað-
festur en hann taldi rétt að skil-
orðsbinda stærstan hluta dóms-

ins héldi maðurinn skilorð. Hann
var þó dæmdur til að greiða stúlk-
unni 600.000 krónur, 2/3 hluta
sakarkostnaðar og áfrýjunar-
kostnað málsins. Ólafur Börkur
Þorvaldsson, einn hæstaréttar-
dómaranna sem kvað upp dóm-
inn, skilaði sératkvæði í málinu.
Í ljósi þess að maðurinn hafi ávalt
neitað sök og að aðeins hann og
stúlkan væru til sagna um máls-
atvik væri rétt að sýkna hann.

Dómur héraðsdóms staðfestur

Spennistöð Orkubús Vestfjarða í Stórurð á Ísafirði var rifin í síðustu viku. Stöðin var aftengd
í sumar eftir að hafa þjónað hlutverki sínu í tæp 55 ár, eða frá því að hún var spennusett árið 1960.
Fyrir liggur að byggðir verða ofanflóðagarðar neðan við húsið í Stórurð og því fátt í spilunum
annað en að rífa húsið. Rafmagnsveitur ríkisins fengu leyfi árið 1959 til að reisa aðveitustöð í
Stórurð. Í febrúar 1960 voru virkjanirnar í Engidal, Reiðhjallavirkjun í Bolungarvík, Mjólkár-
virkjun í Arnarfirði og dísilstöðvar á svæðinu samtengdar og í maí sama ár var aðveitustöðin í
Stórurð á Ísafirði tilbúin til notkunar.                                                                        – smari@bb.is

Spennistöðin í Stórurð rifin

Hugmyndin um að þingmenn segi sig frá þingmennsku meðan þeir
gegna ráðherraembættum er ekki ný af nálinni. Varla er þó við að búast,
þrátt fyrir tilllögu þar um, að þeir sem nú verma stólana séu tilbúinir að
gefa eftir, frekar en fyrirrennarar þeirra í gegnum árin. Sigurður Líndal,
prófessor, orðaði það svo, að segja mætti að ráðherrarnir væru eins kon-
ar önnur deild Alþingis, sem ef til vill mætti kalla lávarðadeild; valda-
meiri en sjálft þingið, sem í vaxandi mæli gegndi hlutverki skrifstofu
þar sem stimpill er settur á samþykktir ríkisstjórnar, formsins vegna.

Fljótgert væri að tilgreina mörg dæmi um að samþykktir Alþingis -
löggjafarvaldsins -  hafi verið sniðgengnar af framkvæmdavaldinu –
ráðherrum og/eða undirsátum þeirra, embættismannavaldinu, sem þing-
menn kveina og kvarta sáran undan og ráðherrum hættir til að skýla sér
á bak við, eins og berlega kom í ljós í Fiskistofumálinu, hér vestra, þeg-
ar fiskistofustjóri lokaði útibúinu á Ísafirði án vitundar og vilja sjávar-
útvegsráðherra, að sögn, sem lét sem honum kæmi málið bókstaflega
ekkert við, þótt allur framgangur þess gengi þvert á samþykkt Alþingis.
Er ætlast til að menn leggi trúnað á svona nokkuð? Að embættismaður
geti einn og óstuddur valtað yfir samþykktir Alþingis og traðkað niður
ítrekaðar yfirlýsingar viðkomandi ráðherra? Bara rétt sí svona? Nei,
takk!! Þessu trúir ekki nokkur lifandi maður.

,,Það á ekki að skipta máli hvort að starfsstöð með áherslu fiskeldi
starfi undir merkjum Fiskistofu eða Matvælastofnunar, heldur hlýtur
nálægð við atvinnugreinina að vega þyngra. Það eru gríðarleg vonbrigði
að sjá starf fagsviðsstjóra í fiskeldi vera auglýst til umsósknar á Selfossi
og er í algjörri andstöðu við það sem ráðherra hefur boðað,“ segir m.a.
í samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar um þennan dæmalausa
gjörning.

Þrátt fyrir að ráðherrar lýsi því yfir að þeir hafi takmörkuð afskipti af
störfum annarra ráðherra, er augljós styrkleikinn til að koma málum í
gegn í atkvæðagreiðslu í þinginu, þegar horft er til hlutdeildar
lávarðadeildarinnar í heildaratkvæðatölu þingsins. Augljóslega allt
önnur staða en hjá einstaka þingmönnum. Með tilvist lávarðadeildarinnar
sitja ráðherrar beggja vegna borðsins, sem löggjafarvald (þingmaður)
og framkvæmdavald (ráðherra).

Er við því að búast að Alþingi endurheimti traust sitt  meðal þjóðar-
innar á meðan þingmenn láta það viðgangast að samþykktir þeirra, séu
fótum troðnar, að engu hafðar, hvað eftir annað?

Er ekki tími til kominn að leggja lávarðadeildina niður og flytja
valdið til þeirra, sem til þess eru rétt kjörnir?                                    s.h.
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Súðavíkurhreppur og Íslenska
kalkþörungafélagið hafa átt í við-
ræðum um uppbyggingu fyrir-
tækisins í Álftarfirði frá því í
sumar. Pétur G. Markan, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segir að
viðræðurnar hafi verið með hlé-
um.  „Enda lá alltaf ljóst fyrir að
aðrir staðir komu einnig til greina
hér við Ísafjarðardjúp. Frá upp-
hafi hefur það verið sýn og stefna
sveitarfélagsins að ræða verkefn-
ið með hagsmuni Vestfirðinga
að leiðarljósi. Af þeirri ástæðu
gerði sveitarfélagið engan ágrein-
ing þegar á tíma leit út fyrir að
verksmiðjan myndi rísa í Bolung-
arvík. Enda er það svo að ef Vest-
firðingar standa ekki saman um
þá mögulegu atvinnuuppbygg-
ingu sem kann að verða á svæð-
inu, mun enginn gera það fyrir
þá,“ segir Pétur.

Hann segir að á haustmánuðum
hafi komist skrið á viðræðurnar
og nú hafi borist viljayfirlýsingu
frá Kalkþörungafélaginu um að
reisa verksmiðju í Súðavík árið
2018. „Þetta eru afar ánægjuleg
tíðindi fyrir Súðvíkurhrepps og í
raun alla Vestfirðinga, enda er

hér um að ræða mögulega mikla
viðbót í atvinnulíf Vestfirðinga.
15-20 ársverk verða til með verk-
smiðjunni, auk mikilla umsvifa
sem slíkum verkefnum fylgir.
 Íslenska Kalþörungafélagið hef-
ur gert frábæra hluti fyrir samfé-
lagið á Bíldudal og við horfum
til þess sama hér,“ segir Pétur.

Næsta verkefni, að sögn Pét-
urs, er að hefja framkvæmdir við
lagningu raflína. „Þar með væri
einnig búið að bæta úr því að-
stöðuleysi sem íbúar Súðavíkur
búa við þegar þeir þurfa að stóla
á gamlar raflínur sem liggja hæst
allra raflína á landinu með til-
heyrandi spennuleysi í tíð og ótíð.
Það er blessun í málinu að eiga
eitt besta rekna orkufyrirtæki á
landinu hér fyrir vestan, sem
verður mikilvægur samstarfsaðili
í verkefninu,“ segir hann.

Í viljayfirlýsingunni eru jákvæð-
ar niðurstöður í viðræðum Kalk-
þörungafélagsins og Súðavíkur-
hrepps um hafnaraðstöðu og land-
fyllingu og lóðamál forsenda þess
að áfram verði haldið. Pétur segir
að strax verði farið í kanna mögu-
lega kosti varðandi þessi mál.

Mikil viðbót við at-
vinnulíf Vestfirðinga

Marigot Group (MG), móður-
félag Celtic Sea Minerals, eig-
anda Íslenska kalkþörungafé-
lagsins, hefur lagt fram viljayfir-
lýsingu um áhuga sinn á að fjár-
festa í námu- og afurðavinnslu á
kalkþörungum úr Ísafjarðardjúpi.
Vilji MG stendur til að reisa kalk-
þörungaverksmiðju í Súðavík
vegna nálægðar þorpsins við hrá-

efni kalkþörunga og þangs sem
verksmiðjan þarf á að halda úr
Ísafjarðardjúpi. Undir viljayfir-
lýsinguna rita Michael Ryan frá
MG og Einar Sveinn Ólafsson,
framkvæmdastjóri Íslenska kalk-
þörungafélagsins.

Áætlun MG gerir rad fyrir að
hefja rekstur verksmiðjunnar árið
2018. Til að svo geti orðið þarf

að ganga sem fyrst frá samning-
um um hentuga lóð undir verk-
smiðju og athafnarými á hafnar-
svæðinu, aðgang að nauðsynleg-
um hafnaraðstæðum auk samn-
ings um nauðsynlega raforku.
Raforkuþörf fyrirhugaðrar verk-
smiðju verður 8 MW. Súðavíkur-
lína getur ekki borið svo mikla
raforku og þarf að leggja nýjan

streng til Súðavíkur. Verksmiðj-
an yrði sambærileg þeirri sem
Íslenska kalkþörungafélagið
starfrækir nú á Bíldudal og segir
í yfirlýsingunni að 15-20 heils-
árstörf skapist í verksmiðjunni
auk afleiddra starfa.

Áform MG eru háð ásættanleg-
um niðurstöðum rannsókna á
kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi,
veitingu námuleyfis og vinnslu-
leyfis á hafsvæðinu, starfsleyfis

fyrir verksmiðjuna og samning-
um um staðsetningu hennar og
nauðsynlega hafnaraðstöðu auk
raforkusamnings. Þá eru jákvæð-
ar niðurstöður samningavið-
ræðna MG við Súðavíkurhrepp
um kostnað vegna fjárfestingar í
landfyllingu, landnýtingu og
hafnaraðstöðu einnig forsenda
þess að ráðist verð í verkefnið,
segir í viljayfirlýsingunni.

– smari@bb.is

Viljayfirlýsing um kalkþörungaverksmiðju í Súðavík

Aukin lántaka og of lítill afgangur
„Ég vona að þetta séu bara drög,

mér líst satt að segja ekkert á
þessa fjárhagsáætlun,“ segir Daní-
el Jakobsson, oddviti sjálfstæðis-
manna í bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar. Fyrsta fjárhagsáætlun Í-
listans var tekin til fyrri umræðu
í bæjarstjórn í síðustu viku.
„Rekstrarafgangurinn er einfald-
lega of lítill og það á að fjármagna
alla útgjaldaaukningu, meðal
annars launahækkanir, með lán-
um. Það er hægt að gera þetta í
eitt til tvö ár, bæjarsjóður þolir
það alveg enda tók Í-listinn við
afar góðu búi, en til lengdar er
þetta ekki  sjálfbært og að lokum
þyrfti að fara í verulegan niður-
skurð til að mæta þessari út-
gjaldaaukningu,“ segir Daníel.

Í áætluninni er gert er ráð fyrir
18 milljóna króna afgangi af
rekstri A og B hluta bæjarsjóðs
sem Daníel segir vera allt of lítið
miðað við fjárfestingar. „Það á
að tvöfalda fjárfestingar á sama
tíma og gert er ráð fyrir minni
afgangi og það er eitruð blanda,“
segir Daníel. Hann segir að ann-
að hvort verði að draga úr fjár-
festingum eða gefa minna í en til
stendur í þessari áætlun. „Það er
of mikill slaki í rekstrinum. Það
er verið að leyfa aukna yfirvinnu
og fjölga stöðugildum samfara
miklum kjarasamningsbundnum
launahækkunum.“

Hann segir að með þessu
áframhaldi verði Ísafjarðarbær
kominn yfir skuldaviðmið eftir-

litsnefndar með fjármálum sveit-
arfélaga fyrir lok kjörtímabilsins
og honum sýnist að aukin lántaka
á næsta ári sé um 500 milljónir
króna. Eins og áður segir fór fram
fyrri umræða um fjárhagsáætl-
unina í síðustu viku, en Daníel

býst ekki við miklum breytingum
á áætluninni milli fyrri og seinni
umræðu. „Ég hvatti þau til að
endurskoða áætlunina og við er-
um tilbúin að koma með í það, en
því miður sýnist mér að þau séu
mjög ánægð með áætlunina eins

og  hún er. Þetta er orðinn mjög
traustur meirihluti eftir að Fram-
sóknarflokkurinn virðist hafa
gengið til liðs við hann, þannig
að það eru bara við sem stöndum
gegn þessu,“ segir Daníel.

– smari@bb.is
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Á þriðja tug manns mætti til að mótmæla friðsamlega við lögreglustöðina á Ísafirði.

Mótmæli við lögreglustöðina á Ísafirði
„Það gekk ótrúlega vel og það

komu fleiri en ég nokkurn tímann
bjóst við,“ segir Halldóra Sigrún
Ásgeirsdóttir, einn skipuleggj-
anda mótmæla við lögreglustöð-
ina á Ísafirði á laugardag í samtali
við visir.is. Tilefni mótmælanna
var framganga lögreglu nýverið
við handtöku manns sem var í
sjálfsmorðshugleiðingum. Mót-
mælin stóðu yfir í um 20 mínútur
og um tuttugu mótmælendur
komu að þeim. Hlynur H. Snorra-
son, yfirlögregluþjónn, ræddi við
mótmælendur og þakkaði þeim
fyrir komuna.

„Hann gat nú ekki gefið okkur
mikið af upplýsingum og svaraði
svona frekar illa. Mér fannst þó
gott að hann kom út og þakkaði

okkur fyrir að koma,“ segir Hall-
dóra. Hún segist hafa heyrt frá
fólki sem þorði ekki að mæta á
mótmælin þar sem þau kæmu að
málum á borði lögreglu og héldu
að mögulega myndi það hafa áhrif
á gang mála.

„Fólk getur ekki setið á sér
lengur, en það getur heldur ekki
staðið upp. Það er mjög slæmt.“
Halldóra segir að til standi að
halda önnur mótmæli í janúar
verði tilefni til. „Ef það breytist
ekkert og við sjáum að ekki sé
verið að taka á málunum. Að
einhver fái dóm fyrir eitthvert af
þeim málum sem hafa komið
fram, sé vikið úr starfi eða bara
eitthvað. Þá munum við halda
önnur mótmæli í janúar.“ „Verum góð við hvort annað“ voru skilaboð mótmælenda á Ísafirði.
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Mismikið af
skötu eftir árum

Fjölskyldan hjá Fiskverkun
E.G. á Flateyri er byrjuð að verka
og kæsa skötu eins og hún hefur
gert síðastliðin þrettán ár. Það er
hefð hjá fjölskyldunni eins og
svo mörgum að borða skötu á
Þorláksmessu, en fjölskyldan
selur einnig fiskinn og sendir um
allt land. „Við erum engir stór-
framleiðendur en seljum alltaf
smá. Það er svo bara misjafnt
eftir árum hvað það er mikið,“
segir Guðrún Pálsdóttir, einn eig-
anda E. G. „Við veiðum auðvitað
skötuna sjálf, svo eru börðin skor-
in af og þau sett í kör og látin
bíða þar í dálítinn tíma. Svo eru
börðin tekin upp, þrifin, pakkað í

notendavænar pakkningar og
tilbúin til afhendingar.“

„Í fyrra veiddist lítið af skötu
og við fengum bara rétt í pottinn
fyrir okkur. „Við höfum alltaf
boðið þeim vinum og vanda-
mönnum sem vilja, að koma í
skötu í hádeginu á Þorláksmessu
og borðum hana með hnoðmör
og hveitikökum. Einar maðurinn
minn eldar skötuna, en úti í bíl-
skúr eins og svo margir eru farnir
að gera. En fiskurinn heitir líka
Tindabikkja og Mundi frændi
minn á Ingjaldssandi talaði alltaf
um lóskötu, en ég veit ekki hvað-
an það kemur.“

– sfg@bb.is

Ekki er til eiginleg viðbragðs-
áætlun kæmi til óhapps eða slyss
hjá skemmtiferðaskipi í nágrenni
Ísafjarðar. Skemmtiferðaskipum
til Ísafjarðar hefur fjölgað mikið
undanfarin ár og stefnir í metár
næsta sumar. Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, bendir þó á að fyrir
nokkrum árum hafi verið haldin
umfangsmikil samhæfingaræf-
ing til að æfa viðbrögð við því ef
skemmtiferðaskip lendir í vand-
ræðum í Skutulsfirði. „Höfnin,
Landhelgisgæslan, björgunar-
sveitirnar, slökkvilið og lögregl-
an tóku þátt í æfingunni sem var
svokölluð skrifborðsæfing og æf-
ingin kom vel út og fór inni í
gagnabankann hjá þeim sem með
þessi mál að gera. Ef eitthvað
stórt kæmi upp væri það Land-
helgisgæslan sem færi með yfir-
stjórn aðgerða, við á höfninni
erum bara lítil peð í þeim pakka“
segir Guðmundur.

Hann segir afar ósennilegt að
skemmtiferðaskip missi vélarafl.
„Þessi skip eru með margar vélar
og þó ein vél bili skapast ekki

hætta og líkurnar á að allar vél-
arnar detti út eru afar litlar,“ segir
Guðmundur. Jóhann Ólafson,
formaður Björgunarfélags Ísa-
fjarðar tekur í sama streng varð-
andi skemmtiferðaskipin. „Stær-
stu bjargirnar okkar eru smábát-
arnir og togararnir og öll skip á
svæðinu myndu hjálpa til ef upp
kæmi slys. Alveg eins og ef ein-
hver af hinum bátunum verður fyr-
ir óhappi. En varðandi skemmti-
ferðaskipin þá þyrftu margir að
koma að, bæði þyrlur og Lands-
björg í heild.“

Björn Gunnarsson formaður
Björgunarsveitarinnar Sæbjargar
á Flateyri er sama sinnis en segir
að sveitin fari reglulega á sjó-
slysaæfingar og til að mynda hafi
verið haldnar þrjár æfingar í ár
með þyrlunni. „Við erum átta
virkir í sveitinni hérna og ef það
kæmi eitthvað upp á hjá skemmti-
ferðaskipi þá yrði það venjulegt
sjóslysaútkall hjá okkur, bara eins
og ef eitthvað kæmi upp á hjá
trillunum. En það gefur auga leið
að það þyrftu margir að koma að
þess háttar útkalli.“ – sfg@bb.is

Ósennilegt að skemmti-
ferðaskip missi vélarafl



FIMMTUDAGUR     4. DESEMBER 2014 1111111111



1212121212 FIMMTUDAGUR     4. DESEMBER 2014

Ísafjörður og Reykjavík skora hæst
í hættumati Ríkislögreglustjóra

Hættumat Ríkislögreglustjóra
sem er í vinnslu og viðbúnaðar-
þörf lögreglu var kynnt nefndar-
mönnum í allsherjar- og mennta-
málanefnd Alþingis í síðustu
viku. Fréttaskýringaþátturinn
Spegillinn á Rás 1 greinir frá því
að í hættumatinu hafi þéttbýlis-
staðir verið  merktir gulir, rauðir
og svartir eftir því hve mikil hætta
væri á viðkomandi stöðum. Flest-
ir voru annaðhvort rauðir eða
svartir. Tveir voru gulir sem þýðir
að öryggið er nokkuð á þessu
stöðum en það voru Reykjavík
og Ísafjörður.

Spegillinn greinir einnig frá
að þingmönnum hafi verið nokk-

uð brugðið vegna þess hvernig
staðið var að kynningunni sem
fram fór í húsakynnum almanna-
varna í Skógarhlíð en hún hófst á
því að vekja athygli á hvað gæti
hugsanlega gerst.  Í glærukynn-
ingu voru sýndar myndir frá
Columbine framhaldskólanum í
Bandaríkjunum, Úteyju í Noregi
 og Finnlandi þar sem byssuóðir
menn frömdu ægileg voðaverk.
Þingmönnum fannst lögreglan
fara rækilega yfir strikið í þessari
kynningu og að hún hefði raun
haft þveröfug áhrif ef ætlunin
hafi verið sú að sannfæra þá um
þörfina á fleiri byssum.

– smari@bb.is Öryggismál í góðu horfi á Ísafirði enda lögreglan með skotvopn í öllum bílum.

Mælir ekki
með hækkun

hámarkshraða
Skipulags- og mannvirkja-

nefnd Ísafjarðarbæjar mælir
ekki með því að hámarks-
hraði í Pollgötu og Krók á
Ísafirði verði hækkaður.
Daníel Jakobsson, oddviti
Sjálfstæðisflokksins í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar, fór
fram á að nefndin skoðaði
kosti og galla þess að hækka
hámarkshraðann í allt að 50
km/klst.  Á fundi nefndarinn-
ar var lagt fram minnisblað
frá Jóhanni Birki Helgasyni
bæjartæknifræðingi þar sem
fram kemur að líkur á bana-
slysum  á gangandi vegfar-
endum eru átta sinnum meiri
við umferðarhraða sem er
50km/klst á móti 30km/klst.

Umferðaöryggisáætlun
fyrir Ísafjarðarbæ er nýlega
samþykkt og segir í áliti
nefndarinnar að það væri
verulega á skjön við þá áætl-
un að hækka hámarkshraða í
Pollgötu og Króknum. Einn-
ig segir að hækkun hámarks-
hraða á áður nefndum stöð-
um mun stytta ferðatíma um
þær um 20-30 sekúndur á
hvern bíl. Fyrir stuttu lagði
bb.is spurningu fyrir lesend-
ur þar sem spurt var hvort
lesendur vildu að hámarks-
hraði á stofnbrautum á Ísa-
firði yrði hækkaður. Já sögðu
478 eða 73% aðspurðra og
nei sögðu 178 eða 27%.

Færst hefur í vöxt að ferða-
skrifstofur selji pakkaferðir á
Fossavatnsgönguna á Ísafirði og
er gistirými á Ísafirði að verða
fullt dagana sem gangan verður
haldin. „Það er allt orðið fullt hjá
okkur og ég veit að það er allt að

verða fullt á Suðureyri,“ segir
Daníel Jakobsson, framkvæmda-
stjóri Hótels Ísafjarðar og for-
maður Fossavatnsgöngunnar.
Hann segir að nú þegar sé komnar
260 forbókanir frá erlendum
skíðagöngumönnum en ekki er

öruggt að ferðaskrifstofunum
takist að selja upp í allar forbók-
anirnar en Daníel hefur á tilfinn-
ingunni að vel hafi gengið að
selja þær.

„Þær ferðaskrifstofur sem eru
hjá mér hafa verið að bæta við

herbergjum þannig að þeim hefur
gengið vel að selja. Í fyrra tóku
þátt 100 útlendingar og viðbúið
að þeim fjölgi verulega og í heild-
ina gætu keppendur orðið um
500,“ segir Daníel.

– smari@bb.is

Gistirými að fyllast á Fossavatnsgöngunni

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar leggst
alfarið gegn því að ákvæði um
lágmarksútsvar sveitarfélaga
verði afnumið. „Með slíkri að-
gerð væri ýtt undir aðstöðumun
á milli sveitarfélaga á landinu og
samkeppni þeirra á milli,“ segir í
umsögn bæjarráðs um frumvarp
sex þingmanna Sjálfstæðis-
flokksins um að lágmarksútsvar
verði afnumið. Í núgildandi lög-
um er lágmarks útsvarsprósentan
12,44% og hámarksprósentan
14,52%. Flutningsmenn frum-
varpsins eru þau Unnur Brá Kon-

ráðsdóttir, Ragnheiður Ríkharðs-
dóttir, Guðlaugur Þór Þórðars-
on, Pétur H. Blöndal, Vilhjálmur
Bjarnason og Vilhjálmur Árna-
son.

Í umsögn bæjarráðs segir að
með afnámi lágmarksútsvars
skapast hætta á auknum ójöfnuði
í samfélaginu þar sem einstaka
sveitarfélög gætu boðið útsvars-
prósentu sem væri miklum meiri-
hluta þeirra ómögulegt að bjóða.
„Þá er líklegt að skekkja myndi
myndast á milli þess hvar fólk
býr og hvar það þiggur sína þjón-

ustu. Rökin fyrir lögbindingu
lágmarksútsvarshlutfalls eru þau
að allir íbúar landsins sem greiða
skatt af tekjum sínum á annað
borð skuli greiða sinn lágmarks-
hluta af kostnaði við þá samfé-
lagsþjónustu sem sveitarfélögin
veita íbúum landsins. Þau rök
eiga jafnvel við nú og þegar lögin
um tekjustofna sveitarfélaga voru
samþykkt árið 1995,“ segir í
umsögninni.

Í greinargerð með frumvarpinu
segja sexmenningarnir að  það
sé óeðlilegt að binda í lög að

innheimta skuli að lágmarki til-
tekinn skatt af íbúum, hvort sem
þörf sé á honum til að sinna lög-
bundnu hlutverki eða ekki.
„Sveitarfélag þarf að rækja lög-
bundið hlutverk sitt, en óhófleg
afskipti löggjafans af því hvernig
slíkt er fjármagnað eru óþörf og
draga úr valdi og ábyrgð kjörinna
fulltrúa þjóðarinnar í sveitar-
stjórnarmálum til þess að leita
sem hagkvæmastra leiða til þess
að rækja hlutverk sitt,“ segir í
greinargerðinni.

– smari@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar leggst al-
farið gegn afnámi lágmarksútsvars
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Varð ekki kvikmyndagerðarm
 frönskukennari eða skákm

Kristbjörn R. Sigurjónsson á
Ísafirði, kallaður Bobbi (lengi
kallaður Bobbi í Núp og er það
jafnvel enn), er vel þekktur af
ólíkum ástæðum. Fyrir verslun-
arrekstur á Ísafirði í fjölda ára,
fyrir þátttöku í ofuríþróttum og
fyrir ötult starf í meira en áratug
að eflingu og framgangi Fossa-
vatnsgöngunnar á Ísafirði.

Bobbi er rétt orðinn 54 ára,
fæddur í Bolungarvík seint í nóv-
ember árið 1960. Hann átti þar
heima í æsku sinni og uppvexti
eða fram til 24 ára aldurs, þegar
hann og Rannveig eiginkona hans
fluttust til Reykjavíkur. Hún fór
þá í framhaldsnám en Kristbjörn
fór að vinna.

Að loknu landsprófi fór Krist-
björn í fimmta bekk að Reykjum
í Hrútafirði. Síðan stundaði hann
nám í Menntaskólanum á Laugar-
vatni, hugnaðist það betur en að
fara á Ísafjörð á þeim tíma. Hann
ákvað svo að staldra við eftir
stúdentinn og vann við beitningu
í Bolungarvík veturinn 1980-81.
Síðan fór hann í Háskóla Íslands
og lagði stund á ensku og jafn-
framt frönsku sem aukafag og
lauk þaðan BA-prófi vorið 1985.

Tvær Frakklandsferðir
„Ég var alltaf heima á sumrin

til að þéna fyrir náminu veturinn
á eftir og gekk það yfirleitt mjög
vel, Lánasjóður íslenskra náms-
manna þurfti nú ekki að dæla
miklu fé í mig,“ segir hann. Sum-
arið 1984 fór hann til Frakklands
og stundaði sjálfboðaliðastörf við
kastalauppbyggingu í Suður-
Frakklandi. „Lífsreynsla sem
hægt er að mæla með“, segir hann.

Haustið 1985 fóru Kristbjörn
og Rannveig til Frakklands þar
sem hann hugði á nám í kvik-
myndagerð. Rannveig varð hins
vegar ólétt og þau komu aftur á
heimaslóðir fyrir vestan. Krist-
björn fór að vinna í Skipasmíða-
stöðinni á Ísafirði um tíma þang-
að til þau fóru aftur til Reykja-
víkur og Rannveig hóf sitt há-
skólanám í bókasafnsfræði.

„Þá fór ég að vinna í Teppalandi
og var þar í þrjú ár. Öll þau ár
sem ég var í Reykjavík fannst
mér samt ekkert annað koma til
greina en að flytja aftur vestur
því að við vildum hvergi annars
staðar vera. Mér bauðst að taka
að mér starf hjá byggingavöru-
versluninni Núpi í Ljóninu á
Skeiði og við fluttum vestur
snemma um vorið 1991. Í fyrstu
rak ég Núp fyrir hönd Víðis Finn-

bogasonar í Teppalandi, sem átti
verslunina að mestu þó að ég
hefði líka verið með þegar hún
var stofnuð árið 1990. Við hjónin
keyptum svo Núp árið 1993.“

Núpur verður CraftSport
Áður en mjög langt um leið

varð Núpur miklu meira en
byggingavöruverslun, þegar
sportvörur bættust við og hlutur
þeirra í rekstrinum varð stöðugt
meiri. Kristbjörn fór að flytja inn
íþróttafatnað og aðrar íþróttavör-
ur frá fyrirtækinu Craft í Svíþjóð,
jafnframt því að flytja inn skíði
og skíðavörur frá Noregi og
Ítalíu. Þannig varð Núpur fljót-
lega stærsta sérverslunin á land-
inu með gönguskíði og allt sem
þeim tilheyrir. Auk þess er Krist-
björn umboðs- og dreifingaraðili
fyrir Craft um land allt. Hann
segir að þetta hafi vissulega
tengst því sem hann hefur mestan
áhuga á.

Þau tímamót urðu í rekstrinum
vorið 2011, að verslunin fluttist
úr Ljóninu og niður í miðbæ Ísa-
fjarðar, í húsnæðið á horni Aust-
urvegar og Hafnarstrætis þar sem
Kaupfélag Ísfirðinga var mjög
lengi með aðalverslun sína, en
síðast var þar blómabúð. Jafn-
framt var skipt um nafn og nefnist
verslunin frá þeim tíma Craft-
Sport.

„Þá hætti ég með bygginga-
vörurnar og hef einbeitt mér að
sportfatnaðinum og sportvörun-
um síðan.“

Craft-vörurnar eru íþróttafatn-
aður af margvíslegu tagi, fyrir
fólk sem er að hlaupa og hjóla og
er á skíðum, en hentar reyndar
fyrir hvaða útivist sem er, svo
sem gönguferðir. Kristbjörn segir
að veltan hjá honum hafi aukist
með hverju ári frá því að búðin
var flutt í miðbæinn fyrir þremur
og hálfu ári, þangað til á þessu
ári. Hann rekur þá stöðnun a.m.k.
að hluta til stöðugrar fólksfækk-
unar á svæðinu. Líka hafi sport-
vöruverslanir annars staðar á
landinu, sem hann hafði þjónað
sem umboðsmaður, farið á haus-
inn.

Á móti kemur, að núna í vetur
gerði hann samning við Útilíf í
Reykjavík og bindur miklar vonir
við það samstarf. Líka hefur salan
á Craft-fötunum gengið mjög vel
í öðrum verslunum í Reykjavík
þó að fáeinar úti á landi hafi lagt
upp laupana.

„Craft leggur mikla áherslu á
allt sem ég er að gera sjálfur, svo

sem hlaupin, skíðin og hjólreið-
arnar,“ segir Kristbjörn. „Fyrir-
tækið byrjaði á því að framleiða
létt og hlý nærföt fyrir íþróttafólk
og varð mjög þekkt á því sviði.
Síðan bættist við lína af öllum
almennum fatnaði fyrir sport af
ýmsu tagi. Þessi fatnaður er allur
hannaður þannig að hann sé sem
léttastur og þægilegastur og fólki
líði vel í honum, hvað svo sem
verið er að gera. Það er þess
vegna sem hann er svona vinsæll.
Craft-fatnaðurinn hentar öllum
sem vilja láta sér líða vel í göngu-
ferðum, hlaupum, hjólreiðum, í
leikfimi eða í líkamsræktinni.“

Velti fyrir sér að gerast
tungumálakennari

Kristbjörn segir að hann hafi
velt því fyrir sér að loknu há-
skólanámi að leggja stund á
enskukennslu.

„Eða kannski frekar frönsku-
kennslu, ég hafði miklu meiri
áhuga á henni. Það varð hins
vegar ekkert úr því eftir að ég
byrjaði að vinna í Teppalandi.
Hins vegar hefur það komið mér
vel að hafa stundað þetta tungu-
málanám, strax í erlendum sam-
skiptum hjá Teppalandi og síðan
hérna heima þegar ég hóf eigin
innflutning frá Noregi, Ítalíu og
Svíþjóð.“

– Hvernig kom það til að þú
hugðist leggja stund á kvikmynda-
gerð, eins og áður kom fram?

„Ég hef alltaf haft mikinn
áhuga á kvikmyndum, alveg frá
barnæsku. Ég var mjög spenntur
fyrir þessu. Ég eignaðist bæði
kvikmyndatökuvél og sýningar-
vél þegar ég fermdist og eyddi
miklum tíma í að taka upp mynd-
ir, klippa og sýna. Það má segja
að aðaláhugamálið mitt frá ferm-
ingu fram til tvítugs hafi verið
kvikmyndir. Yfirleitt fór ég á
allar myndir sem sýndar voru á
Kvikmyndahátíð í Reykjavík á
meðan ég stundaði háskólanám.

Núna sé ég hins vegar ekkert
eftir því þó að þessar hugmyndir
um námið gengju ekki upp. Ég er
mjög ánægður með stöðu mína í
lífinu.“

Stundaði blakið grimmt
– Þú hefur unnið mikið að

íþróttastarfi hér vestra og stundað
ýmsar ofuríþróttir á liðnum árum.
Varstu í íþróttum þegar þú varst
ungur?

„Ég var nú ekkert mjög mikið
í íþróttum heima í Bolungarvík“,
segir Kristbjörn. „Ég byrjaði þó

að stunda körfubolta á Reykjum
og svo þegar ég kom á Laugar-
vatn bættist blakið við. Ég stund-
aði það grimmt, æfði og keppti
með Mími, liði Menntaskólans
að Laugarvatni.“

Fótbolta kveðst hann þó eigin-
lega aldrei hafa iðkað.

„Eftir að ég kom til Reykjavík-
ur byrjaði ég síðan í þolfimi. Ég
húkkaðist alveg á þessu og stund-
aði það fjórum til sex sinnum í
viku. Líka var ég mikið í lyfting-
um og lyfti bara sjálfur.

Það var svo ekki fyrr en ég sest
að á Ísafirði fyrir bráðum aldar-
fjórðungi sem ég fer að stunda
gönguskíði og hlaup, sem ég
hefði fyrir löngu átt að vera byrj-
aður á. Halldór Margeirsson
tengdapabbi minn hér á Ísafirði
var mikið að hlaupa og stundaði
mikið gönguskíði. Hann var oft
að biðja mig að koma með sér á
gönguskíði eða út að hlaupa. Ég
sagði nú lengi vel að ég hefði
ekki mikinn áhuga á því að stunda
svona sport, að vera hlaupandi út
um allar trissur eða á einhverjum
spækjum upp um öll fjöll. Núna
á seinni árum er ég orðinn miklu
verri en hann var nokkurn tímann,
eftir að ég loksins byrjaði.“

Bobbi og Rannveig
tóku Járnkarl saman

– Hvað hefur helst drifið á daga
þína í íþróttum síðustu árin?

„Ég er búinn að klára tvo Járn-
karla, þann fyrri í Kaupmanna-
höfn í ágúst 2010. Það gekk
þokkalega hjá mér þar, reyndar
fékk ég í magann og þurfti að
kasta upp ítrekað eftir að vera
búinn að hlaupa tólf kílómetra,
en hlaupið kláraði ég samt. Þetta
ár var mikil mengun í sjónum
við Amager og margir fengu sýkil
í magann og ég átti svolítið í því
fram á næsta ár.

Síðan tók ég annan Járnkarl í
Frankfurt árið 2012 og þá gerði
Rannveig konan mín það líka.
Við vorum reyndar óheppin þar
með veður, það rigndi hressilega
og blés mikið á hjólinu, en ég var
staðráðinn í að bæta tímann veru-
lega frá 2010. Bætingin varð nú
reyndar aðeins átján sekúndur.“

Þríþrautin Járnkarl felst í því
að synda 3,8 kílómetra, hjóla 180
kílómetra og hlaupa 42,2 kíló-
metra eða heilt maraþonhlaup.
Vegalengdirnar eru þær sömu
fyrir karla og konur. Magaves-
enið sem áður var nefnt átti rót
sína að rekja í sundsins í sjónum
við Amager. Áður en Kristbjörn

tók Járnkarlana tvo hafði hann
lokið hálfum Járnkarli í Hafnar-
firði sumurin 2009, 2010 og 2012.

„Ég hef líka verið mjög dugleg-
ur að hlaupa maraþon. Við Rann-
veig vorum síðast núna í haust
að hlaupa í München. Guðbjörg
Rós Sigurðardóttir hjúkrunar-
fræðingur hér á Ísafirði hljóp með
okkur líka, en Örn Ingason, mað-
ur Guðbjargar, hljóp 10 kíló-
metra.“

Hins vegar eru engir hér fyrir
vestan aðrir en Bobbi og Rann-
veig sem hafa tekið heilan Járn-
karl.

„Núna erum við tíu manna
hópur hérna fyrir vestan, kjarninn
úr hlaupahópnum Riddurum
Rósu, sem erum búin að skrá
okkur í maraþonhlaup í Berlín
næsta haust.“

Ekki bjór og ham-
borgarar í maraþoni

Frægt varð þegar ofurhlaupar-
inn Gunnlaugur Júlíusson hag-
fræðingur (62 ára gamall) hljóp
á liðnu vori talsvert á þriðja hundr-
að kílómetra í einni lotu (Grand
Union Canal hlaupið á Englandi)
og nýtti sér ekki drykkjarstöðv-
arnar á leiðinni. Í staðinn brá
hann sér inn á skyndibitastaði og
fékk sér bjór og hamborgara.

„Ég þekki Gunnlaug vel,“ segir
Kristbjörn. „Það eru ekkert svo
mörg ár síðan hann byrjaði að
hlaupa. Nei, ég fæ mér ekki bjór
og hamborgara á leiðinni þegar
ég er að hlaupa maraþon! Það er
mismunandi hvað menn gera.“

Fossavatnsgangan
komin í hóp hinna bestu

Fossavatnsgangan á Ísafirði er
merkur þáttur í lífi Bobba.

„Það var mikill samningur sem
við vorum að gera í sumar við
Worldloppet-seríuna,“ segir hann
aðspurður um nýjustu tíðindi af
þeim vettvangi. „Núna er Fossa-
vatnsgangan komin inn meðal
þeirra tuttugu bestu í heimi. Að
vera kominn í þann félagsskap
gerir okkar svæði ennþá eftir-
sóknarverðara í heiminum. Búast
má við því að um fimm hundruð
manns komi hingað í gönguna
næsta vor og áætlanir okkar gera
ráð fyrir þúsund manns árið
2020.“

Kristbjörn var einn af upphafs-
mönnum þess á sínum tíma að
breyta Fossavatnsgöngunni, lengja
hana og vinna skipulega að því
að fá erlenda keppendur til að
koma. Segja má að hann hafi
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maður,
maður

verið aðalsprautan í því starfi
síðan.

„Það var reyndar árið 2000 sem
við byrjuðum að tala um þetta,
en 50 kílómetra gangan var tekin
upp árið 2004.“

– Hvað kom til að þú fórst að
vinna við skipulagningu á Fossa-
vatnsgöngunni og öðru íþrótta-
starfi?

„Oddný Kristín, elsta dóttir
okkar Rannveigar, var byrjuð að
æfa og keppa á gönguskíðum og
þá var ætlast til að foreldrar störf-
uðu eitthvað í kringum þetta. Ég
byrjaði í tímatökum og slíku eins
og allir gera. Svo þróaðist þetta
bara áfram og ég fór að gera
meira og taka sífellt meiri ábyrgð.

Ég er bara þannig að ég vil að
hlutirnir gangi. Ég er ekki sá allra
þolinmóðasti og vil þess vegna
oft grípa inn í sjálfur og klára
hlutina. Kannski er það þess
vegna sem ég hef verið svona
mikið í þessu, það hentar mér til
dæmis mun betur að vinna í hinu
beina starfi Skíðafélagsins heldur
en að vera í stjórn. Þó vantar allt-
af gott fólk í svona íþróttastarf.“

Gangan féll niður
vegna snjóleysis

– Fyrir utan maraþonhlaup og
Járnkarla og Fossavatnsgönguna
– ferðu enn í Vasagönguna í
Svíþjóð?

„Nei, ég er búinn að fara í hana
fjórum sinnum og vildi miklu
frekar fara í aðrar göngur annars
staðar í heiminum, prófa eitthvað
nýtt. Það hefur nú ekki orðið af
því enn, ég hef verið svo mikið
að hugsa um Járnkarlana mína
og maraþonhlaupin að ég hef ekki
gefið mér tíma til þess, sem mér
þætti reyndar mjög skemmtilegt.

Við Arna yngsta dóttir mín
fórum að vísu til Noregs síðasta
vetur til að taka þátt í Birkibeina-
göngunni. Við vorum komin til
Lillehammer þar sem gangan átti
að hefjast, en hún féll síðan niður
vegna snjóleysis. Þetta kemur
stundum fyrir. Það var planið hjá
mér að taka að minnsta kosti eina
göngu á ári erlendis.“

Óvænt „skíðastökk“
á gönguskíðum

Kristbirni er minnisstætt þegar
hann fór í fyrstu Vasagönguna
sína árið 2004.

„Það var fjórtán stiga frost
klukkan sex um morguninn en
hitinn kominn í kringum frost-
mark um hádegið. Í þeirri göngu
lenti ég í því að þurfa að stökkva
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yfir mann á gönguskíðum, nokk-
uð sem ég hélt að ég myndi aldrei
geta.

Þannig vildi til að á undan mér
í rennsli voru tveir menn og annar
þeirra datt og við allir á ljóshraða.
Ég sá hann svo seint að það eina
sem mér datt í hug var að reyna
að stökkva upp og ná yfir hann.
Þetta tókst en ég skúrraði yfir
hann með skíðunum. Það munaði
engu að ég flygi á hausinn en
tókst að halda mér á fótunum,
heyrandi Svíann blóta mér hrika-
lega fyrir aftan mig.

Minnisstæður er líka veturinn
2006 þegar við Rannveig fórum
í Marcialonga á Ítalíu (70 km
ganga) og í König Ludwig Lauf í
Þýskalandi (50 km skautaganga
og 50 km hefðbundin ganga).
Þetta var frábær ferð, enda hófust
líka í þeirri ferð mín afskipti af
sænska fyrirtækinu Craft, en þeir

voru þar á stærstu evrópsku
íþróttavörusýningunni sem hald-
in er, ISPO í München.“

Langar í hundrað
kílómetra hlaup

– Hvernig er háttað æfingum
og íþróttaiðkun hjá þér á heima-
slóð á milli þess sem þú ert í
stórhlaupum eða á skíðagöngu-
mótum?

„Ætli ég sé ekki að stunda
íþróttir fimm til átta sinnum í
viku. Þá er ég að synda á morgn-
ana, fer klukkan sex á morgnana
tvisvar í viku. Síðan er ég að
hlaupa í hádeginu. Svo er ég
stundum að hjóla og fer líka á
skíði á kvöldin. Ég er alltaf mjög
aktífur í þessu. Eins og Gunn-
laugur Júlíusson! Reyndar hef
ég ekki áhuga á því að hlaupa
eins langt og hann.

Samt langar mig að taka ein-

hvern tímann hundrað kílómetra
hlaup. Það er margt á listanum
sem ég þarf að gera! Þar á meðal
er að klára tíu göngur í tveimur
heimsálfum í Worldloppet-serí-
unni sem Fossavatnsgangan er
komin í núna. Ég er búinn með
fimm, þannig að ég á fimm eftir.

Ég hef reynt að komast inn í
Norseman-þríþrautina í Noregi,
en hún er erfiðasti Járnkarlinn í
heimi. Þá er synt í Harðangurs-
firðinum, þú stekkur úr bát úti á
firði og syndir í land, síðan er
hjólað upp í fjöllin fram og til
baka, heildarhækkunin um það
bil 6000-7000 metrar, og loks er
maraþonið þar sem síðasti kíló-
metrinn er beint upp. Það er mjög
erfitt að komast þarna inn, lotterí
að komast inn, ég er búinn að
reyna tvisvar núna á tveimur ár-
um og ætla að gera eina tilraun
enn.“

Kristbjörn Róbert ...
– Hefurðu ekkert verið í

skákinni eins og bræður þínir sem
í fjölda ára hafa verið meðal hinna
öflugustu á Vestfjörðum?

„Nei, og ég ætla ekki að gera
það! Ég hafði bara ekki sama
áhuga á þessu og þeir. Ég var
einhvern tímann í þriðja sæti á
einhverju barnamóti í Bolungar-
vík, og þá hætti ég og lagði skák-
ina á hilluna. Magnús og Unn-
steinn eldri bræður mínir hafa
aftur á móti alltaf verið á kafi í
henni.“

Yngsti bróðirinn Júlíus var
bráðefnilegur skákmaður á yngri
árum en sneri sér síðan að brids-
inu. Þar hefur honum gengið
mjög vel og hefur spilað mikið
erlendis. Þannig var hann í sumar
í þrjá mánuði í Bandaríkjum sem
atvinnumaður í bridsi.

Úr því að skákina ber á góma
er gaman að segja frá ástæðu
millinafns Kristbjarnar R. Sigur-
jónssonar.

„Errið stendur fyrir Róbert.
Pabbi var mikill skákáhugamað-
ur. Um það leyti þegar ég fæddist
var Bobby Fischer (Robert J.
Fischer) að koma upp sem einn
fremsti skákmaður heims og
pabba fannst upplagt að gefa mér
nafnið hans sem millinafn. Sam-
kvæmt því hefði ég átt að fara í
skákina ekki síður og jafnvel öllu
frekar en bræður mínir!“

Því má bæta hér við til gamans,
að ekki er mikill munur á gælu-
nöfnunum Bobbi og Bobby ...

Fjölskyldan
Móðir Kristbjarnar er Kristín

Magnúsdóttir í Bolungarvík. Hún
starfaði lengi í bókasafninu í Bol-
ungarvík og var jafnframt bæjar-
fulltrúi til margra ára. Faðir hans
var Sigurjón Sveinbjörnsson
múrari í Bolungarvík, sem andað-
ist fyrir liðlega áratug.

Eiginkona Kristbjarnar er
Rannveig Halldórsdóttir. Hún er
bókasafnsfræðingur að mennt og
starfar sem forstöðumaður bóka-
safns Grunnskólans á Ísafirði.

Saman eiga þau Kristbjörn og
Rannveig þrjár dætur. Elst þeirra
er Oddný Kristín, sem lokið hefur
mastersprófi í matvælafræði og
starfar hjá Ölgerðinni Agli
Skallagrímssyni í Reykjavík.
Hún er í sambúð með Teiti Braga-
syni og eiga þau soninn Kristófer
Braga. Næst er Katrín Sif, sem
lauk á síðasta vori BS-prófi í
næringarfræði og stundar núna
mastersnám í klínískri næringar-
fræði. Yngst er Arna, sem er í
Menntaskólanum á Ísafirði. Síð-
an á Kristbjörn eina dóttur eldri,
Guðbjörgu Olgu, sem er grafískur
hönnuður og starfar hjá Prentmeti
í Reykjavík.
Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.
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Bolungarvíkurkaupstaður bíð-
ur eftir skýrslu frá Minjastofnun
um friðaða húsið við Aðalstræti
í Bolungarvík sem skemmt var í
sumar. Fyrr en skýrslan berst
verður ekki tekin ákvörðun um
framtíð hússins. Elías Jónatans-
son, bæjarstjóri í Bolungarvík,
segist hafa verið í sambandi við
starfsmenn Minjastofnunar og á
hann von á skýrslunni fyrr en síð-
ar.

Húsið var eyðilagt í skjóli næt-
ur aðfaranótt mánudagsins 7. júlí.
Valdimar Lúðvík Gíslason, íbúi
í Bolungarvík lýsti yfir ábyrgð á
skemmdarverkinu og sagðist
hafa verið neyddur til verknað-
arins vegna þeirrar slysahættu
sem myndaðist umhverfis hús-
ið. Valdimar Lúðvík var kærður
fyrir skemmdarverið.

– smari@bb.is

Bíða eftir
skýrslu frá

Minjastofnun

Lögreglan á Vestfjörðum hefur
vopnast þrisvar sinnum frá árinu
2007 samkvæmt svari Ríkislög-
reglustjóra við fyrirspurn Eyj-
unnar. Tölur ríkislögreglustjóra
ná til 30 september í ár en síðan
þá hefur lögreglan á Vestjörðum
vopnast einu sinni, en það var
við umtalaða aðgerð lögreglunn-
ar á Ísafirði í byrjun síðustu viku
og því eru tilvikin alls fjögur.

Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu vopnaðist aldrei á tímabilinu
og ekki heldur lögreglan á Akur-
eyri, á Seyðisfirði eða í Vest-
mannaeyjum. Lögreglan á Suður-
nesjum sker sig úr þessum tölum
en það helgast af því að á árunum
2007 til 2009 var lögreglan á
Suðurnesjum með vopnaða ör-
yggisgæslu vegna komu hátt-
settra gesta til landsins. Sérsveit
Ríkislögreglustjóra vopnast í
tuga skipta á hverju ári, mest á
síðasta ári þegar hún vopnaðist í
83 skipti.             – smari@bb.is

Lögreglan hefur
vopnast fjórum

sinnum

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Árný Aurangasri Hinriksson
varði doktorsritgerð sína í
enskum bókmenntum við Há-
skóla Íslands á föstudag. Árý,
eins og hún er þekkt á Ísafirði,
segir ástæðu þess að hún fór í
doktorsnám hafa verið að hún
þurfti að dreifa huganum frá
kynþáttafordómum sem hún
varð fyrir þegar hún var kennari
við Framhaldsskólann í Aust-
ur-Skaftafellssýslu á Höfn í
Hornafirði. „Ég varð fyrir hrika-
legum fordómum frá samstarfs-

fólki mínu og þurfti að dreifa hug-
anum til að halda sönsum og því
byrjaði ég á doktorsnáminu,“
segir Árý. Hún kenndi ensku og
spænsku við skólann auk for-
fallakennslu í stærðfræði.

„Ég kenndi líka matreiðslu og
kom að allskonar menningar-
tengdum viðburðum og skólan-
um fannst gott að flíka mér út á
við, ég var notuð og svo var mér
kastað, þannig komið þið Íslend-
ingar fram við útlendinga,“ segir
Árý sem er frá Sri Lanka og hefur

verið búsett á Íslandi síðan 1981.
Hún segir fordómana hafa versn-
að. „Það var rasismi á Íslandi þá,
en þeir hafa versnað. Ástæðan er
að útlendingum hefur fjölgað, svo
einfalt er það. Mitt ráð til út-
lendinga á Íslandi er einfalt:
menntið ykkur og menntið börnin
ykkar, annars hljótið þið aldrei
virðingu. Eftir að ég varði dokt-
orsritgerðina er mér fagnað eins
og hetju á Ísafirði,“ segirÁrý.

Árý starfaði í mörg ár hjá Ís-
húsfélagi Ísfirðinga og að auki

tók hún að sér nemendur í einka-
kennslu og ófáir Ísfirðingar
nutu kennslu hennar. Hún seg-
ist hafa upplifað rasisma í Ís-
húsinu. „En ekki misskilja
mig, ég eignaðist líka marga
vini þar, ég hitti bæði engla og
djöfla. Ég get fyrirgefið börn-
um rasisma, þau eru ung og
gera mistök en ég sætti mig
aldrei við fordóma frá fullorðn-
um. Hver veit nema ég skrifi
bók um reynslu mína á Ís-
landi,“ segir Árý.

Í doktorsnám til að halda
sönsum í rasísku samfélagi
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Byggðastofnun auglýsir Flateyrarkvótann
Byggðastofnun auglýsti á

föstudag 300 tonna byggðakvóta
á lausan til umsóknar á Flateyri.
Samningur um nýtingu kvótans
hafði verið í gildi milli Byggða-
stofnunar og Arcitc Odda ehf. en
samningnum var rift í kjölfar
ákvörðunar Arctic Odda um að
hætta bolfisksvinnslu á Flateyri.
„Byggðastofnun gerir samning
við Arctic Odda um að viðhalda
fiskvinnslu á Flateyri. Samning-
urinn var sá að Byggðastofnun
afhendi þeim 300 tonna byggða-
kvóta, án endurgjalds, með því
skilyrði að fyrirtækið myndi

koma með eitthvað á móti. Fyrst
fyrirtækið hætti bolfiskvinnslu
með tilkynningu til okkar þá er
ekkert hægt annað að gera en að
rifta samningnum og auglýsa
hann upp á nýtt,“ segir Aðalsteinn
Þorsteinsson, forstjóri Byggða-
stofnunar í Fréttablaðinu.

Fyrir helgi var opinberað sam-
komulag milli Arctic Odda, Val-
þjófs ehf. og Vísis hf. Samkomu-
lagið felur í sér að Valþjófur tekur
yfir bolfiskvinnslu Arctic Odda
á Flateyri og Arctic Oddi flytur
alla vinnslu á eldisfiski frá Flat-
eyri til Þingeyrar í fiskvinnslu

Vísis sem hættir allri starfsemi á
staðnum í mars á næsta ári. Í
fréttatilkynningu sem fyrirtækin
sendu frá sér segir að samkomu-
lagið sé háð samþykki Byggða-
stofnunnar sem fyrirtækin gera
ráð fyrir að liggi fyrir um miðjan
desember. Haft er eftir Aðalsteini
að hann viti ekki hvers lags sam-
komulag það eigi að vera.

Í samtali við BB segir Sigurður
Árnason, sérfræðingur á þróunar-
sviði Byggðastofnunnar, að klaus-
an um samþykki Byggðastofn-
unar sé væntanlega vísun í að
Valþjófur sótti um sérstakan

byggðakvóta stofnunarinnar á
Þingeyri sem ekki er búið að af-
greiða. „Svo er búið að auglýsa
byggðakvóta á Flateyri og það er
stjórnarfundur um miðjan desem-
ber svo það er væntanlega þetta
sem þeir eru að vísa í. En það er
ekkert víst hvort að það náist að
afgreiða þetta fyrir þann tíma og
Byggðastofnun er ekki aðili að
samkomulaginu ,“ segir Sigurður.

Í Fréttablaðinu segir Þóroddur
Bjarnason, formaður stjórnar
Byggðastofnunar, að Byggða-
stofnun hafa náð miklum árangri
í að tryggja heilsárstörf í fisk-

vinnslu. „Á sumum stöðum hefur
þetta gengið afar vel og 60-80
heilsársstörf verið tryggð, á öðr-
um stöðum hafa engir samstarfs-
aðilar fundist og heimildir Byggða-
stofnunar þá verið nýttar annars
staðar. Það kemur hins vegar ekki
til álita að einkaaðilar geti byggt
útgerð sína á ókeypis aflaheim-
ildum Byggðastofnunar. Stofn-
unin ber ábyrgð gagnvart þjóð-
inni og íbúum allra sjávarþorpa
að jafnræðis sé gætt og þetta
vandasama verkefni sé leyst af
hendi með opnum og skilvirkum
hætti,“ segir Þóroddur.

Vísindadagar í Menntaskólanum
Svokallaðir vísindadagar verða

í Menntaskólanum á Ísafirði dag-
ana 4.-5. desember. Hefðbundið
skólastarf verður þá brotið upp,
m.a. með kynningum á því fjöl-
breytta starfi nemenda sem farið
hefur fram í skólanum. Boðið
verður upp á stórskemmtilegar
sálfræðitilraunir, verklegar æf-

ingar í náttúrufræði og eðlisfræði,
þátttöku í uppeldisfræðispili
nemenda  ásamt ýmsum kynn-
ingum á verkefnum nemenda í
félagsfræði, landafræði, erfða-
fræði og íslensku svo fátt eitt sé
nefnt. Á meðan þessu fer fram
geta þátttakendur gætt sér á
ávöxtum og grænmeti á sérstöku

hlaðborði, skoðað Læðuna í krók
og kring, en þar er um að ræða
rafbíl sem Orkubú Vestfjarða gaf
skólanum á sínum tíma.

Allir eiga kost á að leysa vís-
indaþraut en einn vinningshafi
fær veglegan vinning. Þá verður
einnig veitt sérstök viðurkenning
fyrir besta verkefni vísindadag-

anna og heppnir þátttakendur
dregnir út í happdrætti. Nem-
endafélagið býður nemendum
upp á kvikmyndakvöld á fimmtu-
deginum og  tölvuleikjastund á
föstudegi eftir að hefðbundinni
dagskrá lýkur. Dagskránni lýkur

með verðlaunaafhendingu á
föstudeginum og sameiginlegri
máltíð að henni lokinni fyrir nem-
endur og starfsfólk skólans.

Allir íbúar nær og fjær eru vel-
komnir í skólann á meðan á vís-
indadögum stendur.
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Sælkeri vikunnar er Sigurrós Sigurðardóttir á Ísafirði

Lambalæri og hátíðarísLambalæri og hátíðarísLambalæri og hátíðarísLambalæri og hátíðarísLambalæri og hátíðarís
Yfirleitt erum við flest vana-

föst í matargerð yfir hátíðarnar
og einu sinni langaði mig að
breyta til um áramót og fann
þessa frábæru uppskrift í gömlu
blaði af lambalæri með fyllingu
og fannst öllum á heimilinu þetta
mjög gott. Einnig ætla ég að
koma með uppskrift af góðum
hátíðarís.

Lambalæri með fyllingu
1 gott  lambalæri
Hvítlaukur
Smjör
Hvítvín

Fylling
2-300 gr sveppir
25 gr smjör
1 matsk. timian
1 matsk. steinselja
1 laukur, saxaður
3 matsk. ókrydduð brauð-

mylsna

Stingið hvítlauk hér og þar í lær-
ið og penslið lærið með smjör-
inu.Setjið kjötið í steikarapott
ásamt 1½ dl af hvítvíni. Steikið
við 175 gráðu hita í 1½-2 klst.
Takið kjötið upp úr pottinum,
hellið soðinu í pott og veiðið alla
fitu ofan af og látið sjóða. Bætið
kjötkrafti út í og þykkið. Einnig
er gott að baka þessa sósu upp.

Útbúið fyllinguna á meðan
lærið steikist.

Hreinsið og saxið sveppina,
látið þá ásamt lauk, timian og
steinselju krauma í smjörinu í 5-
6 mínútur. Takið pönnuna af og
bætið brauðmylsnu í og kryddið
eftir smekk. Látið kjötið standa
aðeins, skerið kjötið niður að
beini með ca 2 cm millibili og

setjið fyllinguna í skorningana.
Blandið saman 50 gr. af smjöri
og 50 gr. parmesanosti og smyrjið
yfir kjötið og setjið í ofnin í 10-
15 mín. Mjög gott er að hafa
bakaðar kartöflur með þessu og
góð sósa með þeim saman stend-
ur af  smjöri, kotasælu smá rjóma,
sítrónusafa og rifnum gráðosti,
allt eftir smekk hvað er mikið af
hverju. Ég sjálf er með svona
dass af þessu og dass af hinu,
bara smakka. Gott er að hafa líka
með lærinu rósakál eða bara hvað
sem er.

Hátíðarís
6 egg, aðskilin
6 matsk, sykur
100 gr Toblerone brætt
7 dl rjómi
200 gr Toblerone, saxað
Þeytið eggjarauður og sykur

vel saman og hellið bræddu

Toblerone smám saman út í. Þeyt-
ið rjómann og blandið honum
varlega saman við ásamt söxuðu
Toblerone. Stífþeytið eggjahvít-
urnar og blandið þeim varlega
samanvið. Sett í frost ekki minna
en 5 klst. mjög gott með heitri
Marssósu. Vona ég að þetta

smakkist vel, verði ykkur að
góðu og njótið aðventunar og
jólanna.

Ég ætla að skora á vinkonu
mína, hana Kristjönu Jónas-
dóttir, hún lumar örugglega
á einhverju góðu ef ég þekki
hana rétt.

Frumsýna Drangeyjarsundið í Vatnsfirði
Kómedíuleikhúsið á Ísafirði

hefur hafið æfingar á nýju leikriti
um Gretti Ásmundsson. Um er
að ræða einleik byggðan á einni
vinsælustu Íslendingasögunni.
Höfundur og leikari verksins er
Elfar Logi Hannesson en leik-
stjórn er í höndum Víkings Krist-
jánssonar leikara. Grettir hefur
verið lengi á óskalista Elfars
Loga en listinn er langur sagði
hann við BB. „Íslendingasögurn-
ar hafa heillað frá því ég var
púki, og Grettissaga er bara hel-
víti góð saga og áskorun að fást
við hana,“ segir Elfar.

Víkingur Kristjánsson leik-
stýrir Elfari og er aðallega að
hugsa um að láta hann svitna
eins og hann fleygði fram þegar
þeir félagar komu askvaðandi inn
á ristjórnarskrifstofu BB. „Um
að gera að láta þessa gömlu leik-
ara svitna,“ sagði Víkingur, en
dró síðan úr og sagði: „Nei, nei,
þetta snýst um að fá Elfar til að
láta ljós sitt skína líka.“ Við höfð-
um talað lengi um þetta á barnum,
mundum alltaf eftir því daginn
eftir, en gerðum ekki neitt fyrr en
núna,“ segir Elfar. Félagarnir
hafa ekki unnið saman á þennan
hátt áður en Víkingur hefur verið
með verk á Act Alone leiklistar-
hátíðinni.

„Undirbúningurinn fyrir svona
leikverk og uppsetningu er þann-
ig að fyrst þarf að búa til handrit
og það getur verið mikil kúnst
þegar um er að ræða svona sögu
eins og Gretti,“ segir Víkingur.
„Elfar er orðinn ansi sjóaður í
því en það þarf að velja og hafna
hverju er haldið og sleppt.“ „Þetta
er svona best of Grettir, það eru
allir bestu hlutirnir með,“ segir

Elfar. „Stærsta vandamálið snér-
ist um það hvernig við ætluðum
að gera þetta,“ útskýrir Víkingur
ennfremur. „Fyrsta vandamálið
er að ákveða hver á að vera sögu-
maður, og ef það tekst að finna
góða leið og búa til gott handrit
þá er eftirleikurinn auðveldur.
Mitt hlutverk er að hjálpa leikar-

anum og höfundi að finna réttu
leiðirnar, það er glíma sem ég
tek þátt í með Elfari, og jafnframt
þarf að finna það besta í hverjum
leikara,“ segir leikstjórinn.

„Það var alveg ljóst að við vor-
um ekki að fara að gera Gísla sögu
Súrssonar númer tvö,“ segir Elfar
Logi. „Og ef fólk heldur það, ætti

það að sitja heima því uppsetn-
ingin um Grettissögu er alls ekki
lík.“ Grettissaga í uppsetningu
Elfars og leikstjórn Víkings er
glænýtt verk sem gefur þeim
ákveðið frelsi að þeirra sögn.
„Þetta er ekki einhver farsi sem
fólk vill sjá alltaf eins en þetta er
líka dálítið eins og að kasta sér

fyrir björg,“ segir Elfar. „Það sést
um leið ef eitthvað klikkar. Við
hugsum þetta eins og leikhús á
hjólum, sem við getum þess
vegna sýnt hérna úti á torgi og
hvar sem er.“ Grettir verður frum-
sýndur þann 17. janúar í Vatns-
firði, í „minnsta óperuhúsi í
heimi,“ segir Elfar.

Elfar Logi Hannesson og Víkingur Kristjánsson.
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Goggur ehf, Fréttablaðið og fréttamennskan

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Vestfirsk jólatré 2014
Skógræktarfélag Ísafjarðar og
Skógræktarfélag Dýrafjarðar

Jólatré beint úr skógi laugardaginn 13. des.
kl. 13-15. Verð kr. 5.000.- Greiðsla í reiðufé
eða inn á reikning.

Dýrafjörður: Á Söndum, aðkoma af Brekku-
hálsi. Stafafura og sitkagreni.

Ísafjörður: Ofan Bræðratungu. Stafafura.

Birkireykta saltið frá Saltverki
í Reykjanesi hreppti fyrsta sætið
í Íslandsmeistarakeppni í matar-
handverki sem haldin var í Nor-
ræna húsinu í Reykjavík 13. nóv-
ember. Í öðru sæti var flögusalt
frá Norðursalti á Reykhólum og
vestfirskir saltframleiðendur því
fremstir á landinu. Samhliða
keppninni var haldin ráðstefna
þar sem hægt var að fræðast um
hvernig fyrirtæki á Norðurlönd-
unum hafa stutt og markaðssett
matarframleiðslu úr héraði.
Keppendur voru frá öllum Norð-
urlöndunum og voru skráðar til
leiks 110 vörutegundir. Keppt var
í átta mismunandi flokkum, sem
skipt var upp í mjólkurafurðir, kjöt-
afurðir, fiskafurðir, ber, ávexti

og grænmeti, bakstur, súrdeigs-
bakstur, nýsköpun og salt. Íslend-
ingar hlutu verðlaun í sex af þess-
um átta flokkum.

Saltverk er frumkvöðlafyrir-
tæki sem byggir á gamalli salt-
gerðarhefð, sem á rætur sínar að
rekja til Reykjaness við Ísafjarð-
ardjúp.  Þar var stunduð saltgerð
á árunum 1772-1802 á vegum
dönsku konungsverslunarinnar.
Reykjanes er mjög ákjósanlegur
staður til sjávarsaltgerðar.  Ferskt
norðuríshafið er án efa með
hreinni hafsvæðum sem finnast. 
Nægur jarðvarmi á Reykjanesi
alveg niðri við sjó gerir það hag-
kvæmt að nýta hann til hitunar á
sjónum og framleiðslu á brakandi
fersku kristalsjávarsalti.

Saltframleiðslan hjá Saltverki
hefst við dælingu sjávarins í for-
suðutankana, þar sem stórir og
öflugir varmaskiptar eru notaðir
til þess að sjóða sjóinn niður  í
sterkan pækil. Þegar ákjósanlegu
seltustigi er náð er pækillinn
leiddur í stórar stálpönnur þar
sem saltkristallar byrja að mynd-
ast á yfirborðinu. Við vöxt krist-
allanna falla þeir til botns í pönn-
unni þaðan sem þeim er mokað
upp og vatnið látið drjúpa af
þeim.  Þaðan er saltið sett í skúff-
ur og þurrkað þar til það hefur
náð réttu rakastigi eða þannig að
saltflögurnar verði í senn mjúkar
til að mylja milli fingra og stökkar
undir tönn.

– smari@bb.is

Saltverk með fyrstu verðlaun

Umhverfisstofnun leggst gegn
áformum Orkubús Vestfjarða um
að veita vatni úr Stóra-Eyjavatni
í Mjólkárvirkjun. Ísafjarðarbær
hefur auglýst breytingar á aðal-
skipulagi og ein breytingin á
skipulaginu er ósk Orkubúsins
um vatnsmiðlun úr Stóra-Eyja-
vatni. Í umsögn Umhverfisstofn-
unar við aðalskipulagsbreyting-
una segir að stofnunin telur að
með vatnsmiðlun úr Stóra-Eyja-
vatni skerðist verndargildi náttúr-
vættisins Dynjanda umtalsvert.

„Vatnsmiðlun úr Stóra-Eyja-
vatni mun að öllum líkindum
skerða vatnsrennsli til fossana í
Dynjandisá umtalsvert og hafa
neikvæð áhrif á ásýnd þeirra og
upplifun fólks af svæðinu jafnt
sumar sem vetur. Minnkað vatns-
rennsli í Dynjandisá muni einnig
draga úr flóðum í ánni sem er
mikilvægt vegna mikils næring-
arefnaflutnings til vistkerfa við
árbakka og ós árinnar,“ segir í
umsögn Umhverfisstofnunarinn-
ar.

Leggst gegn veitu úr Stóra-Eyjavatni

Vatnsflutningar úr Stóra-Eyja-
vatni eru framkvæmdir sem
munu hafa í för með sér breyt-
ingar sem Umhverfisstofnun seg-
ir að séu óásættanlegar og leggst
stofnunin því gegn þeim. Í um-
söginni er bent á að samkvæmt
lögum þarf að fá leyfi Umhverfis-

stofnunar vegna framkvæmda
þar sem hætta er á að friðlýstum

náttúruminjum verði spillt.  Dynj-
andi hefur verið friðlýstur síðan

árið 1981.
– smari@bb.is

Dynjandi í Arnarfirði.

,,Félagið Goggur ehf, sem er í eigu Sigurjóns M. Egilssonar, frétta-
ritstjóra 365 miðla, var úrskurðað gjaldþrota þann 12. nóvember sl.“
Þessi frétt var birt á vefnum mbl.is hinn 21. nóvember s.l. Fyrirtækið
starfaði að markaðs- og kynningarmálum, auk þess að hafa sem til-
gang kaup og sölu eigna, rekstur fasteigna, lánastarfsemi og skyldan
rekstur. Það gaf út Útvegsblaðið, Iðnaðarblaðið og Ferðablaðið og sá
um að gefa út Brimfaxa, málgagn Landsambands smábátaeigenda.
Það kemur fram á bloggsíðu fréttaritstjórans. Þetta er óskemmtileg
frétt. Goggur ehf, beið skipbrot, en skuldaði 22,6 milljónir í árslok.
Nú er það ekki einsdæmi að einkahlutafélög fari á hausinn, eins og
oft er talað um gjaldþrot í daglegu tali almennings. Ekki kom fram í
fréttinni hvers eðlis skuldirnar hefðu verið. Það sem vekur athygli
fólks úti í bæ er að þarna er um að ræða leiðarahöfund Fréttablaðsins,
sem óhikað gagnrýnir alla fyrir störf þeirra þyki honum það við hæfi.

Sjálfsagt er rétt að enginn sé hafinn yfir gagnrýni, sem þarf að vera
vel grunduð og einkum málefnaleg. Enda missir hún marks sé þess
ekki gætt.  Á mánudaginn var, fullveldisdaginn, ritaði eigandi hins
gjaldþrota Goggs ehf. afar athyglisverðan leiðara í Fréttablaðið
undir heitinu ,,Í skjóli valdsins“ Hann gagnrýnir sölu og kaup Lands-
bankans á Borgun og kvartar sáran undan því að fréttamenn nái ekki
viðtölum við menn. ,,Ótrúlega mikil vinna er unnin alla daga á öllum
fréttastofum landsins við að eltast við embættismenn eða aðra for-

mælendur stofnana eða annarra fyrirbæra.“ Óvitað er hvaða fyrirbæri
það eru, en væntanlega eru það ekki ,,Goggar“ samfélagsins sem átt er
við. Vissulega er fróðlegt að fylgjast með því hvernig fréttamenn
virðast líta á sig sem nánast heilaga eigandi rétt á því að ná til hvers sem
er þegar þeim hentar. Öðruvísi verður eigandi hins gjaldþrota Goggs
ehf., Sigurjón Magnús Egilsson, ekki skilinn. Honum er vorkunn.
Oftar en ekki hafa þeir fréttagoggarnir ekki þurft að hafa mikið fyrir
fréttum og birt tilkynningar frá ,,embættismönnum eða öðrum formæl-
endum stofnana eða annarra fyrirbæra“, óskilgreindra, óbreyttar. Það
hentar stundum og sparar vinnu. Sigurjón Magnús vísar til þess að
sumt starfandi fólk svari alltaf hvort heldur er í blíðu eða stríðu. Kynni
það að vera frá þeim tíma að fólk treysti fréttamönnum og virti þá?

Fréttaritstjórinn fullyrðir að til undantekninga heyri að fréttafólk viti
ekki öll símanúmer ,,ráðafólks“ og geti hringt í viðkomandi. Skyldi
Persónuvernd vita af þessu? Margt af því fólki sem ráðamaður Goggs
ehf. vísar til er ekki aðgengilegt almenningi, sem þó greiðir þeim laun-
in með sköttum. Ætti almenningur, sem greiðir fréttagoggunum launin
með áskrift eða kaupum á vörum og þjónustu sem auglýst er í fjölmiðlum
þeirra, ekki að hafa aðgang að fréttamönnum í tíma og ótíma?  Hann
ætti að njóta aðgangs sem fréttaritstjórinn gefur í skyn að sumir hafi til
að ,,hælast af verkum sínum“. Lestur leiðarans var dapurlegur, minnti
helst á andlegt gjaldþrot í skjóli ,,fjórða valdsins“.



FIMMTUDAGUR     4. DESEMBER 2014 2525252525



2626262626 FIMMTUDAGUR     4. DESEMBER 2014

Krossgátan

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

Laugardagur 6. desemberLaugardagur 6. desemberLaugardagur 6. desemberLaugardagur 6. desemberLaugardagur 6. desember
kl. 12:45 Newcastle - Chelsea

kl. 15:00 Stoke - Arsenal
kl. 15:00 Tottenham - Crystal P

kl. 15:00 Hull - WBA
kl. 15:00 Liverpool - Sunderland

kl. 15:00 QPR - Burnley
kl. 17:30 Man. City - Everton
kl. 19:00 Real M - Celta Vigo
Sunnudagur 7. desemberSunnudagur 7. desemberSunnudagur 7. desemberSunnudagur 7. desemberSunnudagur 7. desember

kl. 13:30 West Ham - Swansea
kl. 16:00 Barcelona - Espanyol

kl. 16:00 Aston V - Leicester
kl. 18:00 Villareal - Real S

Mánudagur 8. desemberMánudagur 8. desemberMánudagur 8. desemberMánudagur 8. desemberMánudagur 8. desember
kl. 20:00 South.pt. - Man. Utd

Þriðjudagur 9. desemberÞriðjudagur 9. desemberÞriðjudagur 9. desemberÞriðjudagur 9. desemberÞriðjudagur 9. desember
kl. 19:45 Galatasaray - Arsenal
kl. 19:45 Real M - Ludogorets

kl. 19:45 Liverpool - Basel
Miðvikudagur 10. desemberMiðvikudagur 10. desemberMiðvikudagur 10. desemberMiðvikudagur 10. desemberMiðvikudagur 10. desember

kl. 19:45 Barcelona - PSG
kl. 19:45 Chelsea - Sporting L

kl. 23:55 Roma - Man. City

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
4. desember 1971: 4. desember 1971: 4. desember 1971: 4. desember 1971: 4. desember 1971: Veitinga-
húsið Glaumbær við Fríkirkju-
veg í Reykjavík brann. Þetta
var einn vinsælasti skemmti-

staðurinn í heilan áratug.
Húsið var síðar gert upp og
hýsir nú Listasafn Íslands.
5. desember 1968:5. desember 1968:5. desember 1968:5. desember 1968:5. desember 1968: Jarð-
skjálfti fannst í Reykjavík.

Hann mældist 6 stig og var
einn sá snarpasti frá 1929.

6. desember 1963:6. desember 1963:6. desember 1963:6. desember 1963:6. desember 1963: Þrír blaða-
menn frá franska stórblaðinu
Paris Match urðu fyrstir til að
stíga á land í Surtsey en eld-
gos hófst þar þremur vikum

fyrr. Viku eftir landgöngu
Frakkanna komust Vest-

mannaeyingar út í eyna.
7. desember 1936:7. desember 1936:7. desember 1936:7. desember 1936:7. desember 1936: Síld féll úr
lofti í Bjarneyjum á Breiðafirði,
sennilega af völdum skýstróks.
8. desember 1987:8. desember 1987:8. desember 1987:8. desember 1987:8. desember 1987: Samtök
um sorg og sorgarviðbrögð

voru stofnuð í Reykjavík.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 8-13 m/s og

dálítil él norðan- og austan-
lands, en annars hægari og

bjart. Vaxandi SA átt með
slyddu eða snjókomu um
kvöldið og hlýnar í veðri.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðvestan éljagangur.

Frost víða 0-5 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Útlit fyrir norðvestan- eða
vestanátt með éljum.

Kalt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Hjalti Einar Þórarinsson,
endastjóri Ísafjarðarhafnar
verður 60 ára laugardaginn
6. desember.

Til að fagna þessum tíma-
mótm býður Hjalti vinum og
velunnurum til afmælis-
veislu í Oddfellowhúsinu frá
kl. 15-18 á afmælisdaginn.

Hjalti sextugur

Dæmdur fyrir
líkamsárás
Tvítugur karlmaður var í Hér-

aðsdómi Vestfjarða dæmdur í
þriggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir líkamsárás á Ísa-
firði. Maðurinn var dæmdur fyrir
að hafa aðfaranótt 23. febrúar
síðastliðinn slegið mann í andlitið
fyrir utan N1 á Ísafirði með þeim
afleiðingum að maðurinn hlaut
brot í vinstri augntóft og í vinstri
kjálk.

Maðurinn játaði brot sitt fyrir
dómi og var tekið tillit til þess
við refsiákvörðun. Hann var
dæmdur í þriggja mánaða fang-
elsi en fullnustu refsingar og fell-
ur hún niður að tveimur árum
liðnum haldi maðurinn almennt
skilorð. Þá var hann dæmdur til
að greiða 514 þúsund krónur í
skaðabætur og greiðslu saka-
kostnaðar og málsvarnalauna,
alls 149 þúsund krónur.

Mætast í
göngunum

Ingólfur Hallgrímsson hefur
verið ráðinn verslunarstjóra Sam-
kaupa á Ísafirði en hann sinnti
áður sama starfi hjá Samkaup í
Bolungarvík. „Ég byrjaði óform-
lega á Ísafirði 1. október til að
aðstoða en tók formlega við starf-
inu 1. nóvember,“ segir Ingó eins
og hann er jafnan kallaður.

„Arnar Guðmundsson frá Ísa-
firði tekur við mínu starfi í Bol-
ungarvík svo við mætumst í gön-
gunum. Þetta er svolítil breyting
því þetta er meiri verslun á Ísa-
firði og henni fylgir meiri skrif-
stofuvinna og eiginleg verslunar-
stjórn, enda eru hér tíu starfsgildi
en aðeins eitt í Bolungarvík á
móti verslunarstjóranum.“
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