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Önundur Jónsson, fyrrum yfirlögreglu-
þjónn á Ísafirði lét af störfum á síðasta
ári eftir 33 ára starf, þar af tæp 20 sem
yfirlögregluþjónn á Ísafirði. Flestir íbúar  Ísa-
fjarðar og nágrennis þekkja Önund og fjöl-
margir heilsa honum á förnum vegu - þó
þeir þekki hann í raun afskaplega lítið.

Þriggja mánaða starf varð
að 33 ára starfsferli

Er að detta
í jólagírinn!
Halldóra Guðlaug
Gunnlaugsdóttir, nemi
við MÍ og nemi í hár-
og snyrtigreinum er
Vestfirðingur vikunnar
að þessu sinni.

– sjá bls. 22-24.

Jólin
nálgast!

– sjá bls. 20
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Bæjarlistamaður Ísafjarðar-
bæjar verður útnefndur í desem-
ber, en upphaflega stóð til að
útnefningin færi fram á Vetrar-
nóttum, sem haldnar voru í lok
október. „Hann gleymdist ekki,“
segir Hálfdán Bjarki Hálfdáns-
son, upplýsingafulltrúi Ísafjarð-
arbæjar, sem hefur umsjón með
útnefningunni. „Við gátum ekki
útnefnt bæjarlistamann á Vetur-
nóttum, en það verður gert fljót-
lega. Við eigum eftir að festa
dagsetninguna niður, en það
verður gert á næstu dögum.“

Bæjarlistamaður Ísafjarðar-
bæjar er útnefndur á tveggja ára
fresti, en tilnefna má listamenn
sem búið hafa í Ísafjarðarbæ í
tvö ár hið minnsta. Nafnbótinni
fylgir starfsstyrkur, en hún er ekki
síst hugsuð sem hvatning til að
halda áfram listastörfum. Ellefu
hafa þegar hlotið nafnbótina, en
í þeim hópi eru meðal annars
tvenn hjón.        – herbert@bb.is

Bæjarlistamaður-
inn gleymdist ekki

Verslunin Lekkert og smart
opnaði í Hafnarstræti á Ísafirði á
föstudag, en í versluninni eru til
sölu ýmsar snyrti- og gjafavörur
sem hafa verið í boði í Efna-
lauginni Albert, en það eru hjónin
Barbara Gunnlaugsson og maður
hennar, Einar Gunnlaugsson,
sem standa að baki báðum stöð-
um. Barbara segir að viðtökurnar
við opnun verslunarinnar hafi
verið góðar. „Ég er mjög ánægð
með fínar móttökur. Fólk er
ánægt með að ég sé komin í mið-
bæinn. Það voru nokkuð margir
sem komu að kíkja á opnunina.
Nafnið kemur út frá því að amma
Einars og systir hennar ráku
hannyrðabúð. Þær voru alltaf að
segja ‚það er svo lekkert og
smart‘ og þetta festist svolítið
við búðina. Mér fannst þetta til-
valið tækifæri, að nefna búðina
þessu nafni, af því að það er saga
á bak við þetta.“

Verslunin verður að jafnaði
opin frá kl. 12–18, en Barbara
segir að búast megi við rýmri
opnunartíma þegar nær dregur
jólum.               – herbert@bb.is

Lekkert og smart
í Hafnarstræti

Einar og Barbara Gunn-
laugsson ásamt dótturinni

Kolfinnu Brá við opnun nýju
verslunarinnar.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn að
eignin að Seljalandsvegi 102,
Engi, verði tekin eignarnámi.
Bærinn hefur um nokkurt skeið
rætt við eigendur Engis og
Seljalandsvegs 100, kúluhúss-
ins svokallaða, um kaup á eign-
unum vegna ofanflóðavarna
neðan Gleiðarhjalla. Í tillög-

unni er aðeins vísað til Selja-
landsvegar 102, en þar segir að
vegna ágreinings um fjárhæð
eignarnámsbóta verði ákvörðun
vísað til matsnefndar eignar-
námsbóta.

„Húsið var svo sem ekki til
sölu, en ég hef ekkert á móti því
að þeir fái það,“ segir Þorbjörn
H. Jóhannesson, eigandi og íbúi

í Engi. „Spurningin er hvað þeir
eigi að láta fyrir það. Ég veit ekki
hvað eignarnám felur í sér, ég
hef aldrei lent í svona atburðarás
áður.“

„Aðilar eru sammála um að
ekki náist saman um verðið, og
ekki fáist úr því skorið nema með
því að vísa til matsnefndar eign-
arnáms. Það er búið að reyna að

semja um verð í á annað ár, og
það ber ennþá mikið á milli,“
segir Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar. Hann
segist vona að ekki komi til
þess að Seljalandsvegur 100
verði tekinn eignarnámi, en
einnig ber nokkuð á milli þar.
„Það er ekki fullreynt ennþá.“

– herbert@bb.is

Engi tekið eignarnámi?
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Ritstjórnargrein

Mátturinn og valdið

Spurning vikunnar

Ef þú þyrftir, hvort tækir þú
heldur verðtryggt eða óverðtryggt lán?

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

Alls svöruðu 326.
Óverðtryggt sögðu 242 eða 74%

Verðtryggt sögðu 84 eða 26%

Víst má orða það svo að mátturinn og valdið sé heilbrigðisráðherrans,
til að smala saman nægri hjörð þingmanna til stuðnings þeirri fyrirætlan
stjórnvalda að koma heilbrigðisstofnunum á Ísafirði og Patreksfirði
undir einn hatt, en því er dýrðinni sleppt úr hinni háttbundnu þrenningu,
að efast skal um ljóma gloríunnar þá upp verður staðið.

,,Það er ömurlegt að ekkert sé hlustað á rök heimamanna og  forsvars-
manna HSP, gegn sameiningu,“ segir m.a. í samþykkt bæjarráðs Vestur-
byggðar, eftir fund með heilbrigðisráðherra, þar sem hann daufheyrðist
við öllum rökum heimamanna gegn sameiningunni, sem og hugmyndum
þeirra um yfirtöku á rekstri Heilbrigðistofnunarinnar á Patreksfirði.
Ráðherra sat fastur við sinn keip. Undirstrikað skal að allar sveitarstjórnir
á Vestfjörðum hafa harðlega mótmælt hinum fyrirhugaða, og með öllu
óskiljanlega, gjörningi.

Stjórn Fjórðungssambands Vestfjarða harmar sniðgöngu ráðherrans,
hvað varðar samráð við heimamenn og þingmenn kjördæmisins. Allar
forsendur fyrir ákvörðuninni séu á afar veikum rökum byggðar. Þá
verði ekki komist hjá að lýsa undrun og furðu á skilningsleysi ráðherra
á landfræðilegri sérstöðu byggðar og erfiðum samgöngum á Vest-
fjörðum. Ráðherranum ætti að vera kunnugt um, að samgöngur á milli
Ísafjarðar og Patreksfjarðar eru í sama hjólfarinu og þær voru er setu
hans í bæjarstjórastólnum á Ísafirði lauk. Fyrir þá sem lítið til þekkja
skal bent á, að vegalengd vetraraksturs milli Patreksfjarðar og Ísafjarðar
er lengri en frá Reykjavík til beggja þessara staða, hvors um sig.
Tímalengd vetraraksturs milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar, ef vel tekst
til með færð og veður, er ámóta flugi vestur um haf!

,,Við Framsóknarmenn í Norðvesturkjördæmi höldum áfram að
styðja heimamenn af heilum hug og vinna gegn þessari aðgerð,“ segir
Jóhanna M Sigmundsdóttir, þingmaður, á bb.is. s.l. sunnudag. Af
orðum þingmannsins má ætla að ákvörðunin sé einbeitt ,,ætlun og vilji
ríkisvaldsins.“

Þingmenn N-Vesturkjödæmis, hvar í flokki sem þeir standa, verða að
láta að sér kveða með órofa samstöðu gegn því óþurftarverki, sem sam-
eining heilsugæslustöðvanna á Ísafirði og Patreksfirði er, og mun óhjá-
kvæmilega hafa í för með sér alls kyns erfiðleika og útgjöld fyrir íbú-
anna. Í þessu máli verður vígorð þeirra að vera: einn fyrir alla, allir fyrir
einn, þegar að atkvæðagreiðslu kemur!

Vetrarakstur milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar er ekki eins og að
skutlast milli staða á flatneskjunni á suðurlandi! Er úr vegi að ætlast til
að stjórnvöld endurskoði afstöðu sína? s.h.

Félagsskapur áhugafólks um
fornminjar í Súgandafirði áform-
ar að skrásetja fornminjar í og úr
firðinum á næstu árum. Hug-
myndin vaknaði eftir að Kjartan
Ólafsson gerði að hluta grein fyrir
því efni sem hann viðaði að sér
við ritun Firðir og fólk. Í kjölfarið
tók hópur áhugasamra Súgfirð-
inga sem búa á höfuðborgarsvæð-
inu sig til og færðu fornleifafræð-
ing með sér vestur. „Við tókum
út fjörðinn, helstu tóftir og slíkt.
Hann var mjög hrifinn, en þarna
eru bæði heillegar tóftir, mjög
gamlar, og sjóbúðir sem hafa lítið
verið rannsakaðar á landsvísu.
Við Vestfirðingar byggðum nátt-
úrulega upp á sjósókn, og þarna
liggur saga Vestfjarða svo að
segja ókönnuð,“ segir Eyþór Eð-
varðsson, sem er í forsvari fyrir
hópinn. Í framhaldinu var stofnað
Fornminjafélag Súgfirðinga, en
því er skipt upp í fjóra hluta sem

sinna hver sínu verkinu.
„Það fyrsta er að kortleggja

allar tóftir, mæla þær upp, ljós-
mynda þær og skrá opinberlega.
Þannig fá þær stöðuna sem þær
verðskulda sem fornminjar. Þetta
er nokkurra ára verkefni. Við
erum meira að segja að setja sam-
an fjarstýrða þyrlu til að aðstoða
við skrásetninguna.“ Ásamt
skrásetningarhópnum er örnefna-
hópur, sem hefur það að mark-
miði að staðsetja öll þekkt örnefni
í firðinum, og skrásetja uppruna
þeirra. Þriðji hópurinn hefur það
svo sem markmið sitt að skrá
ýmsa fornmuni sem ýmist hafa
gengið í ættum eða fundist í firð-
inum, en engin kerfisbundin forn-
munasöfnun hefur verið unnin í
firðinum. Fjórði hópurinn er svo
söguhópur, en Eyþór bendir á að
fornminjarnar sem finnast séu
ekki aðeins hlutir, heldur eigi
þær sér sögu. „Sjóbúð í fjörunni

er ekki bara sjóbúð. Hún á sér
sögu. Þangað komu menn í ver-
búð, þaðan reru þeir, og jafnvel
fórust.“

Félagsskapurinn hefur starfað
í nokkra mánuði, segir Eyþór, en
félagsmenn eru í kringum fimm-
tíu. Unnið hafi verið að ýmis-
konar undirbúningsvinnu og at-
hugun á samstarfsmöguleikum,
meðal annars við Þjóðminjasafn-
ið og Landmælingar Íslands, en
einnig aðra aðila. Þannig muni
til dæmis Selasetur á Hvamms-
tanga fá að njóta góðs af kortlagn-
ingarvinnu Fornminjafélagsins.
„Þetta er stórt verkefni, og verður
í mörg ár, en það er gríðarlegur
áhugi. Vonandi nær hann að smit-
ast í firðina þarna í kring, en þar
liggja mjög áhugaverðar tóftir
sem væri gaman að skoða. Þetta
er náttúrulega sameiginleg saga.
Það sem er súgfirskt, það er líka
vestfirskt.“        – herbert@bb.is

Stefna á skrásetningu
fornminja í Súgandafirði

Meðal skrásetningartækja verður fjarstýrð þyrla með myndatökubúnaði
sem súgfirðingurinn og flugstjórinn Egill Ibsen er að smíða.
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Auglýsing um skipulags-
mál í Súðavíkurhreppi

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Reykjanes í Súðavíkurhreppi
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. nóv-

ember  2013 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Reykjanes í Súða-
víkurhreppi skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir fjölbreyttri landnotkun í sátt við nátt-
úru svæðisins. Þar er gert ráð fyrir öflugri ferðaþjónustu, frístundabyggð
og léttum iðnaði þar sem jarðhiti er nýttur á sjálfbæran hátt. Jafnframt er
lögð áhersla á að tryggja útivistarmöguleika á öllu nesinu utan skilgreindra
lóða, bæði á landi og sjó.

Gert er ráð fyrir að flugvöllurinn verði áfram hluti að öryggisneti Inn-
djúpsins. Sérstök áhersla er lögð á verndun strandsvæða sem og ann-
arra náttúru- og menningarminja.

Gert er ráð fyrir að uppbygging svæðisins verði sem næst  því svæði
sem þegar hefur verið byggt, þ.e. á norðurhluta nessins, en syðri hlut
þess verði  óbyggður og geti nýst fyrir almenna útivist.

Tillagan,  ásamt greinargerð,  verður til sýnis á skrifstofu Súðavíkur-
hrepps, Grundarstræti 3, Súðavík, virka dag frá kl. 10:00-12:00 og frá
13:00-15:00 frá og með 5. desember 2013 til og með 25. janúar  2014.

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur

á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn at-
hugasemdum er til 25. janúar 2014.

Athugasemdir, ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast til skrif-
stofu Súðavíkurhrepps Grundarstræti 3, 420 Súðavík.

Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst
samþykkja tillöguna.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð  að Hlíð í Álftafirði
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 21.

nóvember  2013 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð
að Hlíð í Álftafirði skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir 16 lóðum fyrir frístundahús, 7 fyrir
stök hús ofan þjóðvegar og  9 lóðum neðan þjóðvegar. Á  6 lóðum neðan
þjóðvegar má staðsetja flotbryggjur niður af frístundahúsum, þar sem
hver um sig má vera allt að 2 m á  breidd og 10 m á lengd.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að lóðarhafar skulu á eigin kostnað setja
upp 5 m hátt skjólbelti úr sígrænum gróðri.

Tillagan,  ásamt greinargerð,  verður til sýnis á skrifstofu Súðavíkur-
hrepps, Grundarstræti 3, Súðavík, virka dag frá kl. 10:00-12:00 og frá
13:00-15:00 frá og með 5. desember 2013 til og með 25. janúar  2014.

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur

á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athuga-
semdum er til 25. janúar 2014.

Athugasemdir, ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast til
skrifstofu Súðavíkurhrepps Grundarstræti 3, 420 Súðavík.

Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst sam-
þykkja tillöguna.

Árni Traustason
byggingar-og skipulagsfulltrúi

Súðavíkurhrepps

Guðni Einarsson, framkvæm-
dastjóri Klofnings og íbúi á Suð-
ureyri, segist telja að það væri
nær hjá Íslandspósti að efla póst-
afgreiðslu sína en að leggja hana
niður, líkt og fyrirtækið hefur
sóst eftir. „Ég hlýt að efast um
ágæti þessa. Ég sé ekki að það sé
mikill sparnaður af því að flytja
þjónustuna yfir í eitthvað annað
form. Þeir gætu verið með miklu
fleiri afgreiðslur hér ef þeir byðu
upp á meiri þjónustu og hugsuðu
út í samkeppni við aðra flutnings-
aðila, eins og til dæmis að hafa
opið á laugardögum. Þá væru
þeir líkast til einir um þá flutninga
sem pósturinn yfirhöfuð tekur
við, því þetta hefur klárlega verið
besta flutningaþjónusta sem í
boði hefur verið.“

Guðni gefur ekki mikið fyrir
þau rök fyrirtækisins að ekki séu

viðskiptalegar forsendur fyrir
áframhaldandi rekstri afgreiðsl-
unnar. „Ef það væri ekki mokaður
vegurinn þegar snjór kemur á
hann, þá væri engin umferð. Væri
þá hægt að segja að það sé engin
þörf á að moka veginn, því það
sé engin umferð um hann? Þetta
eru sambærileg rök, að skera nið-
ur þjónustuna og segja svo að
það sé ekki þörf á henni. Þú ferð
ekkert að skipta við póstinn á
virkum dögum og svo einhvern
annan, bara á laugardögum. Ég
skora á ráðamenn að láta af
þessari vitleysu, og koma sér í að
bæta þjónustuna og hætta að
drepa þjónustuna niður. Það má
ekki gleymast að pósturinn er og
hefur klárlega verið besta kerfið,
og veitt mjög góða þjónustu í
gegnum tíðina.“

– herbert@bb.is

Nær að auka
þjónustuna

Pósthúsið á Ísafirði verður eina póstaf-
greiðslan í Ísafjarðarbæ ef af lokuninni verður.
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Ríkisútvarpið á hvörfum

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

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Ríkisútvarpið er komið að tímamótum. Miklar uppsagnir starfs-
manna eru ekki gleðiefni. Það er vont þegar fólk missir vinnuna og
hefur ef til vill ekki að öðru að hverfa. En er Ríkisútvarpinu vork-
unn frekar en öðrum opinberum fyrirtækjum er hafa skorið niður?
Hvað með lögreglu og heilbrigðiskerfi? Flestir ef ekki allir telja
þjónustu þeirra til þess sem gjarna er kennt við hinn nauðsynlega
grunn í samfélaginu. Lögreglumönnum hefur fækkað mjög á und-
anförnum árum. Hið sama er uppi í heilbrigðiskerfinu. Starfsfólki
hefur fækkað og álag aukist. Að sjálfsögðu vona allir að starfsfólki
sem stendur í þeim ömurlegu sporum að ganga út úr Ríkisútvarpinu
óvitandi hvað tekur við muni heppnast að finna sér önnur störf.
Ríkisútvarpið hefur úr miklum fjármunum að spila og nú er því gert
að spara sem svarar tíunda hluta af úgjöldum síðasta árs og þá bregð-
ast margir illa við. Þó hefur verið halli á rekstri þess undanfarin ár.

Mikið er rætt um hlutverk þessa ríkisfyrirtækis, sem allir
skattgreiðendur skulu greiða til án þess að eiga neina möguleika á
því að afþakka gjald fyrir þjónustu sem margir nota alls ekki.
Markmiðin eru háleit eins og þau koma fram í lögum nr. 23 frá líð-
andi ári. Rætt er um fréttir, menningu og íþróttir, auk hinnar ,,sjálf-
sögðu öryggisþjónustu“ sem oft ber á góma í umræðu tengdri

þessu opinbera hlutafélagi. Enn muna margir eftir því að í jarð-
skjálftum á Suðurlandi árið 2000 vék öryggisþátturinn fyrir íþróttum.
En hvað gerist nú? Mun stjórn hins opinbera hlutafélags um rekstur
Ríkisútvarpsins bregðast við með skynsamlegum hætti? Hér hefur
því verið varpað fram af hverju skattgreiðendur eigi að borga fyrir
næturdiskótek, sem reyndar mun vera ætlunin að leggja af um
áramót. Sú breyting er að verða á fjölmiðlun að fólk sækir sér af-
þreyingu á netinu. Hví ætti þá Ríkisútvarpið að sjá fyrir því? Til eru
aðrir fjölmiðlar og þó sumir þeirra séu ekki hróss verðir sinna þeir
afþreyingu og menningu á sinn hátt. Margir þeirra krefjast ekki af-
notagjalda, aðrir gera það líkt og Stöð 2. Þótt framboð ýmiss konar
afþreyingar minnki af hálfu Ríkisútvarpsins er ekki hundrað í hætt-
unni.

Íslensku máli í þessum ríkisrekna fjölmiðlarisa hefur hrakað á
undanförnum árum þrátt fyrir háleit markmið um annað. Um fréttir
þess er oftar deilt en áður. Fyrrum tóku menn fréttum þess nánast
fyrirvaralaust. Nú er endalaust deilt um það hversu hlutlausar og
hlutlægar þær eru. Aðrir segja einnig fréttir bæði sæmilega og
einnig illa unnar. Ríkistúvarpið hefur úr miklu fé að moða og nú
reynir á stjórnendur þess. En er rétt er ríkisreka fjölmiðil á 21. öld?

„Hvenær ætli sprengjuherdeild
Gæslunnar fari í Mjóafjörðinn
til að reka rækjuna út fyrir brúna?
Það er sérkennileg árátta að þvera
firði með brúm sem æðarkollur
geta varla smeygt sér undir, og
það á þekktum veiðisvæðum,“
segir rækjuskipstjórinn gamli í
Ísafjarðardjúpi Sigurður Hjart-
arson í Bolungarvík. Tilefnið er
auðvitað það sem á gengur í Kol-
grafafirði á norðanverðu Snæ-
fellsnesi vegna síldarinnar og öll
þjóðin fylgist með. „Á sínum

tíma þegar farið var að tala um
að brúa Mjóafjörðinn, þá ræddu
rækjusjómenn mikið um að
rækjubátar þyrftu að geta komist
undir brúna. Þetta var rætt við
Vegagerðina og komið var á fundi
og menn tóku vel í þetta“, segir
Sigurður.

„Þá var sérstaklega talað um
rækjubátinn Kristján í Bolung-
arvík, sem Hraðfrystihúsið Gunn-
vör á núna og heitir Örn. Þetta er
hefðbundinn þrjátíu tonna trébát-
ur af gömlu gerðinni. Hæð mastr-

anna á honum var mæld því að
hann var talinn vera sá rækjubátur
hér sem væri með hæstu möstrin.
Ef brúin yrði höfð það há að
hann slyppi undir á flæðinni, þá
væru rækjusjómenn í góðum
málum. Eins og ég sagði tóku
Vegagerðarmenn vel í þessar hug-
myndir, en af einhverjum ástæð-
um dagaði þetta uppi og brúin
var gerð eins og hún er. Það eru
ekki nema einhverjar smákænur
sem kæmust undir hana en ekki
neinn bátur sem gæti farið að

veiða inni á Mjóafirði.
Fjörðurinn var þekkt rækjuslóð

og ég fór oft með föður mínum
[Hirti Stapa] þarna inn eftir í
gamla daga. Pabbi gamli stundaði
Mjóafjörðinn mikið og þar var
oft mikil veiði, menn gátu fengið
alveg rífandi afla. Einn núverandi
rækjuskipstjóri sagði mér að þeir
hefðu verið að veiða á tímabili í
haust alveg inn að brú, eins og
hægt var að komast. Það var mjög
algengt áður en brúin kom að
menn færu alveg inn fyrir Eyri

og gerðu góða daga þar. Það er
örugglega rækja inni á Mjóafirði
núna vegna þess að rækjan er í
miklu magni mjög innarlega í
Djúpinu.

Ég álít að þetta hafi verið feill
að hafa brúna ekki hærri. Það
hefði kannski ekki kostað svo
miklu meira að setja einhverjar
undirstöður við endana. Þá hefði
verið aðgangur að firðinum en
núna er hann lokaður fyrir lífstíð.
Nema menn trolli bara á dráttar-
vélum sitt hvoru megin við fjörðinn.

Brúin lokar góðri rækjuslóð á Mjóafirði
Sigurður Hjartarson í Bolungarvík.
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Kanna for-
sendur betur

„Þetta var að mörgu leyti
góður fundur,“ segir Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps, um fund
sem var haldinn á veitinga-
húsinu Jóni Indíafara á
sunnudag, stofnfund hlutafé-
lags um bolfiskvinnslu í Súða-
vík með dreifðu eignarhaldi
og í víðtæku samstarfi við
hagsmunaaðila á svæðinu.

„Félagið var að vísu ekki
stofnað, en það sköpuðust
góðar umræður um hvern
þátt málsins fyrir sig. Mæt-
ingin var mjög góð, en það
voru um þrjátíu manns í
heildina. Nokkrir voru ann-
ars staðar, og tengdust í
gegnum Skype. Niðurstaðan
varð sú að kanna betur rekstr-
arforsendur fyrir uppsetn-
ingu fiskvinnslu eins og um
ræðir, og ég á von á að niður-
staða fáist fljótt í það hvort
þær forsendur sem lagðar
voru fram séu réttar.“

Á fundinum var skipuð
undirbúningsnefnd sem mun
vinna með Atvinnuþróunar-
félagi Vestfjarða að því að
sannreyna rekstraráætlun og
klára málið. Ómar segir að
mikill hugur hafi verið í fund-
armönnum.

„Ég tel mikilvægast að horfa
til þess módels sem við höfum
viðhaft undanfarin ár. Að gæta
aðhalds í rekstri sveitarfélagsins,
að framkvæmdir séu fjármagn-
aðar af eigin fé og að við höldum
okkur neðan 40% skuldahlutfalls,
en það er áætlað 35,4% á árinu
2014,“ segir Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps að-

spurður um horfurnar í fjárhag
sveitarfélagsins.

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
afgreiddi á fundi sínum 21. nóv-
ember fyrri umræðu um fjárhags-
áætlun hreppsins og stofnana
hans fyrir árið 2014. Fyrirhugað
er að seinni umræða verði 12. eða
19. desember.

„Fyrst og fremst að gera ráð

fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu.
Framkvæmdir á árinu 2014 taka
síðan mið að því hversu vel það
tekst til“, segir Ómar Már að-
spurður um helstu áhersluatriðin
í fjárhagsáætluninni.

„Hvernig jöfnunartekjur frá
Jöfnunarsjóði munu þróast hefur
mikil áhrif á reksturinn. Fyrir
árið 2014 er útlit fyrir um 9% raun-

lækkun milli áranna 2013 og 2014.
Það er einn stærsti óvissuþáttur-
inn og mikilvægt að stilla rekstur-
inn af til lengri tíma með tilliti til
þess. Einnig er mikil óvissa með
launaþróun og sá liður hefur alltaf
mikil áhrif á reksturinn og áætl-
anagerð“, segir Ómar Már Jóns-
son, sveitarstjóri í Súðavíkur-
hreppi.               – hlynur@bb.is

Óvissa með launa-
þróun og Jöfnunarsjóð
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Reglulegar áætlunarferðir milli
Súðavíkur og Ísafjarðar hófust á
mánudag og verða þrjár ferðir í
boði dag hvern. Samið hefur ver-
ið við Vestfirskar ævintýraferðir
ehf., um aksturinn. Fyrirkomu-
lagið er þannig að einungis er
ekið ef ferð er pöntuð að lágmarki
tveimur tímum fyrir áætlaða
brottför og fyrir kl. 17.00 vegna
ferðar morguninn eftir. Frá Ísa-
firði verður farið kl. 07:00 á
morgnana og frá Súðavík kl.
07:35. Síðdegis verður farið frá

Ísafirði kl. 16:45 og frá Súðavík
kl. 17:20.

Ekið verður til og frá upplýs-
ingamiðstöð ferðamála á Ísafirði
og að og frá Víkurbúðinni í Súða-
vík. Mögulegt er með farmiða
sem keyptur er að nýta hann einn-
ig áfram um Ísafjarðarbæ, þ.e. til
Suðureyrar og Flateyrar og Þing-
eyrar. Vonir eru bundnar við að
áætlunarferðirnar komi til með
að nýtast íbúum sem sækja þurfi
þjónustu, skóla og eða vinnu milli
byggðarlaganna.

Áætlunarferðir milli
Súðavíkur og Ísafjarðar

„Núna hefjast próf síðar en
venjulega eða mánudaginn 9.
desember“, segir Jón Reynir Sig-
urvinsson, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði, aðspurður um
aðsteðjandi jólapróf í skólanum.
„Við tökum bara rúma viku í það
sem áður var kallað lokapróf eða
annarpróf, en núna heita þetta
námsmatsdagar. Það er alveg nýtt
og gert í samráði við kennara,
sem vildu sjálfir breyta þessu.
Þetta er í framhaldi af því kerfi
sem við höfum verið að taka upp
smám saman frá 2010 og heitir
leiðsagnarmat. Það byggist á því
að á hverri önn við erum með þrjár
lotur og nemendur eru smám

saman að vinna sér inn fyrir náms-
matinu og svo lýkur því bara.
Þess vegna geta verið hlutapróf á
námsmatsdögum, lokahlutapróf
eða ritgerð eða verkefni“, segir
Jón Reynir.

Hann segir að lokapróf eins og
tíðkuðust áður og giltu kannski
fimmtíu eða upp í sjötíu prósent
í lokaeinkunn og höfðu því mikið
vægi séu nánast alveg úr sögunni.
„Á síðasta ári var það sem var í
leiðsagnarmati komið upp í átta-
tíu prósent  og núna er það und-
antekning ef áfanga lýkur með
lokaprófi sem hefur fimmtíu
prósent vægi eða meira.“ Að sögn
Jóns Reynis gætu það orðið sex

hefur verið dálítið sveiflukennt.“
308 nemendur voru í skólanum

við upphaf skólahalds í haust en
það stefnir í það að þeir verði
290 við upphaf næstu annar eftir
áramót, að sögn skólameistara.
Ástæður fækkunarinnar eru bæði
brottfall og svo útskrifast nem-
endur.

Þegar Jón Reynir er spurður
um viðhorf nemenda til þessara
breytinga á námsmati og niður-
fellingu lokaprófa segir hann:
„Við höfum spurst fyrir um það í
könnun og nemendur virðast
almennt vera ánægðir með þetta.
Sérstaklega eru þeir ánægðir
þegar nær dregur þessum náms-
matsdögum, eins og þeir kallast
núna í fyrsta sinn. Á síðustu
tveimur önnum heyrði ég á nem-
endum að þeim líður miklu betur,
það er ekki þetta prófstress sem
var, heldur eru þeir bara að vinna
áfram í sínum lokaverkefnum eða
ritgerðum og slíku þannig að það
er ekkert sérstakt lokaátak og
stress í gangi eins og fólk hefur
átt að venjast. Þetta gerir það
líka að verkum að það heldur
nemendum betur við efnið, að
við teljum. Þeir nemendur sem
eru ánægðir með þetta og sjá

ávinning í því eru einkum þeir
sem sinna námi sínu vel.“

Jón Reynir segir að kennarar
séu líka ánægðir með þetta og
telji það vera til bóta fyrir nem-
endur. „Reyndar veldur þetta því,
og ég hef fundið það, að vinnu-
álag á kennara hefur aukist. Á
meðan kennarar eru að tileinka
sér þessi nýju vinnubrögð og læra
á nýtt kerfi, þá kostar það aug-
ljóslega viðbótarvinnu. Svo má
búast við að það dragi úr því eftir
því sem kennarar ná betri tökum
á þessu nýja námsmatskerfi og
breyttum kennsluháttum sem því
fylgja“, segir hann.

„Árangurinn af þessum breyttu
starfsháttum getum við mælt í
brottfalli. Eins og ég hef verið að
benda á í útskriftarræðum hefur
brottfall í skólanum minnkað frá
því að vera um tíu prósent fyrir
nokkrum árum og allt niður í
þrjú prósent eins og það var á
síðasta ári. Ég held að þetta megi
þakka fyrst og fremst leiðsagnar-
matinu. Jafnframt höfum við
reyndar líka verið með markviss-
ari námsráðgjöf en áður og það
skilar líka árangri“, segir Jón
Reynir Sigurvinsson, skólameist-
ari Menntaskólans á Ísafirði.

nemendur sem ljúka stúdents-
prófi núna fyrir jólin ef allir skila
og síðan útskrifast einn sjúkraliði.
„Þetta er mun færra en verið hefur
fyrir jólin undanfarin ár, en það

Jón Reynir Sigurvinsson.

Breytt námsmat, minna brottfall
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Fagnar óbreyttum gjaldskrám
„Stóra málið í þessu er að tvö

stærstu sveitarfélögin á svæðinu
hafa ákveðið að falla frá gjald-
skrárhækkunum fyrir almenning,
sem er stórt skref í því að halda
verðbólgunni í skefjum,“ segir
Finnbogi Sveinbjörnsson, for-
maður Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga, en bæði Bolungarvíkur-
kaupstaður og Ísafjarðarbær tóku
ákvörðun um að falla frá áður
fyrirhuguðum hækkunum gjald-
skráa gagnvart almenningi. „Þar

munar mest um gjaldskrár leik-
skóla, skólamáltíðir og sorphirðu-
gjöld hér á Ísafirði, en þetta er
verulegur hluti af kostnaði fólks.“
Ákvörðun um að falla frá hækkun
á gjaldskrám Ísafjarðarbæjar var
tekin í kjölfar hvatningarbréfs
sem Finnbogi ritaði sveitarstjórn-
armönnum á Vestfjörðum.

Elías Jónatansson, bæjarstjóri
í Bolungarvík, sagði í stefnuræðu
um fjárhagsáætlun að ákvörðunin
hefði verið tekin í kjölfar þeirrar

umræðu sem vaknaði í samfélag-
inu eftir að Reykjavíkurborg til-
kynnti um hækkun gjaldskrár
sinnar. Reykjavíkurborg féll síð-
ar frá áformum sínum um hækk-
un. Finnbogi fagnar þessum nið-
urstöðum, en verkalýðshreyfing-
in hefur hvatt bæði önnur sveitar-
félög og ríkisvaldið til að fylgja
þessu fordæmi borgarinnar.

Hann segir að nú bíði menn
eftir fregnum af því með hvaða
hætti ríkisvaldið komi að kjara-

viðræðum eða greiði fyrir þeim.
Ekki er útlit fyrir að hækkun opin-
berra gjalda í fjárlögum næsta
árs verði hluti af því. „Maður er
dálítið undrandi á því að fjármála-
ráðherra sem gagnrýndi sveitar-
félög og þá sérstaklega Reykja-
víkurborg fyrir að vera með
óábyrgar framkvæmdir þegar
kom að hækkunum á gjaldskrám,
þá er sérstakt að sjá að hann hálf-
partinn neitar að endurskoða
hækkanir í fjárlögum.“

„Þetta er megininnlegg okkar
í kjaraviðræðurnar, að allir þurfi
að koma að því að halda verðbólgu-
draugnum í skefjum. Við megum
ekki gleyma því að það er ekki
nóg að ríkið og sveitarfélögin
taki þátt í þessum slag. Þó verka-
lýðshreyfingin sé til, þá má ekki
gleyma því að við eigum alveg
eftir að fá viðsemjendur okkar
að borðinu. Þeir þurfa líka að
tryggja að launahækkunum verði
ekki velt beint út í verðlagið.“

Gjaldskrár Bolungarvíkurkaup-
staðar gagnvart almenningi verða
ekki hækkaðar á næsta ári, en
ráðgert hafði verið að hækka
gjaldskrár bæjarins almennt um
3%. Gjaldskrár sem fyrst og
fremst hafa áhrif á fyrirtæki verða
eftir sem áður hækkaðar. Elías
Jónatansson, bæjarstjóri, sagði í
stefnuræðu um fjárhagsáætlun
bæjarins að talsverð umræða hafi
skapast um þessa ákvörðun.
„Bæjarráð var vel meðvitað um
að mikilvægt væri að gæta hófs í
hækkunum á gjaldskrám, m.a.
vegna kjarasamninga sem íhönd
fara, en ekki síður til að leggja

lóð á vogarskálarnar í því að
halda verðbólgu í skefjum í land-
inu, því þegar upp er staðið þá
tapa allir á aukinni verðbólgu og
eru sveitarfélögin þar ekki undan-
skilin,“ sagði Elías.

„Í kjölfar þeirrar umræðu sem
skapaðist í þjóðfélaginu og
áskorana aðila vinnumarkaðarins
þá tók bæjarráð ákvörðun um að
gera ekki tillögu um þá 3% al-
mennu hækkun sem ráðgerð
hafði verið á gjaldskrám til al-
mennings, en halda sig við þá
hækkun til fyrirtækja, t.d. í gjald-
skrá hafnarinnar,“ sagði Elías.
Að auki er lagt til að aflagjald

verði hækkað lítillega. Þannig er
byrðinni af auknum kostnaði
sveitarfélagsins velt frá einstakl-
ingum og heimilum yfir á rekstur
fyrirtækja.

Eins og fram kemur í orðum
Elíasar hafði umræða sem skap-
aðist vegna gjaldskrárhækkana
Reykjavíkurborgar áhrif á ákvörð-
un bæjarráðs, en þær voru aftur-
kallaðar eftir hávær mótmæli.
Þótti mörgum skjóta skökku við
að á sama tíma og farið var fram
á að kröfum um launahækkun í
kjaraviðræðum yrði stillt í hóf
væru gjaldskrár sveitarfélaga hækk-
aðar vel fram yfir verðþróun.

Fallið frá hækkunum á almenning

Elías Jónatansson bæjar-
stjóri fyrir hönd Bolungar-
víkurkaupstaðar og Alfreð

Erlingsson fyrir hönd Vest-
firskra verktaka ehf. undir-

rituðu á föstudag verksamn-
ing um frágang innanhúss í

norðurálmu hjúkrunarheim-
ilisins að Aðalstræti 20-22 í

Bolungarvík. Upphæð samn-

ingsins er 34,5 milljónir
króna og skal verkinu að

fullu lokið eigi síðar en 15.
mars í vor. Reiknað er með

að frágangur við suðurálmu
hjúkrunarheimilisins verði

boðinn út í janúar á nýju ári.
Á heimilinu er gert ráð fyrir

10 rýmum fyrir aldraða.
– hlynur@bb.is

Verksamningur
upp á 34,5 milljónir

Elías og Alfreð handsala verksamninginn.

Skreytir fyrir sjálfan sig
„Ég skreyti bara eins og mér

finnst fallegt,“ segir Kristján Krist-
jánsson, íbúi á Bakkavegi í Hnífs-
dal, en hús hans og Kristínar Þóru

Gísladóttur þykir jafnan vera með
best skreyttu húsum á svæðinu.
Kristján segist ekki vera byrjaður
að skreyta í ár, en hann býst við
að hefjast handa við það á næst-
unni. „Ég skreyti að einhverju
leyti núna á helginni, og svo fer
þetta að týnast upp. Þetta hefst á
svona þremur, fjórum dögum.“
Kristján segist ekki hafa neitt
nákvæmt yfirlit yfir það hversu
mikið skraut hann setji upp.

„Ætli þetta séu ekki eitthvað

upp undir 2000 perur. Mikið af
þessu eru smáseríur, og þetta hef-
ur safnast saman í gegnum árin,
bæst við ein og ein sería, nokkrir
jólasveinar, og svoleiðis. Það
hefur borið svolítið á því að fólk
komi til að skoða, einn og einn
sem keyrir rólega framhjá. Ég
skreyti bara af því að ég hef gam-
an af því að hafa fallegt í kringum
mig, en er ekki að skreyta fyrir
aðra. Þetta byrjaði auðvitað
smátt, og maður hefur smáaukið

við, en undanfarin ár hef ég verið
með þetta svipað.“

Kristján segir að rekstrarkostn-
aðurinn við skrautið sé síður en
svo að sliga sig, en hann hafi það
ekki á reiðum höndum hver raf-
magnsnotkunin sé. „Rafmagns-
reikningurinn hefur ekki hækkað
mikið, þó skrautið sé þetta mikið.
Ætli það séu ekki svona sjö, átta
ár síðan það fór að bætast svona
við. Svo eru trén auðvitað búin
að vera að stækka.“

Jólalýsingin í skrúða á heimili Kristjáns og Kristínar.

Jóhannesar Þorsteinssonar
Hlíðarvegi 4, Ísafirði

Magnús Jóhannesson Ragnheiður Hermannsdóttir
Þorsteinn Jóhannesson Margrét K. Hreinsdóttir

Þórir Jóhannesson Helga Gunnarsdóttir
Hanna Jóhannesdóttir Andrés Kristjánsson

Laufey Jóhannesdóttir Ari Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför

okkar ástkæra föður, tengdaföður, afa og langafa,
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Karlmaður á þrítugsaldri hefur
verið ákærður fyrir eignaspjöll,
nytjastuld og umferðalagabrot en
málið verður þingfest fyrir Hér-
aðsdómi Vestfjarða í þessari
viku. Hann er ákærður fyrir eigna-
spjöll með  því að valdið skemmd-
um á bíl á Ísafirði í október á
síðasta ári með því að lemja í
vélarhlíf og sparka í ytra byrði
svo bíllinn dældaðis og baksýnis-
spegill brotnaði.

Þá er hann ákærður fyrir nytja-
stuld og umferðalagabrot með

því að hafa tekið lögreglubíl í heim-
ildaleysi úr bílgeymslu lögreglu-
stöðvarinnar á Ísafirði og ekið
honum undir áhrifum áfengis og
hafa á akstursleiðinni ekið bíln-
um gegn einstefnu, ekið honum
óvarlega og of hratt miðað við
aðstæður á hálum vegi svo hann
missti stjórn á bílnum. Hafnaði
bíllinn þá á grjótgarði og ljósa-
staur. Skemmdist hjólabúnaður
og afturhleri bílsins mikið. Þá
sinnti maðurinn ekki stöðvunar-
merkjum lögreglu.

Stal lögreglubíl og
keyrði undir áhrifum

Óinnheimtar kröfur Heilbrigð-
isstofnunar Vestfjarða á einstakl-
inga vegna þjónustugjalda eru
2,6 milljónir, en tekjur stofnun-
arinnar af slíkum gjöldum hafa
verið ríflega 55 milljónir á ári
undanfarin tvö ár. Á fyrstu níu
mánuðum þessa árs hafa tekjurn-
ar numið rétt rúmlega 40 milljón-
um. Þetta kemur fram í svari heil-
brigðisráðherra við fyrirspurn
Árna Þórs Sigurðssonar á Al-
þingi, en þar spurði Árni um óinn-
heimt gjöld fyrir þjónustu heil-
brigðisstofnana frá 2011, greint
eftir árum, stofnunum og tegund-

um gjalda.
Í svari ráðherra kemur fram að

ekki sé unnt að sundurgreina eftir
tegundum gjalda, en upplýsingar
gefnar sundurliðaðar eftir árum
og stofnunum. Þannig kemur fram
að óinnheimtar kröfur Heilbrigð-
isstofnunarinnar Patreksfirði
fyrir þjónustu sem veitt var árið
2011 nemi um 300.000 krónum,
2012 um 200.000 krónum, og
um 100.000 krónum á fyrstu níu
mánuðum þessa árs. Einnig
kemur fram að ekki hafi fengist
upplýsingar um skiptingu skulda
á ár frá Heilbrigðisstofnuninni,

2,6 milljónir óinnheimtar
hjá Heilbrigðisstofnuninni

Íslandspóstur hefur óskað eftir
að loka póstafgreiðslum á Suður-
eyri og Þingeyri, en póstaf-
greiðslur eru þar í samstarfi við
bankaútibú. Umsóknir um þetta
eru til afgreiðslu hjá Póst- og
fjarskiptastofnun, en hún hefur
óskað eftir umsögn Ísafjarðar-
bæjar. Erindið var til umfjöllunar
á fundi bæjarráðs sem aftur
óskaði eftir umsögn frá íbúasam-
tökunum Átaki í Dýrafirði. „ÍSP
telur að ekki séu viðskiptalegar

forsendur fyrir því að starfrækja
þar póstafgreiðslu áfram og óskar
því eftir að hætta rekstri afgreið-
slu í samstarfi og bjóða þess í
stað upp á þjónustu póstbíls,“
segir í umsóknum Íslandspósts,
en þær eru að mestu samhljóða.

Í umsóknunum koma meðal
annars fram upplýsingar um
fjölda afgreiðslna á dag á stöðun-
um tveimur, en þar segir að 7,5
afgreiðslur séu að meðaltali á
dag á Þingeyri en 11 á Suðureyri.

„Dreifing verður í höndum póst-
bíls/bílstjóra. Allar sendingar
munu fara frá Ísafirði. Þessi aðili
heimsækir öll heimili og fyrirtæki
og verður hægt að póstleggja hjá
honum. Einnig verður hægt að
panta þjónust/viðkomu í súma á
viðverutíma starfsmanns,“ segir
um fyrirhugað fyrirkomulag
póstþjónustu á stöðunum tveimur
í framtíðinni. Þjónustan er sögð
sambærileg við þjónustu til sveita,
en leitast verði leiða til að halda

áfram frímerkjasölu.
Póstafgreiðsla hefur víða dreg-

ist saman á undanförnum árum,
en í umsókninni eru tekin nokkur
dæmi af öðrum þéttbýlissvæðum
þar sem samskonar fyrirkomulag
hefur verið sett upp. „Framkvæmda-
lega séð er um sömu úrlausn að
ræða og á 14 öðrum stöðum af
sambærilegri stærð, m.a. Flúð-
um, Stokkseyri, Hellissandi,

Stöðvarfirði og Flateyri. Reynsla
af slíkum breytingum er góð.“

49 kílómetrar eru frá Ísafirði
til Þingeyrar, en leiðin liggur með-
al annars yfir fjallveg. Skemmra
er milli Suðureyrar og Ísafjarðar,
en leiðin liggur í gegnum jarð-
göng. Samkvæmt heimildum
blaðsins eru íbúar síður en svo
sáttir við þessi áform.

– herbert@bb.is

Póstafgreiðslum lokað
á Suðureyri og Þingeyri?

Íslandspóstur hefur óskað
eftir að leggja niður póst-
afgreiðslu á Suðureyri og

Þingeyri, en taka þess í stað
upp sambærilega þjónustu og

boðið er upp á í sveitum.
Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Sælkeri vikunnar er Braga Ósk Bragadóttir

Sunnudagssteik að hætti DanaSunnudagssteik að hætti DanaSunnudagssteik að hætti DanaSunnudagssteik að hætti DanaSunnudagssteik að hætti Dana
Hvað er betra en ekta dönsk

purusteik? Ég tala nú ekki um
með ofnbökuðum kartöflum og
sósu. Ég hef ég ákveðið að bjóða
upp á uppskrift sem er mikið
notuð á mínum bæ, og til að
toppa góðan mat er góður eftir-
réttur og að þessu sinni er það
Daim ísterta sem svíkur engan.

Dönsk rifjasteik
1 ½ kg svínahryggur
3 tsk. gróft salt
5 dl vatn
2 msk. ferskt rósmarín eða
1-2 tsk. Þurrkað.

Skerið rendur þvers í puruna
með beittum hnífi. Skerið niður
að kjöti með um það bil ½ cm
millibili. Stráið grófu salti í sár-
ið. Leggið svínahrygginn á

grind á bökunarplötu. Hellið
sjóðandi vatni yfir og setjið rós-
marín í vatnið til að fá gott bragð
af sósunni. Það má nota fleiri
kryddjurtir, t.d. steinselju, timj-
an, basiliku eða eitthvert annað
gott krydd. Setjið svínahrygginn
í 200°C heitan ofn og látið hann
steikjast í um það bil 1½ klukku-
stund eða eftir stærð hans. Gott
er að nota kjöthitamæli og þegar
hann sýnir 70°C er kjötið tilbúið.
Ef puran er ekki nægilega stökk
má auka hitann upp í 250°C eða
setja undir grillið í smástund.

Látið kjötið hvíla í 15-20 mín-
útur áður en það er skorið. Þá
eykst hitinn í kjötinu upp í 75°C
og það verður safaríkt og gott.
Berið kjötið fram með soðnum
eða sykurbrúnuðum kartöfl-
um,  sveppum, steiktum eplabát-

um, rauðkáli og soðsósu.
ATH! Oft er hægt að biðja kjöt-

kaupmanninn að skera út puruna
og gera hrygginn tilbúinn til eld-
unar og það er um að gera að
nýta sér það. Með þessu er ég
með niður skornar kartöflu sem
ég set í eldfast mót og læt bakast
í ofni.

Daim ísterta
Marengs: 
150 gr sykur 
3 eggjahvítur 
150 gr saxaðar möndlur eða
hnetur 
Stífþeytið saman eggjahvítur
og sykur. Bætið hnetunum útí.
Bakið við 175°c í 40-50 mín. 

Ískrem: 
3 eggjarauður

75 gr sykur 
peli rjómi 
3 lítil Daim 

Þeytið eggjarauður og sykur
vel saman. Þeytið rjómann og
blandið honum svo varlega sam-

an við ásamt súkkulaðinu.
Setjið kremið á og frystið. Tak-
ið út klst áður en hún er borin
á borð.

Ég skora á Hrund Sæm-
undsdóttur sem næsta sæl-
kera.

Landsbankinn hefur til-
kynnt Ísafjarðarbæ um end-
urútreikning á gengistryggðu
láni sveitarfélagsins, en við
leiðréttinguna lækkar skuld
bæjarins verulega, eða úr
tæplega 35,3 milljónum
króna í rúmlega 3,5 milljónir.
Lækkunin nemur því um
90%. „Ástæða þess að þetta
er svona mikil niðurfelling
er væntanlega sú að þetta er
yfir langan tíma og við höf-
um alltaf staðið í skilum.
Þetta er munurinn á því að
borga 2,5% vexti eða 7,5%
vexti, eða jafnvel meira,“
segir Daníel Jakobsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar.

Meginþorri erlendra lána
Ísafjarðarbæjar eru lán frá
Lánasjóði sveitarfélaga, en
lánasjóðurinn hefur ekki
talið að lán sjóðsins hafi
verið ólögleg lán sem beri
að reikna út á nýtt. Þó eru
nokkur mál fyrir dómstólum
þar sem því gagnstæða er
haldið fram, og gera má ráð
fyrir að Ísafjarðarbær fylgist
náist með þróun þeirra mála.

– herbert@bb.is

Erlent lán bæj-
arins lækkar

um 90 prósent

Rækjuvinnslan Kampi ehf. á
Ísafirði hefur fært Rauða kross
deildinni á Ísafirði 700.000 króna
framlag til hjálparstarfa samtak-
anna á Filippseyjum en fellibyl-
urinn Haiyan lagði hluta eyjanna
í rúst í byrjun mánaðarins. Fjöl-
margir starfsmenn rækjuvinnsl-
unnar eiga ættir sínar að rekja til
Filippseyja, og hafa þeir að von-
um haft áhyggjur af afdrifum vina
og ættingja sem búa á hamfara-
svæðinu. „Eigendur Kampa vildu
með þessu rausnarlega framlagi
heiðra starfsfólk sitt og aðra íbúa
Vestfjarða sem koma frá Filipps-
eyjum. Fyrirtækið er vant að veita
styrk í sinni heimabyggð fyrir

jólin, en eigendurnir sögðust ekki
getað horft framhjá þeirri miklu
neyð sem nú ríkir á Filippseyjum
og því hafi þessi ákvörðun verið
tekin,“ segir Sólveig Ólafsdóttir
upplýsingafulltrúi RK á Íslandi.
Hún segir samtökin hafa orðið
fyrir valinu hjá Kampa að vel
athuguðu máli og í samráði við
starfsfólkið.

Það var Jón Guðbjartsson,
stjórnarformaður Kampa sem af-
henti Hrefnu Magnúsdóttur for-
manni RK á Ísafirði framlagið
en með honum voru Salmar Jó-
hannsson gæðastjóri, Albert
Guðmundsson framleiðslustjóri,
Brynjar Ingason fjármálastjóri,

Vilhjálmur V. Matthíasson klefa-
stjóri. Þá Bryndís Friðgeirsdóttir
verkefnisstjóri Rauða krossins á
Vestfjörðum einnig viðstödd
afhendinguna.

Rauði krossinn á Íslandi hefur
þegar sent tíu milljónir króna til
hjálparstarfsins á hamfarasvæð-
unum. „Rauði krossinn á Filipps-
eyjum hefur unnið þrekvirki á
þeim tæpu þremur vikum sem
liðnar eru frá því að fellibylurinn
reið yfir. Hjálpargögnum hefur
verið dreift til tugþúsunda fjöl-
skyldna, gert hefur verið við
vatnsveitur og íbúum tryggður
aðgangur að hreinu vatni, og
komið hefur verið tímabundnu

skjóli yfir þá sem hafa misst heim-
ili sín. Tjaldsjúkrahús Rauða
kross hreyfingarinnar hafa verið
reist víða á hamfarasvæðunum
og sinna tug þúsundum manna.
Tveir Íslendingar starfa nú á Fil-
ippseyjum, Orri Gunnarsson
verkfræðingur sem vinnur með
heilsugæslusveit Rauða krossins
á Samareyjum, og Karl Júlísson,
öryggismálafulltrúi Alþjóða
Rauða krossins, en hans hlutverk
er að tryggja öryggi skjólstæð-
inga og hjálparstarfsmanna með-
an á neyðaraðgerðum stendur,“
segir Sólveig Ólafsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi RK.

– harpa@bb.is

Kampi gaf 700 þúsund til
hjálparstarfs á Filippseyjum

Frá afhendingu framlagsins. F.v.: Salmar, Albert, Hrefna, Brynjar, Vilhjálmur, Jón og Bryndís.
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Vestfirðingur vikunnar
er Halldóra Guðlaug Gunnlaugsdóttir mennta-
skólanemi og nemi í hár- og snyrtigreinum

Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Ég er að undirbúa mig fyir prófaviku og svo er ég heldur betur að detta
í jólagírinn!
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Hress, skemmtileg, smámunasöm (meyjan í mér) & mamma.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Ég þríf heima hjá mér.
Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Fötum sem passa saman og svo auðvitað kósí fötum.
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Ég hugsa að ég sjái ekki eftir neinu, ég væri ekki sú manneskja sem ég
er í dag ef eitthvað hefði verið öðruvísi.
Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Ætli það hafi ekki verið þegar ég var dregin upp á svið á Aldrei Fór Ég
Suður og Sverrir bað mín algjörlega óvænt!
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Já, ég er meyja!
Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Slumdog Millionare.
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Þessi sem póstar alltaf myndum af börnunum sínum en börnin mín eru
svo fyndin að ég er kannski líka þessi fyndna týpa stundum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Ógeðslegar fyrirsagnir á fréttamiðlum sem segja alla fréttina og
maður “óvart” les fyrirsögnina.
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Já, greyið foreldrar mínir.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Dexter, fyrsta bókin.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Langt og gott ferðalag um heiminn - það er svo margt
að sjá!
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Fer í fýlu.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að við verðum uppiskroppa með súkkulaði eins og
nýjustu spár gera fyrir um.
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Að lifa lífinu lifandi!
Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?
Ég myndi segja þegar við familían höldum kósíkvöld.
Þá er sófinn gerður tvöfaldur, sæng yfir alla, góð
bíómynd og snakk með uppáhalds fólkinu mínu.
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
Betra að vera seinn og sætur en fljótur og ljótur!
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera
og af hverju?og af hverju?og af hverju?og af hverju?og af hverju?
Ég myndi vilja vera Ellen í einn dag, hún er svo frábær!
Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Skutulsfirðinum, uppá Dal.
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Á Siglufirði. Svo verð ég að segja Jökulsárlón, þegar
ég sá það í fyrsta skipti þá varð ég alveg orðlaus.
Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Kína, það er svo ótrúlega framandi.
Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já, við erum alveg með þetta!
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Veitingastaðinn Serrano og lággjalda flugfélag.
Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkstHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkstHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkstHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkstHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst
í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?
hahahaha 70-10 (frá Sigurjóni frænda sem er
Siglfirðingur í húð og hár)

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Halldóra Guðlaug Gunnlaugsdóttir

Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
29

Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Menntskælingur hjá MÍ í grunnnámi hár- og snyrti-

greina og svo er ég svo heppin að vera vinna á
Hárgreiðslustofunni Ametyst með skólanum.

Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Meyja
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:

Sverrir Örn Rafnsson
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:

Aðalrós Freyja & Sigrún Ísafold.
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Þriggja mánaða a
varð þrjátíu og þriggja ár
er það ekki?

Jú, meira að segja fæddur í Al-
þýðuhúsinu, en ég veit ekki um
neinn annan sem er fæddur þar.
Ég fæddist uppi á loftinu þar fyrir
66 árum, en tæplega ársgamall
flyt ég upp á Engjaveg 30 þar sem
faðir minn var búinn að byggja
hús. Þar er ég alveg fram á 16 ára
afmælisdaginn en þá flytjum við
til Reykjavíkur.

Það er náttúrulega hvergi betra
að alast upp, að mér finnst, heldur
en hérna í efri hluta bæjarins,
með fjöruna fyrir neðan og fjallið
fyrir ofan. Leiksvæðin voru hreint
ótæmandi, maður gat verið að
sigla á sumrin, og á veturna farið
í jakahlaup og siglt á jökum. Þarna
voru öskuhaugar þar sem var nóg
af timbri og stjökum til þess að
ýta sér áfram á jökunum, hlíðar
þar sem maður gat byggt sér kofa,
og ætli maður hafi ekki farið tvisv-
ar sinnum í mánuði að meðaltali
upp á Gleiðarhjallann að sumar-
lagi. Fjallaklifur hefur alltaf verið
eitt af skemmtiefnunum.

Ég gekk hér í skóla, kláraði
miðskólapróf á Ísafirði, en þegar
Ísrún flutti í núverandi Oddfell-
owhús og var með prentsmiðju
þar, þá horfði ég inn um gluggann
í frímínútum á svokallaða dígul-
vél, og hún heillaði mig þannig
að ég var alltaf ákveðinn í því að
verða prentari. Það komst ekkert
að þegar ég kom til Reykjavíkur
annað en að komast í prentiðn,
þannig að ég fór strax að leita mér
að stað til að komast í prentverk.
Ég fór þá fyrst í prentskólann í
Iðnskólanum og þaðan í Guten-
berg. Þar var ég í tæp fimm ár og
lærði þar prent.

Þar eyðilagði ég líka í mér
heyrnina, en þá tíðkaðist ekki að
vera með heyrnarhlífar við prent-
un. Þegar ég var nítján ára gamall
var ég búinn að skemma í mér
heyrnina þannig að heyrnarsér-
fræðingurinn sagði að ég væri
með heyrn á við fimmtugan mann.
Ég tók eftir því að ég væri að
verða heyrnarlaus þegar að ég
hætti að heyra textann að Bítla-
lögunum. Þá fór ég strax og keypti
mér heyrnarhlífar. Ég var sautján
ár í prentsmiðjunum, en þegar ég
hætti tólf árum seinna hafði heyrn-
in ekkert versnað þau tólf ár. Ég
var alltaf með heyrnarhlífarnar,
setti þær upp um leið og ég mætti
í vinnu. Ég hélt heyrninni svona
fram yfir fimmtugt en þá fór hún

„Þegar maður gegnir svona op-
inberu starfi þekkja mann allir
þó að þeir þekki mann í raun ekki
neitt,“ segir Önundur Jónsson.
Hann lét af lögreglustörfum á síð-
asta ári eftir rúmlega þrjátíu ár í
lögreglunni, þar af rétt tæp tutt-
ugu ár sem yfirlögregluþjónn á
Ísafirði. Flestir íbúar Ísafjarðar
og nágrennis þekkja til Önundar
og fjölmargir heilsa honum á
förnum vegi – þó, eins og Ön-
undur segir, þeir þekki í hann í
raun afskaplega lítið.

Önundur er sonur Jóns H. Guð-
mundssonar og Sigríðar M. Jó-
hannesdóttur. Faðir hans var
skólastjóri á Ísafirði en móðir
hans var í vel rúmlega fullu starfi
við uppeldi Önundar og sjö syst-
kina hans.

Ótæmandi leiksvæði
– Þú ert Ísfirðingur að uppruna,

að versna á ný. Það má eiginlega
segja að ég hafi verið fimmtugur
í heyrninni í þrjátíu ár.

Afdrifarík íhlaupavinna
Rúmlega nítján ára gamall er

ég kominn með barn, og þá voru
nemalaunin svo lág að það var
útilokað að lifa á þeim. Ég arkaði
einn daginn inn á lögreglustöð-
ina í Kópavogi og spurði hvort
ég gæti fengið vinnu í afleysing-
um um sumarið. Ég vissi að það
væru góðar tekjur í löggunni þá,
og yfirlögregluþjónninn þar,
Ingibergur Sæmundsson, sagðist
myndu spyrjast fyrir um þetta,
og fór að tala við Bjarka Elías-
son, yfirlögregluþjón í Reykja-
vík, hvort það væri leyfilegt að
taka nítján ára mann inn í lög-
regluna. Þetta varð til þess að ég
byrjaði að vinna í lögreglunni í
Kópavogi 1. júní 1967 og var
þar í hálft ár. Ég fékk frí úr prent-
náminu, en launin í lögreglunni
þau voru það há, að tímann sem
ég var þar dugðu þau fyrir út-
borgun í tveggja herbergja íbúð
vestur í bæ í Kópavogi.

Svo kláraði ég mitt nám og
fór að vinna við prentun. Ég var
í nokkur ár verkstjóri í prentsal í
prentsmiðjunni Skarði á Sel-
tjarnarnesi. 1973 voru prent-
smiðjan Skarð og prentsmiðjan
Hólar sameinaðar. Þá var ég ekki
nógu ánægður með stöðu mína,
við áttum að vera tveir verkstjór-
arnir í pressusalnum. Ég sagði
að það myndi aldrei ganga upp
að vera með tvo verkstjóra yfir
sex, sjö mönnum. Þá réð ég mig
í Prentverk Akraness og flutti
upp á Akranes. Þar var ég í níu
ár og fór út í svolitla ævintýra-
mennsku, stofnaði prentsmiðju
sjálfur ásamt Akurnesingnum
Haraldi Bjarnasyni. Við rákum
hana í tæp fjögur ár, en hún gekk
aldrei nógu vel. Það vantaði allt-
af trukkið, kraftinn í hana.

Eitthvert skiptið sem ég var í
sundi með krakkana mína hitti
ég varðstjóra í lögreglunni á
Akranesi, sem hafði frétt að ég
hafði verið í lögreglunni í Kópa-
vogi nokkrum árum áður. 1979
fór ég þá í það að leysa af í
lögreglunni á Akranesi í þrjá
mánuði en það urðu rúm þrjátíu
ár í starfinu.

– Þú situr bara eftir í lögregl-
unni?

Þegar ég er kominn á skrið í

lögreglunni fannst mér prent-
verkið vera íþyngjandi, við seld-
um prentsmiðjuna og ég fer bara
alfarið í lögregluna. Það hætti
einn lögreglumaður þarna um
haustið og ég hélt bara áfram.

Ég var í fjögur ár í lögreglunni
á Akranesi, en þá fer ég í lögregl-
una í Reykjavík og var þar til
1991. Í Reykjavík var ég í öllum
deildum, reyndar minnst í fíkni-
efnadeildinni en mest við al-
mennar rannsóknir. Síðan verð
ég svokallaður lögreglufulltrúi og
sá um fyrstu tölvuvæðingu lög-
reglunnar í Reykjavík.

Tölvurnar voru dálítið sér-
hæfðar. Það var forrit í fanga-
geymslunum sem þurfti reglu-
lega að „lykla upp“. Það þekkist
ekki í dag, en sá sem smíðaði
forritið lýsti því mjög vel. Hann
sagði að það væri eins og það sé
kall inni í tölvunni. Þegar þú ýtir
á takka, þá hleypur hann og nær
í blað. Hann les á blaðið og segir
„já hann er að biðja um a“. Þá
sækir hann annað blað, „já þetta
er a“, og svo hleypur hann og skil-
ar þér því. Þetta er risastór gangur
sem hann fer eftir, þannig að
hann er á harðahlaupum og missir
alltaf niður blað og blað. Á end-
anum er hann búinn að missa svo
mikið niður að hann er hættur að
finna blöðin. Þá segirðu honum
að taka til, lykla upp kerfið, og
þá fer hann og raðar öllum
blöðunum upp í hillu aftur. Þegar
kom að því að það þurfti að lykla
upp kerfið sagði tölvan fanga-
vörðunum að hringja í Önund.

Tveim árum eftir að ég kom
hingað til Ísafjarðar voru þeir
enn að hringja í mig, bara í bríaríi.
Skilaboðin voru ekki tekin út þó
kerfið hafi verið uppfært, en ég
held þetta hafi verið gert meira í
gamni en alvöru.

Svo kom ég hingað 1991 sem
varðstjóri. Ég ákvað að breyta
til, en grunnurinn að því var sá
að ég hafði verið settur lögreglu-
fulltrúi í Reykjavík. Svo var
ákveðið að skipa mig í stöðuna
og gera kerfisbreytingar innan
hússins, en þá var Óli Guðbjartar
orðinn dómsmálaráðherra. Hann
ákvað að ganga þvert á vilja
lögreglustjóra og skipaði frænda
sinn í stöðuna.

Ég fór þó í almenna rannsókn-
ardeild í smátíma, en ákvað að
það væri ágætt að fara í burtu. Ég
sá auglýsta varðstjórastöðu hér

Ísafirði, sótti um hana og var
varðstjóri hér til 1993, þegar ég
tók við sem yfirlögregluþjónn af
Jónmundi Kjartanssyni. Eftir það
var ég hér í lögreglunni þangað
til ég varð 65 ára, en samkvæmt
kjarasamningum lögreglunnar
verður maður að hætta 65 ára. Ég
tók því bara fegins hendi.

Þetta síðasta ár hef ég verið að
vinna hjá Gámaþjónustu Vest-
fjarða við alls konar störf: Keyra
vörubíl, grafa skurði, leggja
kapla, vinna við flokkun á endur-
vinnsluúrgangi og bara hvað sem
til fellur.

– Þú vilt ekki vera athafnalaus?
Nei, það er ómögulegt, þó ég

hafi nóg hobbí heima. Ég á til
dæmis trésmíðavél sem faðir
minn keypti hingað til Ísafjarðar
1954, bandaríska vél sem heitir
ShopSmith. Það er ekkert mál
fyrir mig að skella mér í tölvuna
og panta varahluti sem skila sér
einn, tveir og þrír, alveg sama
hvað það er, mótor, þéttir, reimar
eða hvað sem er. Það er allt til í
þetta. Þetta er fjölhæf vél og ég
get gert allt í henni, rennt, sagað
og heflað. Ég þarf samt að reisa
hluta af henni upp á enda þannig
að þetta verði svona standandi
borvél eða fræsari. Það er bara
aðeins að breyta vélinni og þá er
hún orðin að annarri vél.

Húsmokstur og hraunmolar
Þetta er svona atvinnuferillinn

í stórum dráttum, en svo hef ég
líka, þó þeir hafi hlegið að mér
vinnufélagarnir hjá lögreglunni,
tekið að mér að gera alla hluti.
Stundum hefur maður verið
kaldur, og lent í ýmsu. Árið 1973,
þegar ég var ennþá prentari, lang-
aði mig mikið að komast til Vest-
mannaeyja í eldgosið. Það var
útilokað, þeir höfðu ekkert að
gera með prentaradruslu þar.

Eitt kvöldið þegar ég var að
fara að sofa heyrði ég auglýsingu.
Þar voru háskólastúdentar beðnir
að koma niður í Umferðarmið-
stöð og hafa með sér skóflu. Ég
hugsaði með mér að þarna væri
tækifærið fyrir mig að komast til
Vestmannaeyja, svo ég mætti
niður eftir, vel búinn og með
skóflu. Húsið var alveg kjaftfullt
af stúdentum. Svo stóð ég bara
til hlés og horfði á hvernig þetta
gekk fyrir sig. Þá fóru prófessor-
arnir upp á stól, með A4 blað
sem á voru nöfn á nemenda. Þeir
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afleysing
ra starfsferill

kölluðu upp nöfnin, og menn sögðu
bara já og mættu við stólinn.

Ég var búinn að fylgjast með
nokkrum kalla upp, þegar einn
fór upp á stól sem ég þekkti svo
síðar að væri Júlíus Sólnes verk-
fræðingur. Þá beið ég færis, hann
kallaði kannski upp ‚Jón Jónsson‘
og enginn svaraði. Þá kallaði
hann aftur, og ef enginn svaraði
fór hann bara í næsta nafn á list-
anum. Næst þegar hann kallaði
upp, ég man ekki hvert nafnið
var, þá svaraði ég í seinna skiptið
og labbaði inn í hópinn. Enginn
skipti sér af mér.

Við vorum svo keyrðir út á
flugvöll þegar hópurinn var
kominn og fórum þar um borð í
Fokkerflugvél og flugum til Vest-
mannaeyja. Ég fylgdist bara með
þessum hóp, við fórum upp á þak
og mokuðum eins og herforingjar
allan daginn. Við þurftum svo að
flýja niður af þakinu þegar gerði
á okkur grjótregn. Þegar ég var
að fara ofan af þakinu fékk ég
stóran stein í bakið og var lengi
með stóran marblett á hryggnum
á eftir. Rétt áður hafði gert svaka-
lega snjódembu, þannig að það
var allt rennandi blautt, þar á
meðal vettlingarnir mínir. Við
flýðum í skjól inn undir húsvegg,
en þá sá ég allt í einu stóran stein
koma rétt við hliðina á okkur. Ég
tók steininn upp og hellti hraun-
inu úr honum. Þá var enn glóandi
hraunið inni í steininum.

Síðan vorum við fluttir með
Árvakri um borð í Gullfoss, og
þegar við erum að sigla út, þá er
Flakkarinn að fara af stað, stykki
úr eldfjallinu sem flaut ofan á
hrauninu. Þetta var hrikalegt, að
sigla út með hraunjaðrinum þegar
það voru að detta stykki úr hraun-
kantinum á við heil einbýlishús,
velta ofan í sjóinn, og svo hvernig
sjórinn gaus. Við vorum við settir
um borð í Gullfoss, fengum þar
fjórir ‚stúdentar‘ káetu. Þegar við
vorum lagstir út af, þá spurði
einn mig að því hvað ég hafi
verið lengi í háskólanum. Ég
sagðist bara verða að segja eins
og væri, að ég hefði aldrei komið
inn í háskólann, ekki stigið þar
fæti. Ég sagði honum hvað ég
hefði gert og hann hló bara að
því. Svo tók Júlíus tók á móti
okkur um morguninn þegar við
komum að bryggju í Reykjavík,
þakkaði okkur fyrir og vonaðist
til að sjá okkur daginn eftir í

skólanum. Ég hef aldrei hitt Júlí-
us eftir þetta, en þetta var mikið
ævintýri.

Veðursældin heillar
Þetta er atvinnuferillinn, en svo

er það auðvitað fjölskyldan. Ég
gifti mig 1967, með eitt barn, og
svo kom fljótlega annað barn. Ég
á orðið fimm börn í dag, sjö barna-
börn og tvö barnabarnabörn,
þannig að auðurinn er mikill þar.

Fyrra hjónabandið entist ekki,
við skildum og ég gifti mig aftur
1987. Þá giftist ég Gróu Stefáns-
dóttur, sem er fædd og uppalin í
Hnífsdal. Hún flutti einnig til
Reykjavíkur, þar sem við kynn-
umst, þannig að það koma tveir
Vestfirðingar aftur ’91. Það má
segja að við höfum bæði verið að
koma heim, en við þekktum
marga hér og frændgarður okkar
beggja er stór.

– Hvernig var að koma heim
aftur?

Það var mjög gott, en það eina
sem þá var, og er kannski enn
erfitt hérna, er að það skuli ekki
vera hægt að fá leiguhúsnæði
með góðu móti fyrir fólk sem er
að koma að prófa að búa hérna.
Við vorum í leiguhúsnæði fyrstu
þrjú árin en eftir það kaupum við
okkur íbúð á Silfurtorgi. Það er
ekkert gaman að vera með börn
uppi á þriðju hæð, svona ofan í
miðbæ, og hafa enga útiaðstöðu.
Við fórum þannig fljótlega að
huga að því hvort við gætum
ekki fengið einhvers staðar hús
og garð, því að eitt það skemmti-
legasta sem við gerum er að
dunda í moldinni. Um leið og er
farið að vora, þá erum við komin
út í garð. Það er hobbí okkar
beggja, bæði mitt og Gróu, að
vera öllum stundum í garðinum.
Ef maður er ekki eitthvað að
krafsa í moldina, gróðursetja eða
klippa til, þá situr maður úti í
garðinum í góða veðrinu.

Það sem heillar mig alltaf
langsamlega mest hérna er veður-
sældin. Það er eilíft logn hérna.
Þó stundum hvessi er nánast alltaf
hægt að ganga að kyrru veðri.
Mér finnast líka vera skarpari
skil milli sumars og vetrar hérna.
Ég get ekki að því gert, þegar ég
hugsa til baka til Reykjavíkur,
þar finnst mér alltaf vera haust.
Það rigndi mikið og maður sér
það á öllum gróðrinum. Trén eru
mosavaxin af raka, og ef það var
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sólskin, þá var yfirleitt norðanátt
og kuldagjóstur með því. Það er
sjaldgæft að geta labbað um í
sólskini og blíðu, sem manni
finnst vera hversdagslegt hérna.
Við njótum náttúrulega skjólsins
af fjöllunum hérna, og líka að
það verður ekki eins og er í mörg-
um fjörðunum í kring, þar sem er
sólskin og logn á morgnana en
upp úr hádegi er komin innlögn
og talsverður vindur. Við slepp-
um við það hérna í Skutulsfirð-
inum.

Veðurstofan setti veðurstöðina
sína á alrangan stað, ofan í fjöru
á milli tveggja árósa. Vindurinn
stendur alltaf af sjónum þannig
að hitamælirinn mælir nánast
sjávarhita og ekkert að marka
hann fyrr en fer að blása af landi.
Það er hrópandi ósamræmi milli
mælis Veðurstofunnar og mælis-
ins við Bónus. Við það eitt að
færa mælinn örlítið frá sjónum
gjörbreytast þessar upplýsingar.
Það er þekkt að ef það er heitt
ferðu niður í fjöru til að kæla þig.

Bindishnútar
og læstar hirslur

– Þú hlýtur að hafa einhverjar
skrautlegar sögur að segja frá tím-
anum í lögreglunni, er það ekki?

Yfirleitt er lögreglan kölluð til
þegar eitthvað er að. Við erum
ekki kallaðir til þess að fagna hlut-
um, það er yfirleitt eitthvað að.
Hrakfarir barna og ill meðferð á
börnum er alltaf það erfiðasta
sem maður kemur að, fannst mér
bæði meðan ég sinnti útköllum
og eftir að ég var orðinn yfirlög-
regluþjónn og las allar skýrslurn-
ar um málin sem upp komu. Erfitt
að horfa upp á það hlutskipti sem
börn verða fyrir, það sem börn
lenda í þegar fullorðna fólkið er
að gera eitthvað af sér, sama hvað
er. Svo er líka þetta, þegar full-
orðna fólkið notar börnin til þess
að refsa hvort öðru. Það er ömur-
legt hlutskipti sem þau verða
fyrir.

En það er margt sniðugt líka.
Það er mjög gaman að geta leyst
mál farsællega þegar maður kem-
ur á staðinn, og það eru mörg
útköll sem maður botnar ekkert
í. Einu sinni fór ég í útkall, var
einn á bíl, og var beðinn að fara í
ákveðna íbúð í blokk. Ég spurði
hvað það væri, en varðstjórinn
sagði að kona hefði hringt og
vildi ekki segja neitt. Hann sagði
mér að hafa varann á mér, og þá
setur maður sig í ákveðnar stell-
ingar. Ég setti kylfuna í vasann
og var alveg klár. Þá fór ég og
bankaði á hurðina, og dyrnar opn-
uðust. Í dyrunum stóð ung kona
og bak við hana var þrettán ára
drengur í hvítri skyrtu. Hún rétti
fram höndina og hálsbindi og
spurði hvort ég gæti bundið fyrir
sig bindishnút. Pabbanum hefði
seinkað úr sjónum í land og
drengurinn væri að fara að
fermast en kynni ekki að binda
bindishnútinn. Þetta er skemmti-
legasta útkall sem ég hef farið í,

að mæta heim að binda bindis-
hnút fyrir fermingarbarn.

Svo er þetta af ýmsu tagi, eins
og að opna peningaskápa fyrir
fólk og ýmiskonar læstar hirslur.
Fólk hringdi alltaf í lögregluna
þegar þurfti að opna eitthvað sem
var læst. Einu sinni fórum við
tveir að opna peningaskáp, og
það er eins og með lykilorðin,
menn setja alltaf einhver lykilorð
sem tengjast þeim. Við gátum
opnað þennan peningaskáp, sem
hafði verið lokaður í langan tíma,
með því að fara yfir fæðingardaga
fjölskyldunnar. Þá voru þetta
samsettir fæðingardagar fjöl-
skyldunnar, sem er mjög algengt.

Svo hefur maður auðvitað líka
lent í leiðinlegum hlutum. Það er
alltaf ömurlegt að koma að sjálfs-
vígum, jafnvel verra en að slys-
um, því fólk getur afsakað slys,
en sjálfsvíg ekki. Einn yfirlög-
regluþjónn í Reykjavík neitaði
að kalla þetta sjálfsvíg, hann vildi
kalla þetta sjálfsmorð því þú
myrðir sjálfan þig.

Virðingarleysi
fyrir samfélaginu

Allan tímann sem ég var í lög-
reglunni var það fyrsta sem ég
gerði þegar ég kom heim að
skipta um föt. Okkur var kennt í
Lögregluskólanum að bera virð-
ingu fyrir búningnum, íslenska
fánanum og stjórnarskrá lands-
ins.

Nú hefur verið umræða frá
2008 um að búa til nýja stjórnar-
skrá. Mér finnst synd að stjórnar-
skráin skuli ekki vera skyldu-
lesning í öllum skólum. Ég vil
meina að ef kennt væri að lesa
stjórnarskrána, meta hana, rök-
ræða hana, þá hefði fólk meiri
virðingu og skilning á samsetn-
ingu þjóðfélagsins.

Ég er til dæmis viss um að það
er hvergi nokkurs staðar á byggðu
bóli í allri veröldinni eins mikið
um almenn skemmdarverk eins
og á Íslandi. Ökumaður á leiðinni
inn í Súðavík lendir því að bíllinn
bilar, þannig að hann þarf að
húkka sér far til þess að fá, í þessu
tilfelli, föður sinn til að draga
bílinn til Súðavíkur. Hann kemur
til baka og þá er búið að eyði-
leggja tveggja milljón króna bíl.
Fólki finnst það allt í lagi, ungu
fólki finnst það allt í lagi að ganga
á hluti og leggja í rúst. Það stærir
sig næstum því af því, þó það komi
eitthvað falskt bros eftir á og
segi fyrirgefðu. Það er bara ekki
nóg.

Um leið og þú ert að skemma
eitthvað í samfélaginu ertu að
skemma fyrir þér sjálfum. Ég vil
meina að skólarnir eigi að taka
mikið stífar upp lestur stjórnar-
skrárinnar og að rökræða hana,
ekki lesa hana eins og reyfara,
heldur rökræða hverja einustu
grein stjórnarskrárinnar. Það er
merki um vanþekkingu á skyld-
um fólks sem þjóðfélagsþegna
að það skuli í stórum stíl stela
undan skatti, vinna svart. Þetta

þarna beggja vegna, en við löbb-
uðum öll úti á miðri götu. Farar-
stjórinn gaf mér engan gaum, en
þegar hann lagði af stað fór hann
út á miðja götu. Hér á Ísafirði
erum við að hneykslast á því þeg-
ar skemmtiferðaskip koma og út-
lendingar þvælast á miðjum
götum. Erum við jarðarbúar
þannig að þegar við komum í
eitthvað annað samfélag, þá för-
um við út á miðja götu og löbbum
í umferðinni, virðum illa reglur
gestasamfélagsins?

Erfiðustu verkin
– Hver eru erfiðustu verkin

sem þú hefur lent í hér?
Það eru náttúrulega slysin í

Súðavík og á Flateyri, það er
ekki spurning. Það tók á alla lög-
reglumennina, þó ég hafi kannski
verið mestmegnis inni á lögreglu-
stöð. Þá var maður algjörlega
bundinn símanum. Erfiðleikarnir
hjá okkur voru að fá annan og
úthvíldari mannskap til þess að
fara að vinna. Ég held að björgun-
arsveitirnar séu búnar að breyta
mjög miklu, en á þessum tíma
var þetta þannig að þegar björg-
unarsveitarhóparnir komu sam-
an, eins og um borð í varðskip-
unum, þá voru þeir að hamast
við að skipuleggja og undirbúa
sig. Þegar þeir svo komu voru
margir orðnir sjóveikir í aftaka-
veðrinu á leiðinni, orðnir þreyttir,
ósofnir. Við fengum líka slökkvi-
liðsmenn úr Reykjavík sem komu
með fyrstu varðskipunum. Þeir
kunnu að hvíla sig, bíða. Ég held
að björgunarsveitirnar séu búnar
að læra þetta í dag, að þegar þú
þarft að ferðast á slysstað áttu að
hvíla þig eins mikið og hægt er.

Þegar búið var að senda lög-
reglumenn inn í Súðavík, og þeir
orðnir lokaðir þar af, þá kom allt
í einu upp nýtt verkefni: Einhver
þurfti að hugsa um fjölskyldurnar
þeirra hérna. Svo var maður að
reyna að halda í eins marga lög-
reglumenn hér eins og hægt var.
Mundi falla flóð á fleiri stöðum?
Það kom svo upp úr dúrnum
þessa daga. Á sama tíma var fólk
týnt í Önundarfirði, það var snjó-
flóðahætta hér úr Eyrarfjallinu,
það var togari sem fékk á sig brot
í Dýrafirði, það var flutningaskip
frá Eimskip sem var talið af á
tímabili norður í Húnaflóa.

Og eftir á kom svo rekstur em-
bættisins. Þegar þetta gerðist vor-
um við þrettán lögreglumenn allt
í allt hérna, en það var ekkert mál
að fá senda lögreglumenn úr
Reykjavík og við þurftum ekkert
að borga fyrir það. En peninga-
kassinn hjá okkur var rýr eftir
árið. Hérna stóðu menn alveg út
í eitt, samt var alltaf reynt að
hafa hvílda menn ef það kæmi
annað áfall, en þetta kostaði
embættið fjárfúlgur. Eins og vera
ber í öllum svona slysum, þá
komu topparnir, fjórir ráðherrar,
á Flateyri, í Súðavík, og það var
alltaf sagt við okkur „þið þurfið
ekkert að óttast, þið fáið þetta

allt bætt“. Bílarnir hjá okkur fóru
í gang á sunnudeginum, allur
bílaflotinn, og hann var stanslaust
í gangi í hálfan mánuð, þrjár vik-
ur. Það var allt upp undir ársnotk-
un á þeim bara þessa daga, þannig
að það sá á þeim, og það sá á
fatnaði lögreglumanna. Það týnd-
ust talstöðvar, þær duttu í sjóinn
og margt annað skemmdist og
gekk úr sér. Þetta var heilmikið
tjón, og auðvitað varð embættið
að borga mönnum laun fyrir
þetta, allt átti að bæta, en efnd-
irnar urðu engar. Við urðum bara
að skera niður hjá embættinu og
reyna að slétta þetta út. Það var
hvergi hægt að taka þessa pen-
inga nema úr launum lögreglu-
mannanna, og af embættinu
sjálfu. Spara og skera niður.
Svona hlutir, þegar verið er að
krunka í launin hjá mönnum, þeg-
ar menn fá ekki greitt fyrir það
sem þeir eru að gera, leggja sig
fram af öllum mætti og það er
ekki bætt, þá verður starfsmanna-
veltan ofboðslega ör.

Þetta er mikið andlegt álag.
Fólk hótar þér ekki bara lífláti,
það hótar að nauðga konunni
þinni, drepa börnin þín, skera
þig á háls, allt það ljóta sem hægt
er að gera, í hefnd sinni gegn því
sem það sjálft hefur komið sér í.
Þegar við þetta bætist að þú færð
ekki umbun fyrir það sem þú ert
að gera, þegar það er komið til
þín trekk í trekk, og sagt „farðu
nú út, hér er stærri skófla, ég
ætla aðeins að minnka launin hjá
þér“, þá segja menn „ég stend
ekki í svona vitleysu“.

Ferðalok
– Stendur eitthvað annað til en

að vera áfram á Ísafirði?
Öll börnin okkar eru í Reykja-

vík, nema elsta dóttir mín sem er
á Fáskrúðsfirði, þar sem hún er
forstöðukona fyrir hjúkrunar-
heimili aldraðra. Ég sé ekki fyrir
mér að það sé neitt meira heill-
andi að fara til Reykjavíkur nema
það eitt að ég yrði nær þeim. Við
höfum alltaf hugsað okkur að
við getum alltaf skotist til Reyk-
javíkur, eins og til dæmis helgar-
ferð með Flugfélaginu, en flug-
farið er orðið of dýrt. Ætlar höf-
uðborgin okkar ekki líka að loka
flugvelinum í Reykjavík og tálma
öll samskipti við landsbyggðina,
nema skattlagninguna á dreifbýl-
ispakkið?

Við ætlum bara að eiga góðan
bíl og aka á milli eins oft og
okkur langar. Það er bundið slit-
lag alla leiðina og ferðin tekur
rétt rúma fimm tíma í góðu færi.
Þannig getum við sinnt mesta
fjársjóðnum okkar, börnum og
barnabörnum. Þá er líka gaman
að geta tekið á móti þeim hér á
Ísafirði „í faðmi fjalla blárra“.
Okkur líður mjög vel hér á Ísa-
firði, erum ánægð og á fullu í
félagsstarfi hér. Þá er ekki slæmt
að eiga góðan hóp félaga á staðn-
um.                    – herbert@bb.is

sama fólk er með mestu og kröft-
ugustu kröfurnar á samfélagið
um að borga fyrir sig. Ég vil
meina að við fengjum betri borg-
ara út úr skólunum ef stjórnar-
skráin væri meira í hávegum
höfð. Við myndum líka fá betri
og rökrænni umræðu um stjórn-
arskrána, eins og til dæmis á þjóð-
fundinum sem var haldinn um
stjórnarskrármálið, þar var eitt
ákvæðið að ríkið ætti að tryggja
að öllum líði vel. Stjórnarskráin
á bara að tryggja að samfélagið
gangi fyrir sig, svo koma önnur
lög og reglur til að tryggja að
fólki líði vel.

– Það skilar miklu betri árangri
að kenna fólki af hverju frekar
en að segja því bara fyrir verkum.

Það var maður sem sagði mér
af því að hann hefði verið í Nor-
egi, þar sem sá hann gamlan
Chevrolet standa rétt við þjóð-
veginn. Bíllinn var greinilega bú-
inn að standa þar í mörg ár, því
hann var allur grasi vaxinn, en
það var ekki búið að brjóta í
honum eina einustu rúðu eða eitt
einasta ljós. Þú getur ekki treyst
því að skilja bílinn þinn eftir jafn-
vel ofan í bæ, öðruvísi en að eiga
hættu á skemmdum.

Svo er eitt dálítið sniðugt, sem
ég rak mig á núna í haust. Við
fórum til Spánar og fórum þar í
Íslendingabyggð sem heitir Las
Mimosas. Þeir hittast Íslendingar
tvisvar í viku á einu götuhorni,
og þá er bara labbað um og sagðar
sögur og svoleiðis. Það var eitt
sem ég spurði þau að: Hvers
vegna löbbuðum við öll úti á
miðri götu? Það eru gangstéttir
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 7. desemberLaugardagur 7. desemberLaugardagur 7. desemberLaugardagur 7. desemberLaugardagur 7. desember
kl. 12:45 Man. Utd - Newcastle
kl. 15:00 Liverpool - West Ham

kl. 15:00 WBA - Norwich
kl. 15:00 South.pton - Man. City

kl. 15:00 Crystal P. - Cardiff
kl. 15:00 Stoke - Chelsea

kl. 17:30 Sunderland - Tottenham
Sunnudagur 8. desemberSunnudagur 8. desemberSunnudagur 8. desemberSunnudagur 8. desemberSunnudagur 8. desember

kl. 13:30 Fulham - Aston Villa
kl. 16:00 Arsenal - Everton
Mánudagur 9. desemberMánudagur 9. desemberMánudagur 9. desemberMánudagur 9. desemberMánudagur 9. desember

kl. 20:00 Swansea - Hull
Þriðjudagur 10. desemberÞriðjudagur 10. desemberÞriðjudagur 10. desemberÞriðjudagur 10. desemberÞriðjudagur 10. desember

kl. 19:45 Man. Utd - Shaktar D.
kl. 19:45 Bayern M - Man. City

kl. 19:45 FCK - Real Madrid
Miðvikudagur 11. desemberMiðvikudagur 11. desemberMiðvikudagur 11. desemberMiðvikudagur 11. desemberMiðvikudagur 11. desember

kl. 19:45 Barcelona - Celtic
kl. 19:45 AC Milan - Ajax
kl. 19:45 Napoli - Arsenal

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar 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 síðan 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
áður. Viku eftir landgöngu
Frakkanna komust Vest-

mannaeyingar út í eyjuna.
7. desember 1879:7. desember 1879:7. desember 1879:7. desember 1879:7. desember 1879: Jón Sig-
urðsson forseti lést í Kaup-
mannahöfn, 68 ára. Hann
var jarðsettur í Reykjavík 4.
maí 1880 ásamt Ingibjörgu
Einarsdóttur, konu sinni, sem

lést 16. desember 1879.
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.
9. desember 1926: 9. desember 1926: 9. desember 1926: 9. desember 1926: 9. desember 1926: Sjö hús
brunnu á Stokkseyri, eða

mest allur miðhluti þorpsins.
Ekki varð manntjón.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vaxandi SA-átt og þykknar

upp. 10-15 m/s og snjókoma
síðdegis. Kalt í veðri.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Sunnan- og SA-átt og

snjókoma í fyrstu og síðan
slydda eða rigning og

hlýnandi veður.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og rigning eða
slydda með köflum, er úr-

komulítið NA-lands. Hiti yfir-
leitt 0-5 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarRannsókn
langt komin

„Málin eru langt komin,“ segir
Hlynur Snorrason, yfirlögreglu-
þjónn á Vestfjörðum, um rann-
sókn kæru vegna kynferðisbrots
á Þingeyri sem upp kom um miðj-
an febrúar. Þá var karlmaður
handtekinn, en fleiri en ein kæra
hafði þá borist. Aðspurður hvort
eðlilegt sé að málið sé átta mán-
uði í rannsókn segir Hlynur að
það fari eftir eðli þeirra.

„Það er margt sem spilar inn í
og getur tafið rannsóknir eða flýtt
fyrir.“ Hlynur telur ekki að hægt
sé að gefa út neinn tímaramma
varðandi málin. Að lokinni rann-
sókn lögreglu fer málið til skoð-
unar hjá ríkissaksóknara þar sem
endanleg ákvörðum um ákæru
er tekin.

Ákærður
fyrir innbrot
og þjófnað

Karlmaður um sjötugt hefur
verið ákærður fyrir þjófnað í
tveimur aðskildum tilvikum, en í
báðum tilvikum er þolandi sá
sami. Samkvæmt ákærunni, sem
tilgreinir húsbrot til vara, braust
maðurinn inn í húsnæði í Bol-
ungarvík í apríl og desember á
síðasta ári, og hafa stolið þaðan
ýmsum verkfærum. Með þessu
hafi hann valdið skemmdum á
húsnæðinu í báðum tilvikum, en
um tvær eignir í eigu sama aðila.

Krafa ákæruvaldsins er að hinn
ákærði verði dæmdur til refsingar
og greiðslu sakarkostnaðar, en
málið verður þingfest fyrir Hér-
aðsdómi Vestfjarða í þessari
viku.loggustNy:Karlmaður hefur
verið ákærður fyrir þjófnað í Bol-
ungarvík.

Gaman að geta
grobbað sig

„Ég er náttúrulega bara voða-
lega glaður yfir þessu,“ segir Ei-
ríkur Örn Norðdahl, en hann hef-
ur verið tilnefndur til bókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs 2014
fyrir skáldsöguna Illsku. Þetta á
ekki að þurfa að koma á óvart, en
bókin fékk góða dóma og var
með mest seldu bókum 2012. Þá
hlaut Eiríkur íslensku bókmennta-
verðlaunin 2012 fyrir verkið, og
því tilnefningin kannski ekki al-
veg óviðbúin.

Eiríkur segir það vera skemmti-
legt að geta loks grobbað sig af
tilnefningunni, en hann hafi vitað
af henni um nokkurt skeið, en
Eiríkur segir að meðal annars
vegna danskrar þýðingar í tengsl-
um við tilnefninguna hafi hann
lengi vitað af henni.
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