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Fimmtudagur
3. desember 2009
48. tbl. · 26. árg.

Víða er komið við í spjalli við Kristbjörn R. Sigurjónsson
(Bobba í Núp) sem hefði allt eins getað orðið frönskukennari
eða kvikmyndagerðarmaður. Sjá viðtal í miðopnu.

Mikill metnaður lagður
í Fossavatnsgönguna
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Gestir og starfsmenn Ósafls í Bolungarvíkurgöngum er síðasta sprengjan var sprengd.

Mikill hvellur fyrir mikla samgöngubót
Kristján Möller samgönguráð-

herra sprengdi á laugardag síð-
ustu sprengjuna í Bolungarvík-
urgöngum. Haldin var hátíð í
Bolungarvík við þetta tilefni þar
sem boðið var upp á kransaköku
sem var yfir 5 metra löng. „Bol-
víkingar og Ísfirðingar sýndu það
með þátttöku sinni að þetta voru
hátíðarhöld, þessi mikli fjöldi
sem tók þátt í hátíðinni, og tala
nú ekki um þessa tertu, gerði það
að verkum að það myndaðist
mikil hátíðarstemning. Enda eru
kransakökur aðeins notaðar við
hátíðleg tilefni hjá hverri fjöl-
skyldu svo það átti vel við,“ segir
Kristján. Sprengingin sjálf gekk
vel en svo mikill þrýstingur mynd-
aðist að rúður brotnuðu í bíl sem
var í göngunum á vegum Ósafls.
„Þetta var hressileg sprengja og
mikill hvellur sem af henni hlaust.
Það er nú bara táknrænt því það
verður svo mikil samgöngubót
þegar göngin verða tekin í gagn-
ið, það fann ég sjálfur þegar ég
ók í gegnum þau við þetta tilefni.“
Kristján segir að vel hafi verið
að verki staðið bæði hjá verktök-
um hvað framkvæmdir varðar
og eins þeim sem stóðu að veislu-
höldunum.

Upprunalega var áætlað að
göngin yrðu opnuð 15. júlí en
útlit er fyrir að það dragist. Í
ávarpi sínu við hátíðarhöldin
sagði Kristján að vel væri við
hæfi að göngin yrðu opnuð 26.
ágúst í sumar, en þá verða 60 ár

og sprenginguna hafa heppnast
vel. „Mikil gleði er meðal manna
að sjá að þessi göng eru að verða
að veruleika.“ Rúsínan í pylsu-
endanum var opinn dagur hjá
Ósafli þar sem gestum var boðið
að kynna sér vinnusvæði fyrir-
tækisins og fóru í rútuferð í gegn-
um göngin. „Gróflega talið fóru
um 400 manns í gegnum göng-

liðin frá því að vegur um Óshlíð
var formlega tekinn í notkun.
„Við eigum eftir að skoða það
aðeins betur en það er góð dag-
setning til að stefna að. Það var
26. ágúst 1950 sem Sigurgeir
Sigurðsson, þáverandi biskup,
vígði veginn um Óshlíð.“

Rúnar Ágúst Jónsson, staðar-
stjóri Ósafls ehf., segir veisluna

in,“ segir Rúnar.
Göngin verða 8,7 metra breið

og 5,1 kílómetri að lengd. Einnig
er verið að byggja um 310 metra
langa steinsteypta vegskála, og
3 kílómetra langa vegi og tvær
15 metra langar steinsteyptar
brýr. Kostnaður við göngin er
áætlaður um 5 milljarðar króna.

„Nú tekur við vinna við loka-

styrkingar en við gerum ráð fyrir
að vinna við það fram að jólum
og hugsanlega eitthvað í byrjun
næsta árs. En svo tekur við lagna-
vinna, vatnsklæðingar og raf-
magnsvinna,“ segir Rúnar. Að
sögn hans er mikil ánægja meðal
starfsmanna og eigenda Ósafls
að þessum áfanga hafi verið náð.
„Þetta hefur almennt gengið vel.“

 Kristján Möller sprengdi síðustu sprengjuna í Bolungarvíkurgöngum með dyggri aðstoð sprengjusérfræðings hjá Ósafli.
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Bestu vinir þínir eru bestu vinir þínir og Síminn elskar alla 

jafnt. Í Sex vinir óháð kerfi hjá Símanum velurðu þér sex vini 

hjá hvaða farsímafyrirtæki sem er og sendir þeim SMS eða 

hringir í þá fyrir núll krónur. *

Skráðu þína sex vini á siminn.is, í næstu verslun Símans 

eða í síma 800 7000.

800 7000 • siminn.is

Sex vinir alveg óháð kerfi
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*  Mánaðarverð 1.990 kr. og upphafsgjald 5,90 kr. Þú hringir og sendir SMS á vini þína fyrir 0 kr., 1.000 mín. / 500 SMS á mánuði.

Hengjum 
okkur ekki í 
smáatriði!

Vinátta – alveg
óháð kerfi.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Erik Newman, Erik Newman, Erik Newman, Erik Newman, Erik Newman, heimavinnandi hús-heimavinnandi hús-heimavinnandi hús-heimavinnandi hús-heimavinnandi hús-
faðir og nemandi í einkaþjálfaraskólanumfaðir og nemandi í einkaþjálfaraskólanumfaðir og nemandi í einkaþjálfaraskólanumfaðir og nemandi í einkaþjálfaraskólanumfaðir og nemandi í einkaþjálfaraskólanum

Aðspurður um starfsheitið segist Erik vera fyrrverandi allskonar. Hann hefur tilAðspurður um starfsheitið segist Erik vera fyrrverandi allskonar. Hann hefur tilAðspurður um starfsheitið segist Erik vera fyrrverandi allskonar. Hann hefur tilAðspurður um starfsheitið segist Erik vera fyrrverandi allskonar. Hann hefur tilAðspurður um starfsheitið segist Erik vera fyrrverandi allskonar. Hann hefur til
að mynda verið forstöðumaður félagsmiðstöðva Ísafjarðarbæjar, unnið við forvarnirað mynda verið forstöðumaður félagsmiðstöðva Ísafjarðarbæjar, unnið við forvarnirað mynda verið forstöðumaður félagsmiðstöðva Ísafjarðarbæjar, unnið við forvarnirað mynda verið forstöðumaður félagsmiðstöðva Ísafjarðarbæjar, unnið við forvarnirað mynda verið forstöðumaður félagsmiðstöðva Ísafjarðarbæjar, unnið við forvarnir

vímuefna og rekið veitingahúsið og skemmtistaðinn Kaffi Edinborg á Ísafirði.vímuefna og rekið veitingahúsið og skemmtistaðinn Kaffi Edinborg á Ísafirði.vímuefna og rekið veitingahúsið og skemmtistaðinn Kaffi Edinborg á Ísafirði.vímuefna og rekið veitingahúsið og skemmtistaðinn Kaffi Edinborg á Ísafirði.vímuefna og rekið veitingahúsið og skemmtistaðinn Kaffi Edinborg á Ísafirði.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?

Held að ég eigi ennþá eftir að taka hana en afdrifaríkar
ákvarðanir eru s.s. að hætta að drekka, flytja til Ísafjarðar og

byrja og hætta með Kaffi Edinborg.
Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?

Nálægt fjölskyldu, vinum og þar sem ég get notið mín.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar börnin mín Sara og Hörður fæddust.

Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?
Hef oft verið svekktur en á ennþá eftir að verða

fyrir mestu vonbrigðunum lífsins held ég.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Þegar ég áttaði mig á því að ég beri ábyrgð á eigin hamingju
og gæfu og að hún sé ekki undir öðru fólki komin. Að ég gæti

sungið var skemmtileg uppgötvun líka.
Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?

Er alæta á tónlist og tek tímabil í
mismunandi tónlistarstefnum. Ég get því ekki

sagt að ég eigi neitt eitt uppáhalds lag.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?

Margar. Myndirnar sem Luc Besson leikstýrir
t.d. Fifth Eliment og Leon eru ofarlega á listanum.

Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?
Á svo erfitt með að sitja yfir bókum og les því ekki oft en
Alkemistinn eftir Paulo Coelho er á ofarlega á stuttum

lista yfir bækur sem ég hef lesið. Er meiri bíómyndgaur.
Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?

Gleymi engum ferðalögum og þær hafa verið
margar og frábærar. Nýjasta ferðalagið til Tyrklands

var meiriháttar og er ferskust í minningunni en hring-
ferðin sem ég fór 5 ára gamall með afa og ömmu sem
voru að heimsækja okkur frá Englandi var frábær.

Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?
London.

Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?
Kassagítarinn minn.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Finnst líklegt að einhverskonar líf finnist á öðrum hnöttum.

Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Sokka, finnst rosalega óþægilegt að vera sokkalaus.

Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?
Blaðburðadrengur hjá Morgunblaðinu á Akureyri.

Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?
Er ekki búinn að ákveða það.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Pop goðinu Rick Ashley, gaurnum framan á MAD blöðunum og í
Tyrklandi var ég ýmist kallaður Brad Pitt eða Patrick Swayze.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ásbyrgi.

Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?
Þær eru svo rosalega margar og ég er alltaf hlæjandi. En síðast
þegar ég hló mjög lengi og innilega var á sunnudaginn síðasta

Þegar Hörður minn sagði mér að stelpan sem væri oft að meiða
hann í ballett tímunum héti svín eða væri allavega eitthvað dýr.

Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?
Snjóbrettaiðkun.

Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?
Fer oftast á mbl.is og bb.is.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Fornleifafræðingur.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Bjartsýni og einlægni. Sumir segja
að ég sé með Pollýönnu í rassinum.

En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?
Að ég sé stundum of hvatvís og taki

að mér of mörg verkefni í einu.
Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?

Skodinn minn dugar mér ágætlega.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Aðfangadagur. Notalegar stundir með
fjölskyldunni og svo elska ég að fá pakka.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Allans bróður. Einstaklega vel heppnaður, góður og vel
innrætur einstaklingur sem ég lít upp til á margan hátt.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Erik Newman fer mér ágætlega en millinafnið mitt Ashley
hefur oft verið fyrir mér.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Er B típan. Bestur á kvöldin og nóttunni.

Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.

Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?
Njóta hvers augnabliks og grípa öll tækifæri sem gefast

til þess að gera skemmtilega og uppbyggilega hluti.

Vefsíða um
Línu Dalrós

Á dögunum var opnuð vef-
síða sem er tileinkuð dug-
mikilli bolvískri alþýðu-
konu, Línu Dalrós Gísladótt-
ur. Jóhann Kristjónsson setti
síðuna upp, en Lína Dalrós
var amma hans. Á síðunni
má meðal annars finna fróð-
legt sjónvarpsviðtal frá árinu
1987 þar sem Ólafur H.
Torfason ræðir við Línu Dal-
rós, auk þess sem á síðunni
er að finna ýmsan annan
áhugaverðan fróðleik um
þessa dugmiklu alþýðukonu.

Lína Dalrós Gísladóttir
fæddist í Bolungarvík 22.
september 1904 og bjó þar
allan sinn aldur. Hún lést á
Landspítalanum 14. desem-
ber 1997 og fór útför hennar
fram frá Hólskirkju í Bol-
ungarvík þann 20. desember.
Lína Dalrós eignaðist 11
börn, 55 barnabörn,111 barna-
barnabörn og áður en hún
lést voru barnabarnabarna-
börnin orðin 45. Samtals eign-
aðist hún 240 afkomendur
meðan hún lifði.

Arna Sigríður
til Colorado
Arna Sigríður Albertsdótt-

ir, sem lamaðist við skíða-
iðkun fyrir tæpum þremur
árum, heldur til Bandaríkj-
anna í þessari viku þar sem
hún mun læra á einskíði í
Winterpark í Colorado. SFÍ
styrkti Örnu Sigríði til farar-
innar með því að halda
stelpukvöld sem gekk ákaf-
lega vel, nærri 100 miðar
seldust, auk þess sem margir
lögðu fé inn á söfnunarreikn-
ing sem stofnaður var af þessu
tilefni.

Arna Sigríður segist vita
af einni íslenskri stúlku sem
hafi lært á einskíði, en annars
sé þetta óþekkt hér á landi.
Hún segir ferðina leggjast vel
í sig og hún hlakki mikið til.

Leita að
huldukonu
Æfingar eru hafnar á ljóð-

leiknum og söngdansinum
„Síðasti dagur Sveins skotta“.
Verkið er samvinnuverkefni
Kómedíuleikhússins og Lýð-
veldisleikhússins í Reykjavík.

Allar æfingar fara fram á
Ísafirði og nú stendur yfir
leit að atvinnuleikkonu í eitt
hlutverk í sýningunni. „Það
eru nokkrar í sigtinu,“ segir
Elfar Logi Hannesson, leik-
stjóri sýningarinnar.
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Spurningin
Hefur þú leitt hugann

að því að flytja úr landi?
Alls svöruðu 646.

Já sögðu 337eða 52%
Nei sögðu 309 eða 48%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Norðlæg átt og snjókoma
norðantil, en bjart með
köflum og yfirleitt þurrt
sunnanlands. Heldur

kólnandi veður. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir norð-

læga átt með dálitlum
éljum, einkum um landið
norðanvert, en þurrt og
bjart syðra. Fremur kalt.

Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir norðlæga átt með
dálitlum éljum, einkum

um landið norðanvert, en
þurrt og bjart syðra.

Ritstjórnargrein

Samstaða

Í undirbúningi er stofnun sprota-
fyrirtækis til að vinna að hug-
myndum um sjávarfjallavirkjun
í innfjörðum Breiðafjarðar. Að
fyrirtækinu standa m.a. Atvinnu-
þróunarfélag Vestfjarða, Ný-
sköpunarmiðstöð Íslands, Orku-
bú Vestfjarða og Vegagerðin.
Eins og fram hefur komið hefur
Bjarni M. Jónsson við Háskóla-

setur Vestfjarða á Ísafirði hafi
undanfarin misseri unnið að rann-
sóknum og þróun á sviði virkjana
sjávarfalla en leiðbeinandi verk-
efnisins sé Þorsteinn I. Sigfússon,
forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands. Í meistaraverkefninu
kannaði Bjarni meðal annars
möguleika virkjana sjávarfalla í
nokkrum innfjörðum Breiða-

fjarðar og gerði ýtarlega mælingu
á magni og dýpt sjávar í þessum
fjörðum með það í huga að meta
aflið sem virkja mætti samhliða
þverbrúun fjarðarins. Hugmynd-
in er að brúargerð og virkjun verði
sameinuð í eina framkvæmd.

Afl sjávarfalla hefur verið
reiknað fyrir nær alla innfirði og
kom í ljós að hámarksafl í Dýra-

firði yrði 10 MW, Mjóafirði 14
MW, Kolgrafarfirði 50MW og
Gilsfirði 100 MW. Þverbrú í
mynni Þorskafjarðar og aðliggj-
andi fjörðum gæfi hámarksafl
180 MW samkvæmt útreikning-
um Bjarna.

Raunafl virkjunar á útfalli gæti
orðið á bilinu 75-80 MW.

– thelma@bb.is

Vilja virkja sjávarföll í Breiðafirði

Peter Weiss forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða, Þorgeir Pálsson framkvæmdastjóri Atvest,
Þorsteinn I. Sigfússon forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Bjarni M. Jónsson og Kristján

Haraldsson Orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða á kynningarfundi um verkefnið.

Telur þörf á
endurbótum

Umhverfisstofnun telur
einsýnt að ráðast þurfi í end-
urbætur á sorpbrennslustöð-
inni Funa í Skutulsfirði svo
hún uppfylli ákvæði starfs-
leyfis. Rekstraraðila hefur
verið gert að skila inn tíma-
settri áætlun um endurbæt-
urnar stöðvarinnar sem skal
innihalda m.a. lýsingu á úr-
bótum sem tryggja réttan
brennsluferil í stöðinni, upp-
lýsingar um hvenær viðgerð
á mælum stöðvarinnar verði
lokið og hvenær lokið verði
við ytra byrði brennslu-
stofnsins. Þetta kemur fram
í bréfi frá Umhverfisstofnun
til stöðvarinnar.

Einnig barst stöðinni fyrir
skemmstu bréf frá Úrvinn-
slusjóði þar sem greint er
frá því að sjóðurinn greiði
ekki lengur fyrir úrvinnslu-
gjald á hjólbörðum vegna
þess að það sé ekki fyrirséð
að þeir verði brenndir á
næstunni í Funa. Stjórnar-
formaður Úrvinnslusjóðs og
fulltrúi hans eru væntanlegir
vestur fljótlega til viðræðna
um málefni sjóðsins.

– thelma@bb.is

,,Markmiðið er að þróa vestfirskt aðdráttarafl á heimsvísu tengt
náttúru, heilsu, baðmenningu og vatni og auka þannig verðmæta-
sköpun innan svæðisins. Sjór, vatn og jarðvarmi eru mikilvæg
aðdráttaröfl fyrir ferðamenn sem njóta þess að slaka á í heitum
laugum og ferðast um í leit að nýrri og ógleymanlegri upplifun.“

Svo segir í tilkynningu samstarfshópsins Vatnavinir Vestfjarða,
frá því í maí á þessu ári, þar sem hvatt er til sjálfbærrar nýtingar
náttúrulauga á Vestfjörðum til að þróa nýjungar í heilsuþjónustu
og stuðla að fjölgun ferðamanna á Vestfjörðum.

Skemmst er frá því að segja að Vatnavinir hafa ekki setið auðum
höndum frá því þeir kunngerðu fyrirætlanir sínar. Á vinnuþingi
sem þeir ásamt Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða stóðu fyrir að
Laugarhóli í Bjarnarfirði um miðjan nóvember voru kynntar
frumhugmyndir um ellefu náttúruböð víðsvegar á Vestfjörðum.
Auk þess eru uppi hugmyndir um eina til tvær stærri heilsulindir  í
fjórðungnum.

Þótt Vestfirðir hafi löngum verið taldir til svokallaðra kaldra
svæða er deginum ljósara að mjög víða er heitt vatn að finna þótt
jarðboranir hafi ekki alltaf staðið undir væntingum, til stærri verk-
efna horft.

Ætla mætti að Reykjanesið í Ísafjarðardjúpi, þar sem heitt vatn
vellur sjálfkrafa úr jörðu, sé einn þeirra staða sem Vatnavinina
dreymir um. Ekki ætti að spilla fyrir að nú er Reykjanesið komið í
þjóðbraut.

Fyrir tuttugu og tveimur árum var yfirskrift eins leiðara BB:
Draumur um Reykjanesið. Þar var fjallað um möguleikana sem
felast í nýtingu þess mikla jarðhita sem þar er til staðar og varpað
fram hugmynd um byggingu alhliða heilsuhótels.  Þetta yrði dýrt
fyrirtæki, fjármagnið ætti að sækja erlendis, fyrst og síðast í formi
eignaraðildar. (Þegar þetta var skrifað höfðu síðari tíma íslenskir
auðkýfingar, útrásarvíkingar, ekki verið búnir til!) Slíkur rekstur,
auk hliðarverkefna, líkt og skemmtisiglinga, sjóstangaveiði í Djúp-
inu og skoðanaferða um Hornstrandir, myndi skapa fjölda vel
launaðra starfa.

Vatnavinir Vestfjarða segja heilsutengda ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum langtíma verkefni. Það er rétt mat. Hvað sem því líður eru
fyrstu skrefin upphaf allra ferða. Mikilvægt er að þar skriki ekki
fótur.

Framtíðin mun bera það með sér að Vestfirðingar þurfa í æ ríkari
mæli að hlúa að sameiginlegum hagsmunum.                           s.h.
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1000 manns
á biðlista

Bólusetning gegn svína-
inflúensunni hefur gengið
vel á Vestfjarðasvæðinu, að
sögn Fjölnis Freys Guð-
mundssonar, setts sóttvarna-
læknis. Búið er að sprauta
um það bil 1.430 manns á
Ísafirði og í Bolungarvík, á
Hólmavík um 210 og um
250 á Patreksfirði. Næsta
skammti af bóluefni verður
dreift til heilsugæslustöðva
15. desember, en nú eru um
eitt þúsund manns á biðlista
eftir bólusetningu á svæðinu
öllu. Ástæðan fyrir því að
ekki er hægt að byrja að
bólusetja fyrr er að fyrirsjá-
anlegur er dráttur á afhend-
ingu bóluefnisins. Áætlað að
er að þar næsti skammtur
bóluefnis fari í dreifingu 6.
janúar 2010.

Fjölnir segir fjölda þeirra
sem pantað hafa bólusetn-
ingu hafa komið verulega á
óvart. Ekki hafi komið upp
nein alvarleg tilfelli svínain-
flúensunnar á Vestfjörðum
og enginn verið lagður inn.
Aðspurður um aukaverkanir
eftir bólusetninguna segir
Fjölnir að læknar á Vest-
fjörðum hafi ekki orðið varir
við alvarlegar aukaverkanir.
Eðlilegt sé að vera aumur
og bólginn í kringum stungu-
staðinn fyrst á eftir og í ein-
staka tilfellum fái fólk hita-
vellu og slappleika í 1 – 2
daga.         – fridrika@bb.is

Bóksalar á Ísafirði eru bjart-
sýnir fyrir komandi jólabókaver-
tíð. „Jólabókasalan fer vel af stað,
það er ekki hægt að segja annað,“
segir Jónas Gunnlaugsson, versl-
unarstjóri hjá Eymundsson á Ísa-
firði. Bóksala hefur einnig gengið
vel í Bókahorninu á Ísafirði en
Íris Jónsdóttir verslunarstjóri
segir jólabókasöluna fara hægar
af stað en í fyrra. Spurður um

hvað seljist best segir Jónas því
vera nokkuð jafnt dreift. „Það
hefur talsvert verið að fara af
Arnaldi og Vigdísi. Bók Jóns
Kalmans Harmur englanna og
Auður Djúpúðga eftir Vilborgu
Davíðsdóttur hafa líka selst vel.
Sú bók sem vanalega selst sem
mest hjá okkur af vestfirskum
bókum er nýkomin í hús, en það
eru 99 vestfirskar þjóðsögur.“ Íris

tekur í sama streng: „Það er eng-
inn áberandi toppur en vel hefur
selst af vestfirsku bókunum.“

Aukning var á bóksölu í fyrra
og á Íris ekki von á öðru í ár.
„Bækur hafa hækkað lítið milli
ára samanborið við aðrar vörur.
Fólk er farið að versla öðruvísi
en áður og bók er góð fjárfest-
ing.“ Sömu sögu er að segja hjá
Eymundssyni. „Ég er bjartsýnn

á þessa vertíð enda ekki ástæða
til annars eins og bóksalan hefst.
Í fyrra var aukning á bókum en
þá var gengið það sama milli ára.
Nú hefur bókaverð hins vegar
hækkað en ekki svo mikið miðað
við annað og ég hef trú á að það
eigi eftir koma okkur bóksölum
vel,“ segir Jónas Gunnlaugsson
hjá Eymundsson.

– thelma@bb.is

Bóksalar bjartsýnir á
komandi jólabókavertíð

Verktakafyrirtækið KNH á
Ísafirði hefur ákveðið að segja
upp 60 af 84 starfsmönnum nú
um mánaðamótin. KNH sendi
starfsmönnum fyrirtækisins bréf
í síðustu viku þar sem farið er
yfir þá stöðu sem KNH stendur
frammi fyrir. Ástæða uppsagn-
anna er sögð endurskipulagning
á fyrirtækinu vegna nýtilkom-

firðinga kemur fram að á fundi
með fulltrúum Verk Vest, trún-
aðarmanni og framkvæmdastjóra
fyrirtækisins, hafi komið í ljós
að fyrirtækið sæi sér þann kost
nauðugan að segja upp starfsfólki
og fara í endurskipulagningu
vegna boðaðra stjórnvaldsað-
gerða. Fyrirtækið sjái ekki fram
á að geta haldið úti óbreyttri

starfsemi ef ekki verði farið í
frekari vega- eða jarðvegsfram-
kvæmdir mjög fljótlega.

Stjórnvöld verði að halda
áfram með þau verkefni sem þeg-
ar séu tilbúinn til útboðs,annars
sé grundvöllur fyrir rekstri fyrir-
tækisins í núverandi mynd brost-
inn.

– fridrika@bb.is

inna stjórnvaldsaðgerða í formi
aukinnar skattpíningar og álögur
á fyrirtæki ásamt algjöru verk-
efnafrosti. En KNH er stærsta
fyrirtækið á Vestfjörðum í vega-
og jarðvegsframkvæmdum og
byggir starfsemi sína nánast al-
farið á þess konar framkvæmd-
um.

Á vef Verkalýðsfélags Vest-

Fjöldauppsagnir hjá KNH

Heilsárssamgöngur ekk-
ert einkamál Vestfirðinga

Aðgerðahópurinn Áfram vest-
ur stóð fyrir borgarafundi í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði á laugar-
dag. Fundurinn var til stuðnings
Dýrafjarðargöngum og því að
tengja saman byggð á Vestfjörð-
um með öruggum samgöngum
árið um kring. Á annað hundrað
manns mættu á fundinn en hon-
um stjórnaði Kristinn H. Gunn-
arsson. Þorleifur Eiríksson, frá
Náttúrustofu Vestfjarða, var með
kynningu á umhverfismati fyrir
Dýrafjarðargöng og Gísli Eiríks-
son, frá Vegagerðinni, kynnti
störf og verkefni nefndar sam-
gönguráðherra um heilsársveg
yfir Dynjandisheiði. Í ávörpum
sem flutt voru á fundinum, var
lögð áhersla á hversu mikilvægt
væri að tengja leiðina vestur með heilsárssamgöngum sem fyrst og

ítrekað að það væri í þágu allra
landsmanna og ekkert einkamál
Vestfirðinga.

Samgönguráðherra ávarpaði
fundinn og kom berlega í ljós að
hann gerir sér grein fyrir ástand-
inu og vill úrbætur sem fyrst. Til
þess þarf þó fjármagn. Eins og

margoft hefur komið fram eru
Dýrafjarðargöngin inni á sam-
gönguáætlun og eru þar næsta
stórverkefni sem stefnt er að að
hrinda í framkvæmd sem fyrst.
Einnig ávörpuðu fundinn alþing-
ismennirnir Einar Kristinn Guð-
finnsson, Ólína Þorvarðardóttir
og Lilja Rafney Magnúsdóttir og

lýstu eindregnum stuðningi sín-
um við málið. Í lok fundar lagði
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar Hall-
dór Halldórsson fram tillögu að-
gerðarhópsins. Var tillagan ein-
róma samþykkt og fundi slitið.

Í ályktun sem fundurinn sendi
frá sér segir að lýst sé yfir skiln-
ingi á erfiðri stöðu þjóðarbúsins.

Menn séu tilbúnir til að taka þátt
í erfiðu endurreisnarstarfi með
stjórnvöldum. En að sama skapi
sé þess vænst að stjórnvöld hafi
ríkari skilning á stöðu Vestfirð-
inga og átti sig á því tjóni sem
þeir hafi þegar orðið fyrir vegna
skorts á sömu mannréttindum og
flestir aðrir landsmenn njóti.

Þingmenn Norðvesturkjördæmis og samgönguráðherra tóku til máls á fundinum.
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Síðasta sprengingin í Bolung-
arvíkurgöngunum var sprengd
við hátíðlega athöfn á laugardag
af Kristjáni L. Möller, sam-
gönguráðherra.  Vinnu við göng-
in er þó hvergi nærri lokið og að
sögn Rúnars Ágústs Jónssonar,

staðarstjóra hjá Ósafli ehf., verð-
ur nú farið í að klára lokastyrk-
ingar og er áætlað að þeirri vinnu
ljúki um áramótin. Eftir áramótin
verður farið að leggja fráveitu-
lagnir og setja upp vatnsklæðn-
ingar. Áætlað er að þeirri vinnu

ljúki með vorinu. Rafskaut ehf. á
Ísafirði er byrjað á rafmagns-
vinnu í göngunum og standa þær
aðgerðir alveg fram á sumar.
Ósafl ehf. mun sjá um alla vinnu
við klæðningar og fráveitulagnir.

Samkvæmt útboðinu á að opna

göngin þann 15. júlí 2010 og
telur Rúnar Ágúst að sú dagsetn-
ing muni standast eða því sem
næst að minnsta kosti. „Að
stærstum hluta hefur verkið
gengið samkvæmt áætlun,“ segir
hann. Veðrið mun ekki setja strik

í reikninginn við þær fram-
kvæmdir sem eftir eru, nema
hvað eftir er að fylla yfir vegskála
og gæti slæmt veður tafið fyrir
því, en aðrar framkvæmdir sem eftir
eru verða inni í göngunum og
þar hefur veðurlagið engin áhrif.

Bolungarvíkurgöngin opnuð fyrir
umferð um mitt næsta sumar

Gróflega er áætlað að 400 manns hafi farið í gegnum göngin á opnum degi Ósafls.

Um 400 manns í gegnum göngin
„Mikil gleði er meðal manna

að sjá að þessi göng eru að verða
að veruleika,“ segir Rúnar Ágúst
Jónsson, staðarstjóri Ósafls ehf.,
en síðasta sprengjan var sprengd
í Bolungarvíkurgöngum á laug-
ardag. Að sögn Rúnars heppn-
aðist sprengingin vel og sömu-
leiðis hátíðin sem haldin var í
tilefni af þessum tímamótum.
Rúsínan í pylsuendanum var op-
inn dagur hjá Ósafli á sunnudag
þar sem gestum var boðið að
kynna sér vinnusvæði fyrirtækis-
ins og fóru í rútuferð í gegnum
göngin. „Gróflega talið fóru um
400 manns í gegnum göngin,“

segir Rúnar.
Göngin verða 8,7 metra breið

og 5,1 kílómetri að lengd. Einnig
er verið að byggja um 310 metra
langa steinsteypta vegskála, og
3 kílómetra langa vegi.

„Nú tekur við vinna við loka-
styrkingar en við gerum ráð fyrir
að vinna við það fram að jólum
og hugsanlega eitthvað í byrjun
næsta árs. En svo tekur við lagna-
vinna, vatnsklæðingar og raf-
magnsvinna,“ segir Rúnar. Að
sögn hans er mikil ánægja meðal
starfsmanna og eigenda Ósafls
að þessum áfanga hafi verið náð.
„Þetta hefur almennt gengið vel.“ Fjölmargir Bolvíkingar nýttu sér boð um akstur í gegnum göngin.
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Stefnir á fullan Járnkarl
Kristbjörn R. Sigurjónsson er

líklega öllu betur þekktur á heima-
slóðum sem Bobbi í Núp. Þar er
átt við byggingavöruverslunina
sem starfað hefur á Ísafirði síð-
ustu tvo áratugina en er núna síð-
ustu árin orðin talsvert meira en
byggingavöruverslun, eftir að
sportvörurnar bættust við. Segja
má að þær passi vel við eigand-
ann því að hann er ekki aðeins
sportmaður sjálfur heldur hefur
hann um árabil unnið að skipu-
lagningu og framkvæmd íþrótta-
viðburða. Þar ber Fossavatns-
gönguna á Ísafirði vissulega hæst.

Kristbjörn er rétt orðinn 49
ára, fæddur í Bolungarvík seint í
nóvember árið 1960. Hann átti
þar heima í æsku sinni og upp-
vexti eða fram til 24 ára aldurs
þegar hann og Rannveig eigin-
kona hans fluttust til Reykjavík-
ur. Hún fór þá í framhaldsnám
en Kristbjörn fór að vinna.

Eiginkona Kristbjörns er Rann-
veig Halldórsdóttir og þau eiga
saman þrjár dætur. Elst þeirra er
Oddný Kristín, sem stundar há-
skólanám í matvælafræði syðra,
síðan er Katrín Sif, sem er í
Menntaskólanum á Ísafirði, og
yngst er Arna, sem er í Grunn-
skólanum á Ísafirði. Síðan á
Kristbjörn eina dóttur eldri, Guð-
björgu Olgu, sem er í þann veginn
að ljúka námi í vefhönnun.

Móðir Kristbjarnar er Kristín
Magnúsdóttir, sem starfaði lengi
í bókasafninu í Bolungarvík og
var jafnframt bæjarfulltrúi til
margra ára. Faðir hans var Sig-
urjón Sveinbjörnsson múrari,
sem látinn er fyrir nokkrum árum.

Að loknu landsprófi fór Krist-
björn í fimmta bekk að Reykjum
í Hrútafirði. Síðan stundaði hann
nám í Menntaskólanum á Laug-
arvatni, hugnaðist það betur en
að fara á Ísafjörð á þeim tíma.
Hann ákvað svo að staldra við
eftir stúdentinn og vann við beitn-
ingu í Bolungarvík veturinn
1980-81.

Síðan fór Kristbjörn í Háskóla
Íslands og lagði stund á ensku og
jafnframt frönsku sem aukafag
og lauk þaðan BA-prófi vorið
1985. „Ég var alltaf heima á
sumrin til að þéna fyrir náminu
veturinn á eftir og gekk það yfir-
leitt mjög vel, Lánasjóður ís-
lenskra námsmanna þurfti nú
ekki að dæla miklu fé í mig.“

Sumarið 1984 fór hann til
Frakklands og stundaði sjálfboða-
liðastörf 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 kvikmynda-

– Bobbi í Núp í spjalli um skíðagöngurnar og hlaupin
og byggingavöruverslunina sem öðrum þræði er orðin

að sportvöruverslun og ýmislegt fleira

gerð. Hún varð hins vegar ólétt
og þau komu aftur á heimaslóðir
fyrir vestan og Kristbjörn fór að
vinna í Skipasmíðastöðinni á Ísa-
firði um tíma þangað til þau fóru
aftur til Reykjavíkur og Rannveig
hóf sitt háskólanám í bókasafns-
fræði.

Teppaland og NúpurTeppaland og NúpurTeppaland og NúpurTeppaland og NúpurTeppaland og Núpur

„Þá fór ég að vinna í Teppa-
landi 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 þar sem ég er
enn í dag. Við fluttum vestur
snemma um vorið 1991.

Í fyrstu rak ég Núp fyrir hönd
Víðis Finnbogasonar í Teppa-
landi, 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 og höfum rekið
verslunina síðan.“

Kristbjörn segir að hann hafi
velt því fyrir sér að loknu há-
skólanámi að leggja stund á
enskukennslu. „Eða kannski
frekar frönskukennslu, 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 tungumálanám, strax í er-
lendum samskiptum hjá Teppa-
landi og síðan hérna hjá Núpi
þegar ég hóf eiginn innflutning
frá Noregi, Ítalíu og Svíþjóð.“

Ungur kvikmynda-Ungur kvikmynda-Ungur kvikmynda-Ungur kvikmynda-Ungur kvikmynda-
gerðarmaðurgerðarmaðurgerðarmaðurgerðarmaðurgerðarmaður

– Hvernig kom það til að þú
hugðist leggja stund á kvikmynda-
gerð?

„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 aðaláhuga-
málið mitt frá fermingu fram til
tvítugs hafi verið kvikmyndir.
Yfirleitt fór ég á allar myndir
sem sýndar voru á Kvikmynda-
hátíð í Reykjavík á meðan ég
stundaði háskólanám.

Í dag 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.“

Íþróttir af ýmsu tagiÍþróttir af ýmsu tagiÍþróttir af ýmsu tagiÍþróttir af ýmsu tagiÍþróttir af ýmsu tagi
– Þú hefur unnið mikið að

íþróttastarfi vestra á liðnum ár-
um. Varstu sjálfur 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 eiginlega aldrei hafa iðk-
að.

„Eftir að ég kom til Reykja-
víkur byrjaði ég síðan í þolfimi.
Ég húkkaðist alveg á þessu og
stundaði það fjórum til sex sinn-
um í viku. Líka var ég mikið í
lyftingum og lyfti bara sjálfur.
Það var svo ekki fyrr en ég sest
að á Ísafirði fyrir tæpum tuttugu
árum sem ég fór að stunda göngu-
skíði og hlaup, sem ég hefði fyrir
löngu átt að vera byrjaður á.

Halldór Margeirsson tengda-
pabbi minn hér á Ísafirði var mik-
ið að hlaupa og stundaði mikið
gönguskíði. Hann var oft að biðja
mig að koma með sér á göngu-
skíði 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 einhverj-
um spækjum upp um öll fjöll. Í
dag er ég orðinn miklu verri en
hann eftir að ég loksins byrjaði.
Það hafa verið mínar ær og kýr
að fara utan og keppa á skíðum í
lengri vegalengdum. Að standa
og bíða eftir starti til dæmis í
Vasagöngunni er engu líkt, púls-
inn á fullu og maður bíður eftir
að rjúka af stað. Alveg meiri-
háttar.“

SkíðagöngurnarSkíðagöngurnarSkíðagöngurnarSkíðagöngurnarSkíðagöngurnar

„Ég man vel að þegar ég fór í
fyrstu Vasagönguna mína árið
2004 var fjórtán stiga frost klukk-
an sex um morguninn en hitinn
kominn í kringum frostmark um
hádegið. Í þeirri göngu lenti ég í
því að þurfa að stökkva yfir mann
á gönguskíðum, nokkuð 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.

Ekki má gleyma Íslandsgöng-
unum. Það eru fimm trimmskíða-
göngur sem haldnar eru hér á
Íslandi, þar sem endapunkturinn
er Fossavatnsgangan. Við höfum
gert mikið af því félagarnir, Massi,
Einar Yngva, Heimir Hansson,
Gunni málari og ég, að fara í
þessar göngur sem haldnar eru í
Reykjavík, á Akureyri, Húsavík
og Hólmavík. Ég get með sanni
sagt að þetta sport hafi gerbreytt
allri minni lífsmynd.“

Mikill metnaðurMikill metnaðurMikill metnaðurMikill metnaðurMikill metnaður

Þar á Kristbjörn raunar ekki
aðeins við að stunda það sjálfur
heldur ekki síður allt starfið í
kringum íþróttaviðburði. Þar er
Fossavatnsgangan hans ær og
kýr, eins og hann segir sjálfur.

„Maður hefur reynt að inna
þetta af hendi eins vel og hægt
er. Ekki síst hefur verið lagður
mikill metnaður í Fossavatns-
gönguna eftir að við breyttum
henni og lengdum vegalengdir
árið 2004 og fórum að sækja inn
á erlendan markað. Það hefur
skilað okkur miklu og breytt
stöðunni verulega. Við erum allt-
af að fá fleiri og fleiri erlenda
keppendur á heimsmælikvarða
sem koma til okkar og taka þátt í
göngunni.

Við höfum búið svo vel hér á
Ísafirði að það er góður kjarni af
úrvalsmönnum sem alltaf eru
reiðubúnir að vinna í sjálfboða-
vinnu við að koma svona stórum
íþróttaviðburði á kortið, menn
sem hafa áratuga reynslu og eru
alltaf tilbúnir til að betrumbæta
starfið. Við höfum alltaf lagt okk-
ur fram við að ná ekki síðri staðli
en bestu skíðagöngur í heimi,
enda hafa alþjóðlegir eftirlits-

menn skipaðir af FIS eða Alþjóða
skíðasambandinu undantekn-
ingalaust gefið okkur hæstu eink-
unn.

Okkar metnaður liggur í því
að gera vel við fólk sem sækir
okkur heim. Alltaf er gaman að
heyra þegar fólk, sérstaklega
aðrir landsmenn, talar um hversu
vel sé að öllu staðið. Stóraukin
aðsókn sýnir að fólki virðist líka
vel það sem við erum að gera.
Áður en við hófum þessa sókn
okkar voru ætíð um 100-120
keppendur í göngunni en síðasta
vor voru 298 manns sem kláruðu
hana, þar af 38 erlendir kepp-
endur.

Nú er svo komið í dag að gang-
an er að verða þekkt meðal bestu
skíðamanna í heimi. Án þess að
á neinn sé hallað er okkar sérlegi
Ísafjarðarvinur Oskar Svärd, þre-
faldur Vasagöngumeistari, okkar
besti erindreki á erlendri grundu.
Hann hefur boðað fagnaðarer-
indið meðal bestu skíðamanna
heims þannig að þeir eru farnir
að sækja í að koma til okkar.
Menn og konur sem taka stórfé
fyrir að keppa í svona mótum
eins og okkar koma vestur í sæl-
una án sérstakra peningagreið-
slna. Það er mjög óvenjulegt en
einstaklega ánægjulegt fyrir okk-
ur.

Ég vil endilega skora á alla að
koma og taka þátt í þessari frá-
bæru íþróttakeppni því að mark-
miðið er að ná 500 keppendum
árið 2015.“

Ekki sá allraEkki sá allraEkki sá allraEkki sá allraEkki sá allra
þolinmóðastiþolinmóðastiþolinmóðastiþolinmóðastiþolinmóðasti

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

„Elsta dóttir okkar Rannveig-
ar, Oddný Kristín, 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
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en að vera í stjórn. Þó vantar
alltaf gott fólk í svona íþrótta-
starf.“

– Hvað annað fæstu við í tóm-
stundum en að hlaupa og vera á
skíðum og vinna í kringum þessi
mál?

„Mínar tómstundir ganga hrein-
lega út á íþróttir og íþróttastarf!
Á veturna stundum við skíðin og
á sumrin stundum við hlaupin
með frábæru félögum í Riddur-
um Rósu, sem er hlaupahópurinn
okkar hér á Ísafirði. Það skemmti-
lega við hlaupin núna er sú geysi-
lega vakning sem á sér stað út
um allt land. Við vorum svo
heppin að hingað fluttu íþrótta-
hjónin Martha Ernstsdóttir og Jón
Oddsson. Þau hafa gerbreytt
ásýnd hlaupanna því að yfir 100
manns er komnir í hlaupahópinn
okkar, fólk á öllum getustigum
og öllum aldri. Það eru allir vel-
komnir í hlaupahópinn okkar.

Það fer svo mikill tími í þetta
að ég hef varla tíma fyrir annað,
tími sem ég sannarlega sé ekki
eftir. Annars les ég mikið.“

Kristbjörn segir að þau hjónin
og fjölskyldan iðki líka rólegra
sport en hlaupin.

„Við höfum gaman af því að
fara í gönguferðir upp um fjöll
og annað. Til dæmis er alltaf
gaman að bregða sér á Horn-

strandir.“

Hreyfir sig fyrirHreyfir sig fyrirHreyfir sig fyrirHreyfir sig fyrirHreyfir sig fyrir
bræður sínabræður sínabræður sínabræður sínabræður sína

– Hefurðu ekkert verið í skák-
inni eins og bræður þínir sem í
fjölda ára hafa verið meðal hinna
öflugustu á Vestfjörðum?

Kristbjörn hlær og segist kann-
ski hafa teflt í tvö-þrjú ár á ungum
aldri. „Ég hafði bara ekki sama
áhuga á þessu og þeir bræður
mínir.“

Tveir eldri bræðurnir, Magnús
og Unnsteinn, hafa alltaf verið á
kafi í skákinni, en sá yngsti, Júl-
íus, er á kafi í bridsinu, þó að
hann hafi á sínum tíma verið
efnilegur skákmaður. Júlíus er í
landsliðinu í brids og var meðal
annars að keppa úti fyrir skömmu.
„En ég er ekki mikið fyrir þetta“,
segir Kristbjörn. „Ég bara hreyfi
mig fyrir þá bræður mína.“

Núpur og sportvörurnarNúpur og sportvörurnarNúpur og sportvörurnarNúpur og sportvörurnarNúpur og sportvörurnar
Verslunin Núpur á Ísafirði er

vissulega þekktust einfaldlega
sem byggingavöruverslun en fyr-
irtækið er í samstarfi við Byko
og ýmis fleiri stórfyrirtæki á þeim
vettvangi. Sú viðbót varð hins
vegar í rekstri Núps fyrir fáeinum

árum að Kristbjörn fór að flytja
inn íþróttafatnað og aðrar íþrótta-
vörur frá fyrirtækinu Craft í Sví-
þjóð, auk þess sem hann flytur
inn skíði og skíðavörur frá Noregi
og Ítalíu. Þannig er Núpur líka
orðinn sportvöruverslun öðrum
þræði og raunar er hann orðinn
stærsta sérverslunin á landinu
með gönguskíði og allt sem þeim
tilheyrir. Auk þess er Kristbjörn
umboðs- og dreifingaraðili fyrir
Craft um land allt. Hann segir að
þetta hafi vissulega tengst því
sem hann hefur mestan áhuga á.

„Craft leggur mikla áherslu á
allt sem ég er að gera sjálfur, svo
sem hlaupin, skíðin og hjólreið-
arnar. Fyrirtækið 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
gönguferðum, hlaupum, hjól-
reiðum, í leikfimi eða í líkams-
ræktinni.“

Íþróttavörurnar eru alger við-
bót við hið gamla hlutverk Núps

sem byggingavöruverslunar.
Kristbjörn segir að viðbótin sé
kærkomin vegna samdráttar í
sölu á byggingavörum eftir hrun-
ið í samfélaginu.

Verslanir hafaVerslanir hafaVerslanir hafaVerslanir hafaVerslanir hafa
komið og fariðkomið og fariðkomið og fariðkomið og fariðkomið og farið

„Við erum búin að upplifa
margt í þessu bransa undanfarin
nítján ár, verslanir hafa komið
og farið. Fyrst þegar við erum að
byrja voru Pensillinn og Kaup-
félagið starfandi en báðar þessar
verslanir hættu starfsemi og aðrir
tóku við. Mér telst til að það hafa
verið sex starfandi verslanir á
byggingavörumarkaðnum. Okk-
ur finnst það reyndar skrítið núna
að vera allt í einu kominn í sam-
keppni við íslenska ríkið sem á
orðið stærsta hlutinn í „einka-
fyrirtæki“ sem við keppum við.

Íþróttavörurnar komu þess
vegna á besta tíma fyrir mig að
byrja á þessu því að það hefur
skilað okkur góðri sölu í staðinn.
Við erum með vaxandi sölu á
þeim um allt land enda erum við
komnir með söluaðila á mörgum
stöðum, bæði í Reykjavík og á
landsbyggðinni, meðal annars í
Hafnarfirði, Keflavík, á Akur-
eyri, Egilsstöðum, Húsavík, Sauð-

árkróki og Hólmavík. Við horf-
um bjartsýn á framtíðina með
þennan úrvalsfatnað frá Craft.“

Mesta þrekrauninMesta þrekrauninMesta þrekrauninMesta þrekrauninMesta þrekraunin
framundanframundanframundanframundanframundan

Kristbjörn minntist áðan á hjól-
reiðar og þá kemur í hugann þrí-
þrautin sem hefur verið að ryðja
sér til rúms hérlendis á síðustu
árum.

„Já, við sem erum í hópnum
Þrír Vest höfum verið nokkuð
dugleg að æfa okkar, tókum með-
al annars þátt í hálfum Járnkarli í
Hafnarfirði í sumar og stefnan er
á fullan Járnkarl í Kaupmanna-
höfn um miðjan ágúst á komandi
hausti.“

Það verður án efa sú almesta
þrekraun sem Kristbjörn hefur
tekið þátt í. Búast má við að það
taki 11-14 tíma að klára að synda
3,8 km, hjóla 180 km og hlaupa
42,2 km.

„Við reynum að hvetja hvert
annað til að taka þátt í þessu og
öll tökum við að sjálfsögðu þátt í
einni skemmtilegustu þrautinni
hér á landi, sem er VASA2000
þrautin í byrjun september“, segir
Kristbjörn R. Sigurjónsson, betur
þekktur sem Bobbi í Núp.

– Hlynur Þór Magnússon.



1212121212 FIMMTUDAGUR     3. DESEMBER 2009

Umhverfisráðuneytið hefur staðfest þá ákvörðun Skipulagsstofnunar að sjókvíaeldi í Dýrafirði sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar varð-
andi sjókvíaeldi í Dýrafirði staðfest
Umhverfisráðuneytið hefur

staðfest þá ákvörðun Skipulags-
stofnunar að sjókvíaeldi á allt að
2.000 tonnum af laxi í Dýrafirði
sé ekki líklegt til að hafa í för
með sér umtalsverð umhverfis-
áhrif og skuli því ekki háð mati á

umhverfisáhrifum á grundvelli
laga nr. 106/2000. Úrskurður um-
hverfisráðuneytis kemur til vegna
stjórnsýslukæru frá Landssam-
bandi veiðifélaga vegna ákvörð-
unar Skipulagsstofnunar. For-
saga málsins er sú að Landssam-

band veiðifélaga kærði í júní síð-
astliðnum þá ákvörðun að leyfa
sjókvíeldi í Dýrafirði án þess það
færi fyrir umhverfismat. Varaði
sambandið við stórfelldum áform-
um um sjókvíaeldi á norskætt-
uðum laxi í Dýrafirði.

Á aðalfundi sambandsins í júní
s.l. var gagnrýnd sú ákvörðun
Skipulagsstofnunar að undan-
þiggja eldið umhverfismati þar
sem um væri að ræða erlendan,
innfluttan laxastofn. Bæjarráð
vísaði erindinu til umsagnar um-

hverfisnefndar Ísafjarðarbæjar.
Þá sem taldi ekki ástæðu til að
breyta fyrri afstöðu sinni. Og nú
hefur umhverfisráðuneytið stað-
fest að ákvörðun Skipulagsstofn-
unar hafi verið rétt.

– fridrika@bb.is

Árleg jólasýning Gamla
sjúkrahússins á Ísafirði var
opnuð sl. laugardag. Viðfangs-
efnið er jólaskeiðin. Jólaskeið-
in á orðið langa sögu. Hún er
söfnunargripur sem enn er ver-
ið að safna á íslenskum heim-
ilum. Saga hennar hófst árið
1946 þegar Guðlaugur A.
Magnússon gullsmiður fékk
þá hugmynd að láta hanna
jólaskeið og selja í verslun sinni.
Næsta skeið var smíðuð árið
1948 og síðan þá hefur ein
jólaskeið komið út á hverju ári
í nafni verslunar Guðlaugs A.
Magnússonar. Fleiri hafa smíð-

að og látið smíða jólaskeiðar í
gegnum tíðina, á sýningunni
er þó sjónum beint að upphafs-
manninum og afkomendum
hans sem eru stærstu fram-
leiðendur skeiðarinnar í dag.

Sýningin er samvinnuverk-
efni Verslunar Guðlaugs A.
Magnússonar, Gull- og silfur-
smiðjunnar Ernu, Hönnunar-
safns Íslands og safnanna í
Gamla sjúkrahúsinu Eyrartúni
á Ísafirði. Opnunartími safns-
ins er virka daga kl. 13 – 19 og
laugardaga kl. 13-16. Sýning-
in stendur til 6. janúar 2010.

– fridrika@bb.is

Jólasýning Gamla
sjúkrahússins

Raflögnum og rafbúnaði í leik-
skólum landsins er víða ábóta-
vant samkvæmt rannsókn Bruna-
málastofnunar. Brunamálastofn-
un hefur á undanförnum árum
valið í úrtak og skoðað raflagnir
í tæplega 60 leikskólum. Svo
unnt sé að fá sem skýrasta mynd
af ástandi raflagna voru valin til
skoðunar leikskólar í öllum lands-
hlutum og á mismunandi aldri,
4% leikskólanna í úttektinni eru

á Vestfjörðum. Markmiðið með
skoðununum var að fá sem glegg-
sta mynd af ástandi raflagna og
rafbúnaðar í leikskólum og koma
ábendingum á framfæri við eig-
endur og umráðamenn þeirra um
það sem betur má fara.

Athygli vekur að gerðar voru
athugasemdir við merkingu bún-
aðar í rafmagnstöflum í meiri-
hluta þeirra leikskóla sem skoð-
aðir voru, eða í 58 % tilvika. Þá

var gerð athugasemd við frágang
tengla í 41 % tilvika og töflu-
skápa í 38 % tilvika. „Ábyrgð á
öllu því sem lýtur að rafmagns-
öryggi hvílir almennt á eigendum
og umráðamönnum leikskóla.
Það er því ljóst að þessir aðilar
verða að huga betur að ástandi
raflagna og -búnaðar en þeir hafa
gert hingað til,“ segir í skýrslu
Brunamálastofnunar.

– thelma@bb.is

Raflögnum í leikskól-
um víða ábótavant

Leikskólabörn. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
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„Gjaldhækkun komin
út fyrir allt velsæmi“
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-

ar hefur lýst yfir áhyggjum á
mikilli hækkun á vitagjaldi og
telur að hækkunin sé komin út
fyrir allt velsæmi. Þetta kom
fram á fundi hafnarstjórnar þar
sem lagt var fram frumvarp til
laga um breytingu á lögum
um vitagjald. Í 2. grein frum-

varpsins segir, „a. Í stað fjárhæð-
arinnar „kr. 78,20 “ kemur: kr.
156,50 b. Í stað fjárhæðarinnar
„kr.3.500.- “ kemur: kr. 4.900.-“

Í athugasemdum við frum-
varpið kemur fram að hækkunin
sé í samræmi við þróun gengis-
breytinga og hækkun neyslu-
verðsvísitölu Frá ársbyrjun 2002

til febrúar 2009 hefur neyslu-
verðsvísitalan hækkað um 39%
og evra um 100%. „Eðlilegt
væri að hækka gjaldið í sam-
ræmi við neysluverðs-vísitölu
eða um 39% en ekki 100%
eins og gert er ráð fyrir,“ segir
í fundarbókun hafnarstjórnar.

– thelma@bb.is

„Stefnir í 360 milljóna tap“
Bæjarfulltrúar Í-listans í Ísa-

fjarðarbæ, vöktu athygli á því á
bæjarstjórnarfundi fyrir helgi að
samkvæmt endurskoðaðri fjár-
hagsáætlun sveitarfélagsins fyrir
árið 2009 stefnir í 365 milljóna
króna halla í rekstri bæjarins á
árinu, þrátt fyrir 106 milljóna
króna auknar skatttekjur miðað
við fjárhagsáætlun. „Af þessu má
ljóst vera að sparnaður og hag-
ræðing sem lagt var upp með í
ársbyrjun hefur ekki náðst og
skuldir bæjarins halda áfram að
aukast. Áframhaldandi taprekst-
ur bæjarins getur ekki gengið þeg-

ar haft er í huga að halli ársins
2008 nam tæplega 900 milljón-
um,“ segir í fundarbókun. Var
þá lögð fram svohljóðandi bókun
meirihluta:

,,Minnihlutanum er þakkað
fyrir samstarfið við endurskoðun
fjárhagsáætlunar. Um leið er hon-
um bent á að jákvætt veltufé frá
rekstri nýtist til þess að greiða
niður skuldir bæjarins gangi áætl-
un eftir. Hvort skuldastaðan
breytist til hækkunar eða lækk-
unar fer að öðru leyti eftir þróun
gengisvísitölu og verðbólgu. Þró-
un þeirra þátta er á ábyrgð annarra

en bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
Þar ræður fyrst og fremst árangur
ríkisstjórnar Íslands.“

Tillaga að endurskoðaðri fjár-
hagsáætlun bæjarsjóðs Ísafjarð-
arbæjar, stofnana hans og fyrir-
tækja vegna ársins 2009, var sam-
þykkt á bæjarstjórnarfundi í síð-
ustu viku. Á sama fundi var einn-
ig lagt fram frumvarp að fjárhags-
áætlun bæjarsjóðs Ísafjarðarbæj-
ar, stofnana hans og fyrirtækja
fyrir árið 2010 og var henni vísað
til síðari umræðu á næsta fundi
bæjarstjórnar sem áætlað er að
verði þann 10. desember. Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Heimilum sem fengu fjárhags-
aðstoð frá sveitarfélögum á Vest-
fjörðum fækkaði lítillega milli

ára. Í fyrra fengu 81 heimili í
fjórðungnum fjárhagsaðstoð og
þar af voru 50 nýir viðtakendur,

en heimilin voru 86 talsins árið
áður. Fjölmennasti hópurinn sem
þáði fjárhagsaðstoð sveitarfélaga

á síðasta ári voru einstæðar mæð-
ur eða 29, en næst á eftir komu
einstæðir barnlausir karlar sem
voru 20 talsins. Á þessu 81 heim-
ili búa samtals 191 manns þar af
91 undir 18 ára aldri eða 4,8%
barna á þeim aldri á Vestfjörðum.
Kostaði fjárhagsaðstoðin sveitar-
félögin 9,4 milljónir króna á síð-
asta ári en meðalgreiðsla fjár-
hagsaðstoðar var 50.825 krónur
á mánuði og fengu heimilin slíkar
greiðslur í 2,3mánuði að meðal-
tali. Þetta kemur fram í samantekt
Hagstofunnar um félagsþjónustu
sveitarfélaga árið 2008, en allt
frá árinu 1987 hefur Hagstofan
leitað slíkra upplýsinga frá sveit-
arfélögum.

Á litið er á landið í heild fengu
5.029 heimili fjárhagsaðstoð
sveitarfélaga á síðasta ári og hafði
heimilum sem þáðu slíkar greið-

slur fjölgað um 749 eða sem nem-
ur 17,5% frá árinu áður. Árið
2003 þáðu 6.312 heimili fjár-
hagsaðstoð sveitarfélaga en til
ársins 2007 fækkaði þeim jafnt
og þétt eða sem nam 32% á öllu
tímabilinu. Fjölmennasti hópur-
inn árið 2008 sem þáði fjárhags-
aðstoð sveitarfélaga var sem fyrr
einstæðir barnlausir karlar (39%
heimila) og einstæðar konur með
börn (32,8% heimila).

Á heimilum sem fengu fjár-
hagsaðstoð árið 2008 bjuggu
9.097 einstaklingar eða 2,8% þjóð-
arinnar, þar af voru 3.587 börn
yngri en 18 ára eða 4,5% barna á
þeim aldri. Árið 2007 bjuggu
7.997 einstaklingar eða 2,6%
þjóðarinnar á slíkum heimilum,
þar af voru 3.284 börn eða 4,1%
barna.

– thelma@bb.is

Færri biðja um fjárhagsaðstoð
Frá Ísafirði. 81 heimili fékk fjárhagsaðstoð á Vestfjörðum á síðasta ári.
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Til sölu
Til sölu er Dodge

RAM árg. 1999. Góður
ferðabíll.

Uppl. gefur Jói Snæ í síma 895 2701

Til sölu eða leigu
Til sölu eða leigu er Hafnargata 9b í Bolung-

arvík. Um er að ræða atvinnuhúsnæði á tveim-
ur hæðum, samtals 580m² að stærð. Eignin
er staðsett á blönduðu skipulagssvæði. Gæti
hentað til breytinga.

Hafnarstræti 19, Ísafirði
sími 456 3244, fax 456 4547,
netfang: eignir@fsv.is

Guðbjörns Ingasonar
Aðalstræti 33, Ísafirði

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa, langafa og bróður

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.

Elínborg Sigurðardóttir
Sveinn Ingi Guðbjörnsson Anna J. Hinriksdóttir
Veigar Þór Guðbjörnsson Kristjana B. M. Olsen

barnabörn, langafastrákar og systkini

Leita nýrra atvinnutækifæra
Með nýjum jarðgöngum til Ísa-

fjarðar opnast ný tækifæri í at-
vinnumálum Bolvíkinga. Í drög-
um að aðalskipulagi Bolungar-
víkur fyrir árin 2008-2020 kemur
fram að ótryggar samgöngur við
nágrannasveitarfélögin og aðra
landshluta hafa torveldað upp-
byggingu atvinnu í sveitarfélag-
inu. Í drögunum er sérstök áher-
sla lögð á að í Bolungarvík þrífist
öflugur sjávarútvegur. Mikilvægt
er að nýta þau sóknarfæri sem
gefast og þróa þau, til eflingar at-
vinnulífsins. „Megin atvinnu-

vegurinn í Bolungarvík hefur frá
því að byggð tók að myndast
verið sjávarútvegur. Sjávarút-
vegur hefur dregist saman undan-
farið og hafa því orðið talsvert
miklar breytingar í atvinnulífi
svæðisins. Nýjar atvinnugreinar
hafa þróast, svo sem í þjónustu.
Bolvíkingar leita nú nýrra at-
vinnutækifæra eins og skýrt kom
fram á íbúaþingi í febrúar 2007.“

Bent er á að ímynd svæðisins
geti haft veruleg áhrif á afkomu
sjávarútvegsins. „Aukin umhverf-
isvitund neytenda kallar á það að

sjálfbær þróun sé höfð að leiðar-
ljósi við veiðar og vinnslu afurða.
Neytandinn kallar eftir auknum
gæðum og lætur sig varða hvar
og við hvaða aðstæður varan er
framleidd.“

Rík áhersla er lögð á það í að-
alskipulaginu að starfsumhverfi
sjávarútvegs verði bætt og eru
innviðir þar í lykilhlutverki.
„Traustar og öruggar flutninga-
leiðir og lækkaður flutnings-
kostnaður er ein af grunnforsend-
um þess að sjávarútvegur geti

þrifist á svæðinu. Auknir sjó-
flutningar geta styrkt fleiri at-
vinnugreinar og jafnvel lækkað
almennan flutningskostnað. Beint
millilandaflug eykur samkeppn-
ishæfni og þróunarmöguleika í
greininni, auk þess að styrkja aðr-
ar greinar atvinnulífsins“ segir í
drögunum. Þar er einnig bent á
að afhendingaröryggi rafmagns
hefur veruleg áhrif á möguleika
til uppbyggingar í greininni.
„Erfiðar samgöngur og ótryggt
rafmagn skekkir samkeppnis-

stöðu svæðisins og gerir það
minna aðlaðandi fyrir greinina,
þrátt fyrir nálægðina við miðin.“

Gert er ráð fyrir að svæðin
næst höfninni verði fyrst og
fremst ætluð hafnsæknum iðnaði
eins og sjávarútvegi. Mikilvægt
er að haga landnotkun þannig að
atvinnugreinar geti styrki hverja
aðra. Sem dæmi má nefna að
ýmis hátækniiðnaður og ferða-
þjónustu geta styrkt sjávarútveg
en mengandi iðnaður getur veikt
ímynd hans.       – thelma@bb.is

Sameining Staðarprestakalls
og Þingeyrarprestakalls tók gildi
nú um mánaðamótin, samkvæmt
ákvörðun kirkjuþings. Hvorugur
presturinn í þessum prestaköllum
mun þó láta af störfum þar sem
þeir eru báðir æviráðnir. Að sögn
Agnesar M. Sigurðardóttur,
prófasts Vestfjarðaprófastsdæm-

is, mun sameiningin ekki taka
gildi fyrr en annar prestanna hætt-
ir störfum að eigin frumkvæði.
Sóknarprestur í Staðarprestakalli
er séra Valdimar Hreiðarsson,
en á Þingeyri er sóknarpresturinn
séra Guðrún Edda Gunnarsdóttir
í leyfi frá störfum og í hennar
stað þjónar þar séra Hildur Inga

Rúnarsdóttir.
Á kirkjuþingi var einnig ákveð-

ið að færa prestaköllin í Súðavík,
Ögri og Vatnsfirði frá Staðar-
prestakalli til prestakallsins í
Holti í Önundarfirði, en sú breyt-
ing mun heldur ekki eiga sér stað
fyrr en annar hvor prestanna, á
Þingeyri eða á Stað, hætta.

Ekki hægt að segja ævi-
ráðnum prestum upp

Íhuga að fækka
kennslustundum

Sveitarfélög eru alvarlega að
íhuga að fækka kennslustund-

um í grunnskólum í hagræð-
ingarskyni. Halldór Halldórs-

son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
og formaður Sambands ís-

lenskra sveitafélaga, segir það
ekki skipta máli hvort tímarnir

séu 37 eða 35, það verði að
hagræða í skólakerfinu eins og

öðru. Í samtali við Svæðisút-
varp Vestfjarða segir hann að

stefnt sé að því að minnka það
framboð sem verið hafi og um
leið verja störfin. Hann segist

treysta kennurum og skóla-
stjórnendum til að gera sitt

besta til að niðurskurðurinn
bitni ekki á náminu. Samband

Íslenskra sveitarfélaga hefur
óskað eftir því við mennta-

málaráðherra að kennslu-
stundum í grunnskólum verði

fækkað. Halldór segir að sveit-
arfélög óttist að loka þurfi skól-
um vegna fjárhagsvanda. Sveit-
arfélög víða um land berjast nú

í bökkum vegna aukinna út-
gjalda af ýmsum toga, sam-

hliða minni tekjum. Síðastliðin
fjórtán ár hafa grunnskólar

landsins verið reknir af sveit-
arfélögunum. Halldór segir

fjárhag skólanna þröngan og
allt sé gert sem mögulegt sé til
að verja starfsemi skólanna og
störfin. Einn möguleikanna er
að fækka kennslustundum til

að koma í veg fyrir lokun skóla
og unnið er að útfærslu hug-

myndarinnar í samráði við
menntamálaráðherra. Önnur

hugmynd sem fram hefur kom-
ið er að stytta kennsluárið en

slíkt er ekki hægt nema í gegn-
um kjarasamninga þar sem

lengd þess er bundin í samn-
inga. Frá þessu var greint á

ruv.is.   – thelma@bb.is

Halldór Halldórsson.
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Með lokun öldrunarheimilisins Sólborgar á Flateyri yrðu lífskilyrðin í þorpinu skert að því marki sem Íbúasamtök Önundarfjarðar telja algjörlega óásættanlegt.

„Mælirinn einfaldlega fullur“
Lokun öldrunarheimilisins

Sólborgar á Flateyri hefur í för
með sér miklu víðtækari og al-
varlegri áhrif á samfélagið en
menn geta gert sér í hugarlund
um, segja Íbúasamtök Önundar-
fjarðar. „Með lokun yrðu lífs-
skilyrðin í þorpinu skert að því
marki sem við teljum algjörlega
óásættanlegt. Á undanförnum ár-
um hafa íbúar Flateyrar háð varn-
arbaráttu og finnst nú að mælirinn

sé einfaldlega fullur,“ segir í bréfi
íbúasamtakanna til heilbrigðis-
og félagsmálaráðherra, bæjar-
yfirvalda í Ísafjarðarbæ og al-
þingismanna í NV-kjördæmi,
vegna frétta af því að leggja eigi
niður rekstur öldrunarheimilisins
og sambærilegrar stofnunar á
Þingeyri í þeim tilgangi að ná
fram nauðsynlegum sparnaði í
rekstri Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða.

„Íbúasamtökin gera sér grein
fyrir nauðsyn þess að spara á
sviði heilbrigðismála hér sem
annars staðar og einnig á nokkr-
um sviðum opinberrar þjónustu.
[…] Við vonum að þeir, sem
ákvarðanir taka um niðurskurð-
inn, taki þessum ábendingum
með jákvæðum huga og sýni því
skilning að þetta mál muni hafa
alvarleg áhrif í okkar litla og að
mörgu leyti viðkvæma samfé-

lagi,“ segir jafnframt í bréfinu.
Íbúasamtökin treysta því að

þeir sem um þetta mál fjalla reyni
að setja sig í spor Önfirðinga og
geri sér grein fyrir að „við að-
stæður eins og þær sem við horf-
umst í augu við í þjóðfélaginu
þurfi einmitt að standa vörð um
hin góðu lífsskilyrði sem geta
vissulega verið í litlum þorpum
þar sem samhjálp er rík, innviðir
standa á gömlum grunni og

atvinnuskilyrði að mörgu leyti
góð ef eðlileg þjónusta, meðal
annars við unga og aldna, fær að
standa óhögguð,“ eins og segir í
bréfinu.

„Þessi þjónusta telst til grunn-
þjónusta og hana má ekki skerða
því þá er um leið búið að höggva
slík skörð í undirstöðurnar að
raunverulegt hrun blasir við,“ seg-
ir ennfremur í bréfinu.

– thelma@bb.is

Lögð hefur verið fyrir bæj-
arráð Ísafjarðarbæjar tillaga
um hækkun gjaldskrár fyrir
skíðasvæðið í Tungudal. Bú-
ið var að samþykkja 10%
hækkun á gjaldskránni en til-
lagan felur í sér meiri hækk-
un. Ástæðan er sú að gjald-
skrá skíðasvæðisins hefur
ekki hækkað undanfarin ár
og einnig kemur til breyting
á gjaldtöku. Með tilkomu
„skidata“ verður hægt að
bjóða upp á fleiri valmögu-
leika, til dæmis verður hægt
að kaupa aðgang að skíða-
svæðinu í eina, tvær eða þrjár
klukkustundir eða eingöngu
í barnalyftuna.

Tillagan gerir ráð fyrir að
gjaldfrjálst verði fyrir fyrir
börn á leikskólaaldri og tvö
fyrstu árin í grunnskóla, en
önnur börn á grunnskólaaldri
greiði barnagjald. Í tillög-
unni er einnig gert ráð fyrir
fjölskyldupakka þar sem gert
er ráð fyrir að fullorðnir
greiði fullt gjald en barn fái
25% afslátt. Af öðru barna-
korti verði veittur 50% af-
sláttur og 75% afsláttur af
því þriðja. – fridrika@bb.is

Vilja hækka
gjaldskrána

Íþrótta- og tómstundanefnd
Ísafjarðarbæjar telur að um of
mikla hækkun að ræða í hug-
myndum um hækkun á gjaldskrá
skíðasvæðis Ísfirðinga. Nefndin
telur að ástæða sé til þess að
hvetja íbúa Ísafjarðarbæjar til
hollrar útiveru og hreyfingar og
iðkun skíðaíþróttarinnar sé kjörin

til samverustunda fjölskyldunn-
ar. Í ljósi áhyggna af áhrifum
efnahagsþrenginganna á afkomu
fjölskyldna mælir íþrótta- og
tómstundanefnd með því við
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar að
hækkunum á gjaldskrá skíða-
svæðisins verði stillt í hóf.

Eins og fram var samþykkt að

gjaldskráin myndi hækka um
10% í október en lagðar hafa
verið tillögur sem fela í sér meiri
hækkun. Ástæðan er sú að gjald-
skrá skíðasvæðisins hefur ekki
hækkað undanfarin ár og einnig
kemur til breyting á gjaldtöku.

Tillagan gerir ráð fyrir að gjald-
frjálst verði fyrir börn á leik-

skólaaldri og tvö fyrstu árin í
grunnskóla, en önnur börn á
grunnskólaaldri greiði barna-
gjald. Í tillögunni er einnig gert
ráð fyrir fjölskyldupakka þar sem
gert er ráð fyrir að fullorðnir greiði
fullt gjald en barn fái 25% afslátt.
Af öðru barnakorti verði veittur
50% afsláttur og 75% af þriðja.

Hækkunum verði stillt í hóf
Skíðasvæði Ísfirðinga.
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Aðventa stjórnmálamanna

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

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

Stakkur skrifar

Útkall við Látrabjarg
í sjónum sem lemst utan í stálið í
rekkverki og reiða á hvalbaknum.
Skipbrotsmennirnir sjá engan en
þeir vita að þarna er einn félagi
þeirra illa á sig kominn aftur í
skipi. Aftur heyrist hálfgrátandi
röddin, full af vonleysi og sárs-
auka: „Albert, Albert ... komdu
og bjargaðu mér!“

Albert bátsmaður stendur hok-
inn í sjóganginum með félögum
sínum undir hvalbaknum. Níst-
andi ónotatilfinning hríslast um
hann við hvert neyðaróp stýri-
mannsins því að hann veit að
honum eru allar bjargir bannaðar.
Þetta er hans hinsta stund. Því
miður er orðið of seint að bjarga
manninum og tveimur öðrum úr
áhöfninni sem þráuðust við að
fara úr brúnni og fram á skipið í
birtunni daginn áður, þegar enn
var fært, minna flæddi að togar-
anum og skammdegisskímunnar
naut enn við. Brimið hefur smám
saman gert út af við þremenning-
ana sem urðu eftir í afturskipinu.

Tólfmenningarnir undir hval-
baknum vita að skipstjórinn og
hásetinn eru líklega þegar látnir
því að ekkert hefur heyrst til
þeirra alla nóttina. Brimið hefur
sennilega skolað þeim upp í klett-
ana.

Skipbrotsmennirnir eru við
Látrabjarg, margra kílómetra
þverhnípta strandlengju þar sem
hæðin upp á bjargbrún er 150 til
440 metrar! Já, öldubrjóturinn
kargi nær hátt í hálfs kílómetra
hæð. Ísað hamrastálið teygir sig
upp svo langt sem augað eygir
og undirlendið fyrir neðan er nán-
ast ekkert, bara endalausar stór-
grýtishleinar ... og það einungis
á útfallinu þegar brimið hopar
ögn frá klettaveggnum. Björgun
af sjó er útilokuð, engin skip
geta hætt sér nógu nærri.

Skipbrotsmennirnir hlusta á
vein stýrimannsins deyja út. Eng-
in leið er að koma honum til
bjargar. Þeir bíða nú örlaga sinna
en Albert bátsmaður hvetur þá
áfram, ýmist með góðu eða illu.
Staða þeirra virðist samt harla
vonlítil. Bálið sem þeir kveiktu
til að reyna að halda á sér hita er
slokknað. Þeir eru á mjög af-
skekktum stað, við vestasta odda
Evrópu. Látrabjarg hefur tekið
mörg skip og oftast alla skip-
verjana líka. Þegar skip stranda
þar vita heimamenn yfirleitt ekki
af því fyrr en löngu síðar, þegar
brimið er langt komið með að
brjóta þau sundur.

Um tíu kílómetra frá strand-
staðnum er fólk á bæjunum að
Hvallátrum í fastasvefni. Í Breiðu-
vík, víkinni fyrir norðan Látra-
vík, hvílast menn einnig. Frá
þessum bæjum verður lagt upp í

Útkallsbækur Óttars Sveins-
sonar hafa í mörg ár verið fastir
og sívinsælir punktar í bókaflóð-
inu fyrir jólin. Nýjasta Útkalls-
bókin fjallar um einn af þekktustu
atburðum hérlendis á síðustu öld,
björgunarafrekið mikla við Látra-
bjarg.

Fimmtán Bretar berjast fyrir
lífi sínu í miskunnarlausu brim-
róti á togaranum Dhoon, sem er
strandaður undir klakabrynjuð-
um veggjum Látrabjargs. Þeir
eiga aðeins eina von – að bændur
á nálægum bæjum bjargi þeim
með því að síga með frumstæðum
búnaði niður flughált og himin-
hátt bjargstálið. En þó að bænd-
urnir í Rauðasandshreppi gjör-
þekki bjargið er eingöngu sigið á
sumrin – og það gera aðeins vanir
menn. Hvernig á þá að koma
heilli aðframkominni áhöfn alla
leið upp á brún þegar skamm-
degismyrkrið ríkir í sautján
klukkustundir á sólarhring? Krafta-
verk þarf til.

Hér gerast sögulegir atburðir
sem komast í heimsfréttirnar.

Bresku skipbrotsmennirnir
telja útilokað að nokkrum manni
detti í hug að síga þarna niður. Í
bókinni er fylgst með því þegar
Íslendingarnir birtast óvænt og
draga þá upp í stórgrýtið í björg-
unarstól. Bretarnir missa síðan
alveg móðinn þegar þeim verður

ljóst að þeir verða sjálfir að fara
upp himinhátt bjargið í köðlum.
Í miðri björgun verður að hætta
þegar myrkur skellur á. Þá verður
enn ein þrekraunin ekki umflúin
– björgunarmenn verða að gista í
miðju bjargi, á Flaugarnefi, með
sjö skipbrotsmönnum meðan þrír
Íslendingar bíða með fimm þeirra
niðri í fjörunni þar sem ógurlegt
brimið svarrar við fætur þeirra.
Það flæðir að. „Nóttin endalausa“
er hafin.

Þetta er hið einstæða björgun-
arafrek við Látrabjarg sem Óskar
Gíslason kvikmyndaði með sömu
björgunarmönnum ári síðar. Þá
varð óvæntur atburður – annar
togari strandaði. Við fylgjumst
einnig með hetjunum í Rauða-
sandshreppi bjarga skipbrots-

mönnum af togaranum Sargon í
foráttuveðri.

Hér á eftir fara tveir kaflar úr
bókinni Útkall við Látrabjarg.

Barist í brimrótinuBarist í brimrótinuBarist í brimrótinuBarist í brimrótinuBarist í brimrótinu
Tólf illa hraktir menn hírast í

þreifandi myrkri frammi undir
hvalbak togara sem hefur strand-
að á einhverjum versta stað sem
hægt er að hugsa sér. Illa búnir
reyna þeir að verjast miskunnar-
lausri ágjöf brimsins sem stöðugt
ríður yfir skipið. Eini staðurinn
þar sem hægt er að hafast við á
háflóðinu er undir hvalbaknum.
Algjörlega ófært er orðið aftur í
brú. Skipbrotsmennirnir hafa nú
verið frammi undir hvalbak hátt
í sólarhring. Þeir eru svefnlausir,
þyrstir, kaldir og hræddir. Sumir
eru gjörsamlega bugaðir. Fæstir
eygja von um að lifa nóttina af
og telja að björgun sé útilokuð.
Yngsti sjómaðurinn er sautján
ára.

Gríðarmikið ólag, tugir tonna
af sjó, skellur allt í einu yfir aft-
urskipið svo að togarinn nötrar
stafna á milli og rétt á eftir heyrist
veik rödd hrópa með erfiðismun-
um aftan úr brúnni: „Albert,
Albert! Hjálpaðu mér ...“

Mennirnir líta skelkaðir við og
skima í átt að drungalegu aftur-
skipinu í myrkrinu. Röddin deyr
út í bítandi vindinum og frussinu

Aðventan er hafin. Þá líta
margir fram á veginn og láta eftir

sér að hlakka til jóla þótt margt blási á móti nú. Jólin hafa mikla
sérstöðu í huga kristinna manna, þótt í raun  megi segja að þau
séu fyrst og fremst verk mannanna. En breytir það svo miklu ef
boðskapurinn er skýr og ætlunin er að fá fólk til að staldra við í
erli dagsins og njóta alls þess góða sem samvistir okkar hvers við
annað hafa upp á að bjóða. Jólin 2009 verða haldin í skugga þess
hruns sem vissulega hafði áhrif á jólahald fyrir ári. Þá höfðu
fæstir gert sér fulla grein fyrir því hve alvarlegar afleiðingar hins
skelfilega bankahruns yrðu.

Nú er sumt af því orðið ljóst. Kjósendur völdu sér nýja ríkis-
stjórn síðasta vor og hún boðar nú harðar aðgerðir, sem munu
hafa í för með skerðingu lífskjara margra. Sumir mega lítt við
frekari þrengingum. Fátt hefur heyrst í talsmönnum þjóðkirkj-
unnar. Það er vonandi vegna þess að þeir láti verkin tala og þau
fari hljótt af tilliti til þeirra mörgu sem þurfa og þiggja aðstoð.
Hennar þarfnast margir um þessar mundir. Stundum mætti ætla
af fjöllun fjölmiðla um málefni ,,kreppunnar” að ekki bjáti mjög
margt á. Hina stundina sýnist allt ómögulegt.

Margt hafa fjömiðlar gert vel í meðferð sinni á því sem yfir
gengur, en oft skortir dýpt í frásögnum og fréttum. Hve margir
eiga um sárt að binda? Fá allir sem stríða við andlega erfiðleika
af völdum vanskila, aðstoð heilbrigðisþjónustunnar eða annarra

sálgæsluliða? Lítur samfélagið til með þeim sem auk
fjárhagserfiðleika eiga í sálarstríði vegna örlaga sinna? Oftast er
um að ræða fólk sem ekkert gerði af sér. Það tók aðeins leiðbein-
ingum starfsfólks í viðskiptabanka sínum. Hvar er það nú með
leiðbeiningar? Hætt er við að margfalt fleiri en nokkurn grunar
eigi í hugarangri vegna bankahrunsins. Á vanda þeirra þarf að
taka.

Enginn trúir því að hægt sé að komast áreynslulaust úr þeim
efnahagslega stórsjó sem enn gengur á þjóðinni. Munað er að
ríkisstjórnin, sem hefur traust umboð kjósenda til verka, lofaði
norrænni velferðarstjórn. Innihald hugtaksins var ekki skilgreint
eða hvað í loforðinu yrði fólgið. Sá vandi fylgir stjórnmála-
mönnum, hvar í flokki sem þeir standa, að þeir tala mikið, nota
mörg orð en láta ekki skýringar fylgja. Nú þykir mörgum hart
vegið að velferðarkerfinu með yfirlýsingu um lækkaðar atvinnu-
leysisbætur til ungs fólks, skertu fæðingarorlofi og lægri greiðsl-
um til aldraðra. Hér er fátt eitt nefnt. Menn hafa deilt um réttmæti
fæðingarorlofs í núverandi mynd. En fólk hafði gert sínar ráð-
stafanir í samræmi við það. Þær verða að breytast eins og allt
annað.

Aðventan er líka tími stjórnmálamanna.Forvitnilegt verður að
sjá hvað gerist á Alþingi á aðventu. Margar erfiðar ákvarðanir
bíða. Þeim verður að taka. En til að skapa traust milli almennings
og stjórnmálamanna þarf að segja satt og rétt frá.

smáar
Dökkbleiku reiðhjóli með
svörtu sæti (ekki gírahjól) var
stolið frá Hlíf 2 (fyrir ofan íbúð-
ina næsta Menntaskólanum).
Finnandi hafi samband í síma
456 3862.

Mikill áhugi er á bók Dýr-
firðingsins Vilborgar Dav-
íðsdóttur um landnemann
Auði djúpúðgu að sögn út-
gefanda. Vilborg, sem þekkt
er fyrir sögulegar skáldsögur
sínar, gaf út bókina Auði fyr-
ir skömmu og er fyrsta upp-
lag hennar á þrotum – von er
á 2. prentun í verslanir á allra
næstu dögum.

Vilborg hefur ferðast víða
og kynnt bókina enda er
áhugi mikill á þessari ætt-
móður Íslendinga og af nægu
að taka. Í sögunni fjallar Vil-
borg um viðburðarríkt ár í
lífi þessarar merku konu og
er því ekki loku fyrir það
skotið að hún skrifi framhald
sögunnar í annarri bók.

Önnur prent-
un af Auði
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„En rólega!“
Jack lyftist frá fjörunni og

hópurinn niðri hvatti hann áfram.
Íslendingarnir uppi á Nefinu tog-
uðu hægt og varlega en ákveðið.
Matsveinninn reyndi að hjálpa
til með fótum og það gekk vel í
fyrstu, hann þokaðist vel áleiðis
og mennirnir niðri fylgdust með
honum ... en svo var eins og
hann missti allan mátt og kjark.
Hann hékk máttlaus, nánast eins
og mjölpoki, í vaðnum þegar ofar
dró. Af þessum sökum slóst hann
nokkuð oft utan í syllur og brúnir.

Báturinn sem hafði siglt yfir
Patreksfjörð var lentur í leiðinda-
veðri. Það hvessti mjög í skúrun-
um. Ljóst var að björgunarmenn-
irnir í Látrabjargi myndu þurfa á
aðstoð að halda og því mikilvægt
að báturinn kæmist með menn-
ina. Pétur Ólafsson hugðist lenda
við Gjögra en þar var ófært fyrir
brimi. Þurfum við að snúa til
baka og hætta við allt saman,
hugsuðu menn og fannst illt í
efni að komast ekki með nauð-
synleg björgunartæki út að
Geldingsskorardal.

Pétur ákvað að sigla nú að
Hafnarmúla og reyna lendingu
við Múlahlein. Þegar þangað
kom var útlitið dökkt og ólgandi
brim á skerjunum. Erfitt og
áhættusamt yrði að koma bátnum
klakklaust að landi og síðan ef til
vill að snúa til baka við illan leik.

Pétur skipaði samt leiðangurs-
mönnum að vera viðbúnir. Hann
hugðist lenda bátnum. Þetta var
eins konar brimlending. Menn
tóku búnað sinn og tæki, tilbúnir
að stökkva í land þegar færi
gæfist. Það sem þoldi hnjask var
látið liggja og Pétur ætlaði að
kasta því til mannanna þegar þeir
væru komnir í land.

Eftir stutta stund hafði áætlun
Péturs tekist og hann var kominn
á siglingu aftur til Patreksfjarðar.
Eftir stóðu þeir Ásgeir, Bragi,
Kristinn, Aðalsteinn og Karl í
fjörunni. Þeirra beið löng og erfið
ganga með þungar byrðar. Fyrst
var haldið að bænum Hnjóti í
Örlygshöfn. Þar bættist Jón
Hákonarson bóndi í hópinn.

Hafliði fylgdist með fyrsta
skipbrotsmanninum þokast upp
eftir bjarginu. Hann óttaðist mjög
að maðurinn myndi slasast þegar
hann slóst utan í bjargið á leiðinni
upp, einkum að hann gæti lent
með höfuðið utan í meðan verið
væri að draga. Þetta var líka sá
skipbrotsmannanna sem verst var
á sig kominn. Íslendingarnir niðri
gátu létt ferðina með því að hjálpa
til með leynivaðnum neðan frá
þegar Jack var að festast í brún-
unum. Mennirnir uppi sáu hins
vegar ekkert hvernig manninum
í vaðnum miðaði, þeir urðu bara
að draga hægt þar sem hann var
bæði óvanur og þrekaður. Þeir
sem drógu sáu aðeins nokkra
metra niður fyrir sig en svo ekkert
nema ólgandi hafið, lengst fyrir
neðan. Kaflanir úr bókinni eru
birtir með leyfi útgefandans.

leiðangur áður en birtir. Menn
frá Kollsvík og Hænuvík, sem er
enn norðar, gista í Breiðuvík yfir
blánóttina. Þetta eru félagar í
Slysavarnasveitinni Bræðra-
bandinu, fátækir bændur í Rauða-
sandshreppi. Þeim er alvara –
þeir ætla að freista þess að bjarga
áhöfn breska togarans Dhoons
frá Fleetwood. Hringt var til
þeirra daginn áður og þeir spurðir
hvort þeir gætu hjálpað. Ef þeir
geta ekki bjargað skipbrotsmönn-
unum getur það enginn.

Á meðal leiðangursmanna er
piltur frá Hvallátrum sem fermd-
ist árið áður, faðir hans og föður-
bróðir. Einnig eru þarna þrír
bræður frá Hænuvík, tveir þeirra
tvíburar á unglingsaldri. Það er
mið nótt ... úti er kafaldsmugga.
Nú, þegar tvær vikur eru til jóla,
er myrkur í um sautján klukku-
tíma á dag. Gömlu mennirnir
þarna bera ugg í brjósti. Þeir
óttast að leiðangursmennirnir
snúi ekki allir heilir heim ... synir
þeirra, tengdasynir, frændur,
bræður og barnabörn. Einn þeirra
verður að sjá á eftir þremur son-
um sínum í þessa hættuför. Fram
undan er langur og erfiður bið-
tími, ekki bara vegna þess að það
er oft erfiðara að fylgjast með
álengdar en að vera sjálfur með í
hringiðu atburðanna heldur miklu
frekar af því að gömlu mennirnir
vita að á þessum árstíma er óráð-
legt, eiginlega hreint glapræði,

að síga í klakabarið Látrabjargið
þar sem togarinn er strandaður.
Viðbúið er að einhver farist eða
stórslasist. Eigi allir að komast
heilir frá slíkum hildarleik þarf
að koma til kraftaverk, sérstök
vernd. Þess konar fyrirbærum
telja gömlu mennirnir valt að
treysta.

Oddný Guðmundsdóttir er
farkennari á Hvallátrum. Um
nóttina hlustar hún á bátabylgj-
una í útvarpinu ásamt Jónu Jóns-
dóttur, eiginkonu Ásgeirs Er-
lendssonar, eins bændanna á
Hvallátrum. Hann er háseti á tog-
aranum Verði frá Patreksfirði.
Vörður er á leið heim í vonsku-
veðri af Halamiðum. Þær Oddný
og Jóna hlusta með athygli á sam-
tölin á bátabylgjunni. Menn þurfa
mikið að ræðast við. Dimm þoka
grúfir yfir öllu og sumir vita ekki
gjörla hvar skip þeirra eru stödd.

Þær búast við að heyra eitthvað
um strandið við Látrabjarg, og
þá helst frá varðskipinu Finnbirni
sem stöðugt lónar í nánd við
strandaða skipið án þess að geta
nálgast það í briminu. En áhöfn
þessa litla varðskips Landhelg-
isgæslunnar hefur engar nýjar
fréttir að færa.

Börnin á Hvallátrabæjunum
voru spennt þegar þau fóru að
sofa. Allt fólkið í sveitinni er
með hugann við strandið og biður
þess og vonar að menn komi
heilir heim úr þessari hættuför.

björgunarmönnunum til kynna
að hann vildi alls ekki fara. Hann
hafði séð Þórð dreginn upp þessa
hrikalegu hæð og nú tóku tárin
að renna niður vanga hans. Mat-
sveinninn féll saman og brast í
grát. „Ég get þetta ekki, ég vil
þetta ekki,“ stundi hann.

Þetta fékk mjög á björgunar-
mennina; þeir höfðu aldrei þurft
að festa mann í vað sem ekki
treysti sér til að síga eða vera
dreginn. En þeim var ekki haggað
þó að þeir skildu vel ótta manns-
ins. Albert bátsmaður stóð við
hliðina á skipsfélaga sínum og
reyndi að stappa í hann stálinu.
Jack hafði oftsinnis horft upp í
hrikalegt hamrastálið þegar hann
var úti í togaranum. Það hafði
ekki hvarflað að honum að eini
möguleikinn á björgun væri að
vera dreginn þarna upp. Þegar
upp í fjöruna kom hafði hann
líka séð klaka- og grjóthrunið í
Bjarginu. En það var ekki aftur
snúið, þetta var eini möguleikinn
á að komast lífs af. Íslendingarnir
toguðu nú þrisvar í vaðinn til að
gefa mönnunum uppi á Flaugar-
nefi merki. Það mátti engan tíma
missa, allir þeir sem þarna voru
niðri, fimmtán menn, voru í lífs-
hættu. Það styttist í að flæddi að
og sjórinn lokaði þá inni. Einnig
var stutt í myrkur. Jack lokaði
augunum og beit á jaxlinn.

„Draga,“ sögðu mennirnir á
Flaugarnefinu og voru samtaka.

En nú eru um þrír tugir manna að
vakna eftir stutta hvíld á bæjun-
um í Rauðasandshreppi. Fram
undan er einn sögulegasti björg-
unarleiðangur 20. aldar. Á meðan
upplifa konur, börn og gamal-
menni erfiða daga í bið milli von-
ar og ótta. Það er aðfaranótt laug-
ardagsins 13. desember 1947.

Hættuförin uppHættuförin uppHættuförin uppHættuförin uppHættuförin upp
þverhnípt bjargiðþverhnípt bjargiðþverhnípt bjargiðþverhnípt bjargiðþverhnípt bjargið

Nú var vaðurinn látinn síga og
hann dreginn neðan frá með svo-
kölluðum leynivað, grannri
tengilínu sem notuð er til að
stjórna mönnum neðan frá sem
verið er að draga upp. En hvern
af skipbrotsmönnunum átti nú
að hífa upp fyrst? Hver átti að
verða fyrstur upp í þessar ógn-
vekjandi hæðir? Albert bátsmað-
ur tók af skarið. Hann ákvað að
Jack matsveinn færi fyrstur, hann
þurfti mest á aðhlynningu að
halda.

Hafliði bjó eins tryggilega um
Jack í vaðnum og unnt var. Fyrst
batt hann hina venjubundnu bind-
ingu og síðan batt hann vaðinn
fyrir ofan mittishnút undir hendur
og yfir herðar með snæri. Auk
þess batt hann setlykkju utan um
lærin. Nú var Jack svo rígbundinn
að hann átti ekki að geta fallið úr
vaðnum, sama á hverju gengi, en
hann var skelfingu lostinn og gaf
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gegnum
LINSUNA

Vegna síaukins áhuga al-
mennings á ljósmyndun,

hefur Bæjarins besta ákveð-
ið að birta í vetur valdar

myndir eftir hina fjölmörgu
áhugaljósmyndara á Vest-

fjörðum. Þeir sem vilja leyfa
lesendum blaðsins að sjá

verk sín er bent á að senda
þær í prentgæðum á net-

fangið bb@bb.is ásamt
stuttum texta og ljósmynd

af höfundi. Fjórði vestfirski
áhugaljósmyndarinn til að
sýna ljósmynd eftir sig er
Oddur Jónsson á Ísafirði.

Ís á Ísafirði: Þessa mynd tók ég um kvöldmatarleytið þann 16. mars 2009. Ísbreiða sem var í botni fjarðarins hafði
brotnað og ísinn var að dreifast um Pollinn. Ég leyfði vélinni að ráða stillingunum, en undirlýsti um 0,7 stopp. Í
eftirvinnslu notaði ég Photoshop til að draga aðeins úr birtunni á himninum, til að fá meira jafnvægi við litinn á
sjónum.  Myndavél: Nikon D300. Linsa: Sigma 10-20 mm.Ljósop: f/8. Hraði: 1/250 ISO: 200.

Gömul lög í nýjum búningi
Tónlistarmaðurinn Mugison,

Örn Elías Guðmundsson, hefur
gefið út nýja breiðskífu. Platan
kallast Ítrekun og inniheldur úr-
val af eldri lögum Mugisons í
nýjum búningi en lögin hans hafa
tekið miklum breytingum á tón-
leikum hans víðs vegar um heim-
inn. Eins og nafnið gefur til kynna
ber umgjörð plötunnar keim af
efnahagsástandinu og verður hún
eins ódýr og hægt er. Plötuna er
nú hægt að kaupa beint af tón-
listarmanninum á vefsíðu hans,
mugison.is.

Mugison hefur ekki setið auð-
um höndum í ár og í tilefni af
útgáfu plötunnar spjallaði blaða-
maður við hann um hvað hefði
helst drifið á daga hans það sem
af er ári.

– Ef við byrjum á plötunni, er
þarna á ferðinni gamli góði Mugi-
son eða eru nýir straumar á
henni?

„Í rauninni er þetta upptöku-
„sessjón“ með mér og strákunum
í hljómsveitinni minni frá því í
janúar. Við tókum upp nokkur
lög sem okkur fannst hafa breyst
rosalega mikið frá því að við
tókum þau upp fyrir plötur í
gamla daga. Hljómsveitin er
skipuð Adda og Guðna úr Dr.
Spock, Davíð Þór og Pétri Ben.“

Mugison hyggur á tónleikaferð

um landið og byrjaði í heima-
högunum á Vestfjörðum. Með
honum í för á tónleikaferðinni er
gítarleikarinn Björgvin Gíslason,
sem er einna frægastur fyrir að
hafa verið í hljómsveitinni Nátt-
úru á sínum tíma.

„Við Bjöggi Gísla ætlum tveir
að búa til kósý stemningu og

fylgja plötunni eftir. Ég er
„megafan“ Bjögga en hann er
æðislegur gaur og gítarhetja
Íslands, allavega í mínum huga.
Hann hefur spilað með mér í
nokkrum lögum áður og það er
sko alls ekki amalegt að spila
með aðalgítarleikara landsins,“
segir Mugison.

arssyni. Er blaðamaður hafði
samband var Mugison einmitt
að vinna að hljóðfærinu.

„Við erum að vinna að seinni
áfanganum núna. Við erum búnir
að búa til hljóðfærið og erum nú
að vinna að sviðsmyndinni sem
er kanínuhattur með öllu ofan í.“

– Hvenær verður hljóðfærið

Vinnur að nýjuVinnur að nýjuVinnur að nýjuVinnur að nýjuVinnur að nýju
hljóðfærihljóðfærihljóðfærihljóðfærihljóðfæri

Mugison fékk í vor styrk upp á
1,4 milljónir króna frá Menning-
arráði Vestfjarða til að búa til
nýtt hljóðfæri ásamt iðnhönnuð-
inum og Ísfirðingnum Páli Ein-
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SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Léttar uppskriftir á aðventunniLéttar uppskriftir á aðventunniLéttar uppskriftir á aðventunniLéttar uppskriftir á aðventunniLéttar uppskriftir á aðventunni
Sælkeri vikunnar býður upp á

þrjár uppskriftir. „Uppskriftirnar
eru í léttari kantinum þar sem í
hönd fer mikill matarmánuður
með reyktu og steiktu, sætum
kökum og nammi. Með salatinu
er gott að hafa gróft heimabakað
brauð. Ostakexið passar sérlega
vel með súpunni en auðvitað er
hún líka góð með brauði og kexið
má alvega borða sér, eins og
smákökur. Verði ykkur að góðu
og njótið aðventunnar,“ segir
Bára.

Kjúklingasalat m/valhnetum
100 g nýir sveppir
2 epli
2 perur
2 gulrætur
1 sellerístöngull
2 steiktar kjúklingabringur eða
annar hluti kjúklings, beinlaus
20 valhnetukjarnar
Safi úr hálfri sítrónu
Salatblöð

Gulrætur og sellerí þvegið vel,

skorið í mjóar ræmur, sett í sigti
ofan í sjóðandi vatn í hálfa mín-
útu síðan kælt, látið renna vel af
því. Sveppir skornir í sneiðar.
Gott að skera þá í eggjaskera.
Epli og perur í sneiðar, síðan
ræmur. Sítrónusafa hellt yfir
eplin og perurnar þá dökkna þær
ekki. Kjúklingurinn rifinn í
ræmur eða litla bita. Salatblöðum
raðað í grunna skál, kjötinu og

grænmetinu blandað saman,
valhnetunum síðan stráð yfir. Í
lokin er svo salatolíu hellt yfir
rétt áður en salatið er borið fram.
( 3 msk olía móti 1 msk vínedik,
salt og nýmulinn pipar). Gott að
nota valhnetuolíu og eplavínedik

Sellerísúpa m/perum
75 g smjör
2 laukar, smátt saxaðir

6 sellerístönglar, smátt saxaðir
1 l Kjúklingasoð (Gott að nota
heimatilbúið, annars tening)
2 perur
1.5 dl rjómi
Salt og nýmulinn pipar

Laukur og sellerí látið krauma
í smjörinu þar til farið að linast,
má alls ekki brúnast. Kjúklinga-
soði hellt yfir, soðið við vægan

hita í u.þ.b. hálftíma.
Ef notaðar eru nýjar perur þarf

að hreinsa þær og skera í bita og
láta sjóða með

Niðursoðnar perur má alveg
notast við þá fær súpan aðeins
sætukeim, þurfa þær ekki að
sjóða með. Súpan maukuð í
blandara ásamt niðursoðnu per-
unum ef þær eru notaðar. Þá er
súpan látin sjóða í ca 10 mín.

Rjóma blandað saman við, síðan
saltað og piprað eftir smekk.

Ostakex
2 b hveiti
1.5 tsk salt
2 tsk paprika
0.5 tsk sinnepsduft
2/3 b smjör
250 g rifinn Maribo ostur
1/3 b rjómi
0.5 tsk worchestersósa

Þurrefnum blandað saman.
Smjör mulið saman við og osti
bætt útí. Bleytt í deiginu með
rjómanum og worchestersós-
unni, hnoðað. Deigið er flatt út
frekar þunnt og skornar út kringl-
óttar kökur eins og smákök-
ur.Bakað í 10-12 mín við 200-
210° fer eftir ofnunum, eiga að
vera ljósar.

Ég skora á Alfreð Erlingsson
á Ísafirði sem næsta matgæðing.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Bára Einarsdóttir á Ísafirði.

kynnt fyrir aðdáendum?
„Ég veit það ekki alveg. Ég

ætla að vera með það eitthvað á
tónleikum á næstunni, en þá bara
til að prófa það. Bara meira svona
til að æfa mig í að setja það upp
en ekki sem fullunninn hlut. Það
er búið að vera hrikalega skemm-
tilegt að vinna að þessu og vera
með Palla allan daginn.“

Fín afsökun tilFín afsökun tilFín afsökun tilFín afsökun tilFín afsökun til
að skreppa til NYað skreppa til NYað skreppa til NYað skreppa til NYað skreppa til NY

Mugison kom fram í fimm
hverfum New York borgar á
fimm dögum til að vekja athygli
á starfi Amnesty International.
Uppátækið vakti mikla athygli í
fjölmiðlum vestra.

„Þetta var mjög gaman. Þetta
var fín afsökun fyrir okkur Rúnu
að skreppa til New York.“

– Gafst eitthvert tækifæri til
að skoða sig um? Fór ekki mestur
tími í tónleikahald?

„Reyndar var lítill tími fyrir
annað en tónleika en við fórum

samt í öll fimm hverfin. En við
fengum að hanga með fólki frá
Amnesty International og hittum
fullt af fólki í öllum fimm hverf-
unum.“

Lagið „The Animal“ sem er
að finna á plötunni Mugiboogie
kom Mugison í samband við for-
svarsmenn Amnesty Internation-
al.

„Ég vann lagið upp úr árs-
skýrslu Amnesty. Síðan hef ég
verið að rembast við að gefa þeim
lagið en þeir vildu frekar að ég

myndi halda tónleika fyrir þá.“
Mugison var meðal leiðbein-

enda í hljóðverssmiðjum Kraums
sem haldnar voru í fyrsta sinn í
hljóðverinu Tankinum í Önund-
arfirði í sumar.

„Verðlaunahafar í fyrstu þrem-
ur sætum Músíktilrauna fengu í
verðlaun að koma í Tankinn til
Önna og ég var aðeins að hjálpa
þar til. En síðan var ég líka með
námskeið, svokallaða hljóðsmiðju,
á Seyðisfirði í sumar ásamt Davíð
Þór.“

– Voru þetta framtíðartónlist-
armenn sem komu á námskeiðið?
„Ég veit það nú ekki. Nei, ég get
nú eiginlega ekki sagt það.
Margir voru mjög áhugasamir
en margir líka bara mjög feimnir,
sem er alls ekki af hinu slæma.
Hæfileikar koma nú ekki alltaf í
ljós á námskeiðum, að minnsta
kosti kom það aldrei fram hjá
mér. Það er því erfitt að segja
eitthvað um það.“

– Eitthvað að lokum?
„Gefið mér fisk.“
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