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Munið!
Jólakort

Sigurvonar
Kortin fást hjá Húsasmiðjunni,

Blómabúðinni, Birki ehf.,
Hafnarbúðinni, Office 1 og hjá
Samkaup í Bolungarvík, hjá

Víkurbúðinni í Súðavík og hjá
N1 á Suðureyri, Flateyri og

á Þingeyri. Einnig er hægt að
panta jólakortin í símum
456 5650 og 897 5502

Guðbergur Þór Garðarsson frá Ísafirði og sambýlismaður
hans eru þjóðþekktir sem Beggi og Pacas. Í viðtali í miðopnu
segir Beggi frá ævi sinni, hefðbundnu hjónabandi í 25 ár sem

gat af sér fjögur börn, nýju ástinni í lífinu og viðhorfinu til
lífsins og tilverunnar.

Beggi og Pacas

Ákveðið hefur verið að
hætta svæðisbundnum
útsendingum RÚV á Ísa-
firði. Er það liður í hlut-
fallslegum niðurskurði
Ríkisútvarpsins en niður-
skurðurinn bitnar harðast
á fréttasviði RÚV þar sem
launakostnaður vegur
mun þyngra en á öðrum
sviðum. Voru 21 starfs-
manni RÚV sagt upp
störfum fyrir helgi og
samningi rift við 23 verk-
taka.

Þá hefur verið ákveðið
að hætta einnig svæðis-
bundnum útsendingum
RÚV á Akureyri og á Eg-
ilsstöðum. Allt í allt hverfa
45 starfsmenn frá RÚV.
Samkvæmt endurskoð-
aðri rekstraráætlun RÚV
verður skorið niður um
550 milljónir króna í
rekstrinum.

Að auki á að ná fram
150 milljóna króna sparn-
aði með tímabundinni
launalækkun. Um er að
ræða tímabundna ráðstöf-
un, til 12 mánaða eins og
kynnt var á starfsmanna-
fundi.       – birgir@bb.is

Svæðisútvarp-
ið lagt niður

Tekjur leikskóla voru hlut-
fallslega hæstar á Vestförðum
miðað við rekstrarkostnað
þeirra á síðasta ári eða 23%.
Hlutfall tekna af rekstrar-
kostnaði hefur lækkað í öllum
landshlutum á tímabilinu
2004-2007 samkvæmt skóla-
skýrslu Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Þrettán leikskól-
ar voru reknir á Vestfjörðum
á síðasta ári. Í skýrslunni kem-
ur einnig fram að hlutfall leik-
skólakennara árið 2007 var
lægst á Vestfjörðum og þar er
hlutfall ófaglærðs starfsfólk
einnig hæst.

Fjöldi starfsfólks við upp-

eldis- og menntunarstörf í
leikskóla eftir menntun á
Vestfjörðum hefur fækkað um
6% á árunum 1998 og 2007.
102 störfuðu við þessi störf á
síðasta ári, þar af 76 ófaglærðir
og 24 leikskólakennarar, en
auk þess voru 2 með aðra upp-
eldismenntun. Árið 1998
hinsvegar störfuðu 108 í þess-
um geira í fjórðungnum, 87
ófaglærðir, 20 leikskólakenn-
arar og einn með aðra uppeld-
ismenntun.

Skýrsluna má nálgast í heild
á vef Sambands íslenskra
sveitarfélaga.

– thelma@bb.is

Fæstir leikskólakenn-
arar á Vestfjörðum

Felst á tillögur
Vegagerðarinnar

Skipulagsstofnun hefur fall-
ist á tillögu Vegagerðarinnar
að mati á umhverfisáhrifum
vegna jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar. Áætl-
að er að bjóða verkið út á
næsta ári. Göngin eiga að vera
5.1 kílómetri á lengd og er
reiknað með að framkvæmda-
tíminn verði um tvö ár, þ.e. að
göngin yrðu tilbúin árið 2011
eða 2012. Upphafleg kostnað-
aráætlun hljóðaði upp á 2,3
milljarða króna en búast má
við að þær tölur hafi hækkað
nokkuð.

Vegagerðin lagði á haust-
dögum fram tillögu að mati á
umhverfisáhrifum og með úr-
skurði sínum fellst Skipulags-
stofnun á tillöguna með ákveð-
num skilyrðum. Meðal annars
tekur Skipulagsstofnun undir

athugasemdir frá Umhverfis-
stofnun þess efnis að ganga-
munnar eru í bröttum ósnortn-
um fjallshlíðum og geti rask
fyrir ofan og í kringum hlíð-
arnar haft neikvæð sjónræn
áhrif.

Skipulagsstofnun bendir á
að gangamunnar ganganna
kunni að vera deiliskipulags-
skyldir. Stofnunin telur nauð-
synlegt að framkvæmdaraðili
geri grein fyrir ásýndarbreyt-
ingum á landslagi, með til-
komu gangamunnana og veg-
tenginga og leggur til að reynt
verði að finna þá gangamunna
sem þegar eru fyrir hendi sem
helst líkjast fyrirhugðum ganga-
munnum í Dýrafirði og Arn-
arfirði til að sýna hvernig
ásýndin eigi eftir að breytast.

– birgir@bb.is
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Mannfólkið gæti borðað
hráefnið sem notað er við
kattarmatsframleiðsluna í
Súðavík að sögn Braga Lín-
dal Ólafssonar, fóðurfræð-
ings sem hannar kattarmat-
inn frá Súðavík. „Ef þú ætlar
að setja fóður á markað
hvort sem það er fyrir kött,
kú eða hest, þá beitir þú
ákveðinni þekkingu til þess
að setja hana saman. Við
ætlum okkur að framleiða
hágæða kattarmat úr mjög

góðu hráefni og við setjum
fóðrið saman þannig að það
henti dýrinu eins vel og hægt
er. Afurðirnar sem við notum
í kattarmatinn eru alfarið úr
dýrum sem er slátrað til mann-
eldis. Við erum nánast að nota
mannamat. Kötturinn er rán-
dýr og hans náttúrulega fæði
er fyrst og fremst dýr og fuglar
og liggur alveg hreint fyrir að
þetta eru sláturafurðir sem
hafa verið skoðaðar af dýra-
læknum og eru frá sláturleyf-

ishöfum. Mannfólk gæti étið
sem hráefnið notað er í kattar-
matinn,“ segir Bragi.

Eins og áður hefur komið
fram hér í blaðinu ætlar fyrir-
tækið Murr ehf. að hefja fram-
leiðslu á kattarmat í Súðavík
innan skamms og hannar
Bragi matinn. Murr var stofn-
að í lok apríl þessa árs, stendur
en gert er ráð fyrir að afurðir
fyrirtækisins komi á markað
hérlendis í janúar á næsta ári.
Undirbúningsvinna að fram-

leiðslu kattamatsins hefur
staðið yfir síðan 2003. Búið
er að ráða fjóra starfsmenn
til fyrirtækisins sem munu
starfa við framleiðsluna en
nú er unnið að uppsetningu
tækjabúnaðar verksmiðju
fyrirtækisins sláturafurðirn-
ar sem fyrirtækið kemur til
með að nota í framleiðsluna
koma frá Sláturfélagi A-
Húnvetninga á Blönduósi
og sláturhúsum Norðlenska
á Akureyri.  – birgir@bb.is

„Mannfólk gæti étið hráefnið
sem notað er í kattarmatinn“

Pökkum ekki ekið heim
nema gegn aukagjaldi
Starfsmenn pósthússins

á Ísafirði eru ekki farnir
að finna fyrir jólaösinni en

nú styttist óðum í að fólk
fari að huga að því að
koma jólapökkunum í

réttar hendur. „Jólaösin
byrjar ekki fyrr en í fyrsta
lagi í þessari viku, síðustu
öruggu skiladagar innan-

lands er 19. desember bæði
fyrir kort og pakka, en

auðvitað er betra fyrir fólk
að vera í fyrra fallinu“,

segir Ragnheiður Baldurs-
dóttir hjá Íslandspósti á

Ísafirði.  Efnahagsþreng-
ingarnar koma einnig við

hjá póstinum og nú er
pökkum ekki lengur ekið
heim í hús nema að greitt

sé sérstaklega fyrir það.
„Við ókum öllum bögglum
heim um tíma en nú höfum
við þurft að hætta því, það

er bara eins og gengur og
gerist um þessar mundir.

En ekki hafa allir tök á því
að sækja pakkana sína og

því er hægt að biðja um að
láta aka þeim heim gegn
aukagjaldi,“ segir Ragn-

heiður. Síðasti öruggi
skiladagur til að póstleggja

jólapakka til landa utan
Evrópu rennur upp 5. des-

ember og síðasti öryggi
skiladagur til að senda
jólakort til landa utan

Evrópu er föstudagurinn
8. desember. Síðasti öruggi

skiladagur á jólapökkum
til Evrópu er miðviku-

dagurinn 12. desember og
til  að jólakortin skili sér í

tæka tíð þarf að koma
þeim í póst ekki seinna en
föstudaginn 15. desember. Mikið annríki er jafnan á pósthúsinu á aðventunni.

Kristjáns Péturssonar
Svansvík, Súðavíkurhreppi

Alúðarþakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,

tengdaföður, afa og langafa

sem andaðist 7. nóvember 2008. Sérstakar þakkir
til alls starfsfólks á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði fyrir

einstaka umönnun og hlýju síðastliðin ár.

Heiðrún Kristjánsdóttir
Jóhanna R. Kristjánsdóttir

Pétur S. Kristjánsson Rakel Þórisdóttir
Þorgerður H. Kristjánsdóttir Hermann S. Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Kynningarnámskeið
Fimmtudaginn 4. desember kl. 18 heldur

Björn Hafberg kynningarnámskeið um þá
aðstoð sem náms- og starfsráðgjafar geta
veitt. Námskeiðið verður hjá Fræðslumið-
stöð Vestfjarða að Suðurgötu 12 á Ísafirði
og er fólki að kostnaðarlausu.

Að kynningu lokinni gefst fólki kostur á
að fara í áhugasviðsgreiningu og finna
hvar styrkleikar þeirra liggja.

Allir velkomnir!
Fræðslumiðstöð Vestfjarða.

Flestir ferðamenn heimsóttu Ísafjörð
Langflestir ferðamenn sem

heimsóttu Vestfirði í sumar
komu til Ísafjarðar. Helstu
áfangastaðir erlendra ferða-
manna voru á suðurfjörðum
Vestfjarða, ef undan er skilinn
Ísafjörður og Hólmavík. Sam-
kvæmt könnun, sem gerð var
meðal ferðamanna í landshlut-
anum í sumar á vegum Rann-
sókna- og fræðaseturs Há-

skóla Íslands á Vestfjörðum,
heimsóttu yfir 50% erlendra
ferðamanna Ísafjörð, Brjáns-
læk, Dynjanda, Látrabjarg,
Patreksfjörð og Hólmavík.
Innlendir ferðamenn fóru
víðar um Vestfirði og heim-
sóttu fleiri staði á norðan-
verðum Vestfjörðum en er-
lendir ferðamenn. Helstu við-
komustaðir innlendra ferða-

Sunnanverðir Vestfirðir ein-
göngu, Vestfjarðahringurinn
(Vestfirðir allir fyrir utan Horn-
strandir) og Tröllatunguhring-
ur (Borðeyri, Drangsnes,
Hólmavík, Bjarkalundur). Þá
var nokkuð algengt að ferða-

menn heimsæktu einungis
Ísafjörð eða einungis Ísafjörð
og næsta nágrenni, bendir það
til þess að Ísafjörður sé orðinn
vel þekktur áfangastaður einn
og sér. Rúm 80% bæði inn-
lendra og erlendra ferðamanna
komu til Ísafjarðar.

Áberandi munur er á fjölda

innlendra ferðamanna og er-
lendra á nokkrum áfangastöð-
um, t.d. í Bjarkalundi og
Ketildölum, að því leyti hver-
su miklu færri útlendingarnir
eru. Ástæða fyrir því getur
verið sú, að erlendir ferða-
menn þekki síður þessa staði.

– thelma@bb.is

manna voru í þessari röð: Ísa-
fjörður, Patreksfjörður, Þing-
eyri, Súðavík, Bíldudalur,
Bjarkalundur og Bolungarvík.

Þegar ferðamynstur er skoð-
að virðast ferðamenn gjarnan
fara einn af þremur hringjum:

Ísafjörður var vinsælasti áfangastaður ferðamanna á Vestfjörðum í sumar.
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Karlmaður var á dögun-
um sakfelldur fyrir Héraðs-
dómi Vestfjarða fyrir að
hafa brotið gegn blygðunar-
semi tveggja stúlkna og
barnaverndarlögum með
því að leggjast nakinn upp í
rúm til þeirra. Hins vegar
var hann sýknaður af því að
hafa lagst upp í rúm til ann-
arrar stúlku sem var að
passa fyrir hann og káfað á
henni innanklæða. Var þar
orð gegn orði og þótti

ákæruvaldinu ekki hafa tekist
að færa fram nægar sannanir
fyrir því að maðurinn hefði
framið brotið, svo ekki yrði
véfengt með skynsamlegum
rökum. Þá hafi upplausn orðið
í fjölskyldunni eftir að málið
komst upp en stúlkan var
skyld manninum.

Varðandi brotin gagnvart
hinum stúlkunum var hinn
ákærði í gleðskap og kvaðst
hafa orðið mjög ölvaður og
liðið illa út af drykkjunni og

fengið leyfi til að halla sér í
einu herbergi í húsinu. Hann
hefði þar sofnað eða liðið út
af en síðan vaknað upp við
hróp og öskur og þá gert sér
grein fyrir því að hann lá nak-
inn ofan á sæng í rúmi með
tveimur nemendum sínum.

Ákærði nefndi sem mögu-
lega skýringu á veru sinni í
herbergi stúlknanna að hann
hefði um nóttina farið á kló-
settið og villst á herbergjum
að því loknu, enda undir mikl-

um áhrifum áfengis. Tók
ákærði fram að þetta væri
ágiskun af sinni hálfu, hann
myndi ekkert eftir umrædd-
um atvikum.

Refsing var ákveðin 45
daga fangelsi, en fullnustu
refsingarinnar frestað skil-
orðsbundið í tvö ár.

Var ákærði jafnframt
dæmdur til að greiða stúlk-
unum tveimur miskabætur.

– thelma@bb.is

Sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn
blygðunarsemi tveggja stúlkna

Gert ráð fyrir að framkvæmdum
við Skrúð ljúki fyrir aldarafmælið

Töluverðar framkvæmd-
ir eru fyrirhugaðar í nán-

asta umhverfi Skrúðs í
Dýrafirði og er gert ráð

fyrir að þeim verði lokið
fyrir aldarafmæli garðsins

næsta sumar. Þann 7.
ágúst 2009 verða 100 ár

liðin frá því að garðurinn
var vígður og gefið nafn og

hafa framkvæmdirnar það
að markmiði að tryggja

varðveislu garðsins og
tryggja sem best aðkomu

og þjónustu við gesti. Sam-
kvæmt deiliskipulagi fyrir

garðinn felast fram-
kvæmdirnar m.a. í því að
samráði við landeigendur
að Núpi að vegarslóði sem

legið hefur inn Núpsdal
skuli færður fjær garð-

inum og bílastæði gert að-
gengilegra en nú er. Heim-
ilt verði að koma upp lág-

um vegartálmum sem
hindra akstur utan vega

við garðinn. Jafnframt að
umliggjandi land verði

afgirt svo búfénaður

haldist utan við garðinn.
Þess má geta að Skrúður
er einn elsti og merkasti

skrúðgarður landsins.
Framkvæmdasjóður

Skrúðs hefur farið á fram
við Ísafjarðarbæ að hann

tilnefni nýjan fulltrúa í
sjóðinn þar sem Gunnar
Reynir Bæringsson sem

hefur verið fulltrúi bæj-
arins um langt árabil féll

nýlega frá, en hann gegndi
gjaldkerastarfi fyrir sjóð-

inn. Í erindi sjóðsins til
bæjaryfirvalda segir að

þar sem í mörg horn verði
að líta hjá nefndarmönn-
um á næsta ári sé mikil-

vægt að fulltrúi Ísafjarðar-

bæjar verði tilnefndur við
fyrsta hentugleika. Þá

segir einnig að fyrirkomu-
lag Ísafjarðarbæjar að
viðkomandi fulltrúi sé

búsettur á höfuðborgar-
svæðinu hafi reynst vel.

Bæjarráð hefur óskað eftir
tillögu um fulltrúa Ísa-

fjarðarbæjar í stjórnina.

Fara fram á milljón króna afslátt
vegna útlitsgalla á nýbyggingu GÍ

Byggingarnefnd framtíðar-
húsnæðis Grunnskólans á Ísa-
firði hefur farið fram á einnar
milljón króna aflsátt á ný-
byggingu skólans vegna út-
litsgalla í múrhúð utanhúss.
Nefndin fór í skoðunarferð að
nýbyggingunni fyrir stuttu og
voru nefndarmenn sammála
um að fara fram á afslátt á
verkinu. Vestfirskir verktakar
á Ísafirði sáu um verkið og
verður fyrirtækið krafið um
afslátt vegna fyrrnefnds galla.
Svanlaug Guðnadóttir, einn
nefndarmanna, segir múrhúð-

ina gallaða á tveimur hliðum
hússins, á hliðinni sem snýr
að porti skólans og hliðinnni
sem snýr að Dótakassanum,
leikfangaverslun á Ísafirði.

„Það sér ekki mikið á þess-
um hliðum en þetta er nýtt
hús og er það krafa nefndar-
manna að húsið líti óaðfinn-
anleg út. Múrhúðin hefur
þornað of hratt sem veldur
því að áferð hennar er ekki
með besta móti og ekki nógu
falleg að sjá. Það er ekki búið
að samþykkja þessa kröfu en
þetta er lagt fram í samráði

við verktakana. Þeir sáu einnig
þennan galla og leitum við að
lausn í málinu. Við búumst
við því að húsið verði málað
aftur, “ segir Svanlaug.

Áætlaður kostnaður við ný-
byggingu Grunnskólans á Ísa-
firði er 316 milljónir króna,
en fjárhagsáætlun gerði ráð
fyrir að framkvæmdirnar myndu
kosta 273 milljónir. Munurinn
er því 43 milljónir. Ástæðan
fyrir hækkuninni er hækkun
vísitölu og hækkun á verði
búnaðar, einkum kaupum á
húsgögnum.    – birgir@bb.is

Farið er fram á milljón króna aflsátt á nýbyggingu
Grunnskólans á Ísafirði vegna útlitsgalla í múrhúð utanhúss.

Veraldarvinir bjóða Ísafjarðarbæ aðstoð
Veraldarvinir hafa boðið

fram sjálfboðaliða til að sinna
umhverfistengdum verkefn-
um í Ísafjarðarbæ næsta sum-
ar. Veraldarvinir eru félaga-
samtök sem vinna að um-
hverfis- og menningartengd-
um verkefnum um allt land.
Á síðustu tveimur árum hafa
samtökin meðal annars staðið
fyrir skipulegri hreinsun strand-
lengju Íslands og gert er ráð
fyrir að halda því verkefni
áfram til ársins 2012.

„Við hreinsum allt sem
hægt er að taka með höndum
og kortleggjum síðan með
GPS tækjum þau stykki sem
ekki er hægt að fjarlægja nema
með stórvikrum vinnuvélum.
Hugmyndin er síðan að fjar-
lægja þau stykki síðar meir“,
segir í bréfi sem Veraldarvinir
hafa sent bæjaryfirvöldum í
Ísafjarðarbæ. Væntanlega
munu 360 sjálfboðaliðar taka
þátt í þessu verkefni árlega á
tímabilinu 2009-2011. Sam-

tals munu 1.680 sjálfboðaliðar
koma að verkinu og er heildar-
fjöldi vinnustunda áætlaður
134.400 á árunum 2006-2011.

Í sumar tóku samtökin á
móti tæplega 700 erlendum
sjálfboðaliðum sem mynduðu
69 hópa sem unnu að ýmsum
verkefnum vítt og breitt um
landið, þar á meðal á Vest-
fjörðum. Veraldarvinir eru fé-
lagasamtök sem rekin eru án
hagnaðarsjónarmiða. Samtök-
in voru stofnuð 2001 og hafa

frá upphafi haft umhverfismál
í öndvegi. Markmið samtak-
anna er að stuðla að heilbrigð-

um lífsháttum og betri um-
gengni. Nánari upplýsingar
um starfsemi Veraldarvina má

finna á heimasíðu samtakanna
www.wf.is.

– thelma@bb.is

Engin aukning á blönd-
uðu heimilissorpi

Engin aukning hefur orðið
á blönduðu heimilissorpi til
förgunar hjá sorpbrennslu-
stöðinni Funa í Engidal að
sögn Vernharðs Jósefssonar
stöðvarstjóra. Hann segir sorp-
magnið vera árstíðabundið og
segist ekki geta skrifað upp á
minnkandi neyslu hjá Vest-
firðingum líkt og hjá íbúum
höfuðborgarsvæðisins, sé
horft til þess sorpmagns sem
almenningur skilar frá sér.
Fregnir hafa borist af því að
blandað heimilissorp hafi
minnkað um 6% á höfuðborg-

arsvæðinu en það er rakið til
minnkandi neyslu vegna efna-
hagsástandsins.

Nefnd á vegum Ísafjarðar-
bæjar fer nú yfir framtíðar-
skipan sorpmála í sveitarfé-
laginu. Í erindisbréfi hennar
felst m.a. að athuga hvort aðrar
leiðir en rekstur Funa séu hag-
kvæmari til að eyða sorpi. Eitt-
hvað er í að nefndin skili af
sér niðurstöðum en matsvinn-
an kemur til með að taka lengri
tíma en áætlað var þegar hún
tók til starfa.

– birgir@bb.is
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Nemendur borðuðu veitingar Hugljúfar með bestu lyst.

Fullveldinu fagnað
Nemendur Menntaskólans á Ísafirði fögnuðu því að 90

ár eru liðin frá því að Íslendingar fengu fullveldi frá Dön-
um. Var deginum gerð góð skil með borðhaldi í mötuneyti
Menntaskólans þar sem Hugljúf Ólafsdóttir matreiddi
hugljúfar veitingar, líkt og stjórn NMÍ vildi kalla þær.
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, upplýsingafulltrúi Ísafjarðar-
bæjar var veislustjóri kvöldsins og létu menntskælingarnir
einstaklega vel að stjórn hans og sá hann til þess að nem-
endunum leiddist ekki biðin á milli rétta og að gleðin færi
ekki úr böndunum. Eftir borðhaldið lá leið nemendanna á
sal Menntaskólans þar sem þeir dönsuðu við metnaðarfullt
plötusnúðasett Dj Margeirs. Meðfylgjandi myndir voru
teknar við borðhaldið.
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Húsið – Ljósbrot frá ÍsafirðiHúsið – Ljósbrot frá ÍsafirðiHúsið – Ljósbrot frá ÍsafirðiHúsið – Ljósbrot frá ÍsafirðiHúsið – Ljósbrot frá Ísafirði
Út er komin hjá Vestfirska forlaginu bókin Húsið – Ljósbrot frá Ísafirði eftir Hörpu Jónsdóttir. Harpa bjó
lengi á Vestfjörðum, lengst á Ísafirði þar sem hún var grunnskólakennari. Þetta er önnur bók Hörpu, hún
fékk Íslensku barnabókaverðlaunin árið 2002 fyrir „Ferðina til Samiraka“ og sama ár var hún valin bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæjar. Harpa er einnig þekkt hannyrðakona. Sagan af húsinu segir fyrst og fremst frá
fólkinu í kring um það, bænum og nánasta umhverfi. Höfundur bregður upp hlýlegum en jafnframt skarp-
skyggnum myndum af bæjarbrag og samfélagi á Ísafirði, séð með augum þess sem tilheyrir því – en þó
ekki.  Fjöldi ljósmynda setur svip á verkið, en þær eru bæði eftir Hörpu og aðra vestfirska ljósmyndara.

Vestri valið efnilegasta liðiðVestri valið efnilegasta liðiðVestri valið efnilegasta liðiðVestri valið efnilegasta liðiðVestri valið efnilegasta liðið
Sundfélagið Vestri á Ísafirði hlaut Hvatningarbikar Sundsambands
Íslands í ár en hann er veittur því félagi sem mest hefur komið á
óvart á liðnu sundári. Hvatningarbikar SSÍ árið 2008 er veittur
Sundfélaginu Vestra á Ísafirði. „Mikil fjölgun hefur orðið á iðk-

endum hjá Vestra og stærð hópsins og árangur á sundmótum
hefur vakið mikla athygli, sérstaklega þegar tekið er með í reikn-

inginn stærð sveitarfélagsins og aðstæður til sundiðkunar.“

Rekstrarniðurstaða sam-
stæðureiknings Súðavíkur-
hrepps er neikvæð um 648.
000 kr. samkvæmt fjárhags-
áætlun Súðavíkurhrepps og
stofnana hans fyrir árið 2009
sem lögð var fram til fyrri
umræðu á sveitarstjórnarfundi
í síðustu viku. Með áorðnum

breytingum á fjárhagsáætlun
fyrir árið 2009 eru tekjur
samstæðureiknings Súðavík-
urhrepps, (A og B hluta), áætl-
aðar 169.627.000 kr. og út-
gjöld áætluð 170.275.000 kr.

Súðavíkurhreppur hefur
samþykkt fjárhagsáætlun sveit-
arfélagsins og stofnana hans

fyrir árið 2008 Niðurstaða
reksturs án fjármagnsliða og
afskrifta er því neikvæð um
648.000 kr. Fjármunatekjur
umfram fjármagnsgjöld eru
áætlaðar neikvæðar um 45
þúsund og afskriftir áætlaðar
9.476.000 kr.

Ekki verður tekin ákvörðun

um framkvæmdir á árinu 2009
fyrr en það liggur fyrir hver
framlög verða frá Jöfnunar-
og húsafriðunarsjóði.

Sveitarstjórn samþykkti
fjárhagsáætlunina samhljóða
og vísaði henni til seinni um-
ræðu.

– thelma@bb.is

Neikvæð rekstrarniðurstaða

Háskólasetur Vestfjarða
hefur í haust tekið á móti um-
sóknum í frumgreinanám á
vorönn 2009. Umsóknarfrest-
ur rennur út 10. desember og
segir Martha Lilja Marthens-
dóttir Olsen kennslustjóri, fáar
nýskráningar hafa borið í

haust. Hún segir að í ljósi
harðnandi áferðis í þjóðfélag-
inu hafi verið ákveðið að gefa
fólki tækifæri á að hefja nám
við fyrstu önn frumgreina-
námsins eftir áramót.

Á Ísafirði stunda 20 manns
frumgreinanám við Háskóla-

setrið en það sinnir einnig fjar-
kennslu fyrir frumgreinanám
við Háskóla Reykjavíkur en
30 manns stunda fjarnám frá
Reykjavík. Fyrsta önnin verð-
ur engu að síður kennd eftir
áramót þótt þátttaka verði
dræm, að sögn Mörthu. „Fjar-

námið fyrir sunnan heldur
fyrstu önninni gangandi og
svo erum við með nokkra
nemendur sem halda áfram
námi á annarri önn frum-
greinanámsins eftir áramót,“
segir Martha.

– birgir@bb.is

Fáar skráningar í frumgreinanám

„Það hefur aldrei verið spurt
eins mikið um kennarastöður
við skólann eins og núna og
ég hef aldrei orðið vitni að
jafn miklum áhuga fyrir starf-
inu. Það hefur hins vegar ekki
verið mikið spurt um þá
kennarastöðu sem okkur vant-
ar þ.e. ensku kennara. Ef ég
fæ ensku kennara til starfa við
skólann, erum við í mjög góð-
um málum,“ segir Jón Reynir

Sigurvinsson, skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði,
aðspurður hvort hann hafi orð-
ið var við aukna ásókn í nám
við skólann undanfarin miss-
eri sem og í stöður kennara.
Jón Reynir segir of snemmt
að segja til um hvort ásókn í
nám við skólann hafi aukist
því nemendur sæki iðulega
ekki um nám við skólann fyrr
en í desember. „Ef það verða

auknar fyrirspurnir þá berast
þær oftast til okkar í desem-
ber,“ segir Jón Reynir.

Menntaskólinn er sagður
geta tekið á móti 350 nemend-
um í fullt nám en ekki hefur
enn komið til þess að vísa
þurfi nemendum frá skólanum
vegna fjölda. „Á haustin höf-
uð við sett þak á þá upphafs-
áfanga sem eru fjölmennastir.
Að því leiti má segja að við

séum að setja mörk á fjölda
nemenda, en með tilkomu
upplýsingatækniþjónustu skól-
ans getum við verið með mun
fleiri nemendur en 350, því
þá erum við ekki eins bundin
við kennslustofur. Staða okkar
í skólanum er góð en það vant-
ar fleira fólk á svæðið,“ segir
Jón Reynir Sigurvinsson, skóla-
meistari MÍ.

– birgir@bb.is

Mikil eftirspurn eftir
kennarastöðum við MÍ

Menntaskólinn á Ísafirði.

Kakó og lummur með
sannfæringakrafti

Á þessum degi fyrir 22 árum

Það var mikið um að vera á Silfurtorgi og þar í kring á laug-
ardaginn. Hin árvissa torgsala til styrktar húsbyggingu Tón-
listarskólans dró til sín fjölda fólks. Harmónikufélagið nýja lét
til sín heyra. Félagið úr Lúðrasveit Tónlistarskólans léku og
Jónas Tómasson stjórnaði kórsöng. Á langborðum fengust
ýmsar veitingar og hlýjum drykkjum var ausið upp úr stórum
ílátum í frostinu. Inni á Hótel Ísafirði spilaði jólasveinn á
píanó. Hestar áttu leið um torgið og verslanir voru opnar. Á
laugardaginn var eins og maður skynjaði loksins að jólin eru í
nánd. Nýlega hefur verið rutt í burtu öllum vafa um þátttöku
Ísafjarðarkaupstaðar í byggingu hins nýja húss Tónlistarskóla
Ísafjarðar á Torfnesi. Nú er orðið ljóst að hægt verður að halda
áfram með sannfæringarkrafti hinu ötula starfi áhugafólks um
þetta mál, þegar fullvissa er fengin um stuðning bæjarins. Nú
er ljóst að starfið á umliðnum árum hefur ekki verið til einskis.
Nú þarf ekki að hætta við bygginguna. Nú er hægt að halda áfram
að selja kakó og lummur með sannfæringakrafti á torginu.

,,Nú þegar efnahagskerfi Íslands er hrunið og stjórnvöld
vinna hörðum höndum við að koma því í starfshæft ástand að
nýju, væri gott að heyra hugmyndir frá vestfirskum ráðamönn-
um um hvernig þeir hyggjast beita sér til að koma í veg fyrir
hrun þeirra fyrirtækja sem eftir eru starfandi í fjórðungnum,“
sagði atvinnurekandi á Ísafirði í viðtali við BB um miðjan
október. Og hann bætti við: ,,Almenningur og fyrirtæki, sem
búið hafa við neikvæðan hagvöxt um árabil á Vestfjörðum á
meðan góðærið vall um allt höfuðborgarsvæðið, hafa þurft að
þreyja þorrann. Nú berast þau tíðindi frá stjórnvöldum að allir
landsmenn þurfi að axla byrðarnar, m. a. af óstjórnlegri ofneyslu
– nú séu allir á sama hripleka bátnum.“ Sem við er að búast
bregður þeim meira við þegar byrinn þrýtur, sem lítt eru barn-
ingnum vanir. Af þessu tilefni lagði Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands ísl. sveitar-
félaga, orð í belg: ,,Við reyndum að njóta þeirra tækifæra sem
voru í uppganginum þó að það hafi ekki skilað sér nema að
hluta til okkar og því miður er það langt frá því að vera nóg.
Við reyndum auðvitað að beina öllum viðskiptum í heima-
byggð.“ Hvað það síðasta áhrærir er næsta víst að í gegnum
tíðina hefði betur mátt að standa á ýmsum sviðum.

Efnahagspakki ríkisstjórnarinnar til verndar heimilunum
liggur fyrir. Sitt sýnist hverjum þar um, enda aldrei gert svo að
öllum líki. Og nú er beðið eftir fyrirtækjapakkanum, sem
stjórnvöld kalla svo; aðgerðum, sem eru undirstaða alls þess
er gera þarf, að sérhver vinnufús hönd hafi vinnu, sem frekast
er kostur. Undanfarið hefur berlega komið í ljós vilji fólks til
búferlaflutninga á landsbyggðina, svo fremi að til staðar sé
húsnæði og vinnu að fá. Sumstaðar er húsnæði fyrir hendi en
atvinnutækifæri fá eða engin, annars staðar er þessu öfugt
farið. Með því að koma þarna að verki slægi ríkisvaldið
margar flugur í einu höggi. Efling sveitarfélaga á landsbyggð-
inni er eitt mikilvægasta verkefnið sem ríkisvaldið stendur
frammi fyrir; verkefni sem gæti skotið styrkum stoðum undir
,,hið nýja Ísland“ sem menn sjá fyrir sér þegar við náum að
rísa upp úr öskustónni.

Líkt og reglubundnar hreingerningar hafa verið siður á
flestum heimilum hefur BB annað slagið tekið fram afþurrk-
unarklútinn og dustað rykið af málum sem dúkkað hafa upp
sem tækifæri til aukinnar fjölbreytni í atvinnulífi á Vestfjörðum
en hafa einhverra hluta vegna aldrei orðið annað og meira en
orðin tóm, brostnar vonir. BB mun ekki leggja af þennan góða
vana þótt listinn verði ekki tíundaður að þessu sinni. Sveitar-
stjórnarmenn ættu hins vegar að dusta rykið af blaðabunkanum.
Oft var þörf, nú er nauðsyn.

s.h.
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Evrópskt skátamót í ÍsafjarðarbæEvrópskt skátamót í ÍsafjarðarbæEvrópskt skátamót í ÍsafjarðarbæEvrópskt skátamót í ÍsafjarðarbæEvrópskt skátamót í Ísafjarðarbæ
Hluti evrópsks skátamóts verður haldið á Ísafirði og á Hornströndum næsta sumar.
Áætlað er að um 100 skátar komi til Ísafjarðarbæjar í tengslum við mótið. Bandalag
íslenskra skáta hefur beðið Ísafjarðarbæ um styrk að fjárhæð kr. 459.900.-, til að
mæta kostnaði við gistingu, aðgengi að sundstöðum, söfnum og matarkostnað. Bæjar-
ráð Ísafjarðarbæjar fjallaði um styrkbeiðnina á síðasta fundi og samþykkti að verða við
styrkbeiðni skátanna með vísun til bókunar íþrótta- og tómstundanefndar en þar var
samþykkt að styrkja bandalagið án þess að fara út í beinan útlagðan kostnað við mótið.

Ungur Bolvíkingur sást í PortúgalUngur Bolvíkingur sást í PortúgalUngur Bolvíkingur sást í PortúgalUngur Bolvíkingur sást í PortúgalUngur Bolvíkingur sást í Portúgal
Jaðrakan-ungi sem var merktur í Syðridal í Bolungarvík í júlí í
sumar sást í nóvember nálægt Lissabon í Portúgal. Einnig sást

jaðrakan sem var merktur sem fullorðinn við Holt í Önundarfirði
2003. Sá fugl hefur sést á hverju sumri síðan við Holt. Íslensku

jaðrakanir hafa aðallega vetursetu við England, Írland, Frakkland
og Portúgal og hafa flestar endurheimtur komið frá þessum
löndum. Frá þessu var sagt á vef Náttúrustofu Vestfjarða.

Eimskip er hætt strandsigl-
ingum til Ísafjarðar að sögn
Ólafs William Hand, upplýs-
ingafulltrúa Eimskipa. Var
ákvörðun þess efnis tekin í
síðustu viku og er hún partur
af stórfelldum niðurskurði fé-
lagsins. Tvö skip hafa sinnt
flutningum frá Bandaríkjun-
um til Íslands fyrir Eimskip
og verður eitt þeirra lagt af en
Eimskip notaði annað þessara
skipa til strandsiglinga til Ísa-
fjarðar. Eimskip hefur einnig
sagt upp 72 starfsmönnum en
enginn þeirra starfar hjá fyr-

irtækinu á Ísafirði en hins veg-
ar lækka allir starfsmenn fyr-
irtækisins sem eru með 300
þúsund króna mánaðarlaun
eða hærra um 10% í launum.
Ólafur segist ekki telja að
ákvörðun um að hætta strand-
siglingum til Ísafjarðar sé end-
anleg og segir hana verða end-
urskoðað þegar birtir til í efna-
hagsmálum.

„Við reyndum eins og við
gátum að halda strandsigling-
um til Ísafjarðar á floti en því
miður var ekki grundvöllur
fyrir þeim. Við erum búin að

tala við alla viðskiptavini okk-
ar á Ísafirði og við höfum ein-
ungis mætt skilningi af þeirra
hálfu vegna þessarar ákvörð-
unar,“ segir Ólafur.

Einfaldara mál yrði að draga
úr landflutningum hjá Flytj-
anda að sögn Ólafs. „Tíðni
landflutninga getur minnkað
en í dag höldum við uppi áætl-
unum okkar varðandi land-
flutninga og erum við mun
sveigjanlegri í þeim efnum.
Fólk á ekki eftir að finna fyrir
því ef kemur til samdráttar í land-
flutningum,“ segir Ólafur.

Strandsiglingum hætt
Tvö skip hafa sinnt flutningum frá Bandaríkjunum til Íslands fyrir Eimskip og verður

eitt þeirra lagt af en Eimskip notaði annað þessara skipa til strandsiglinga til Ísafjarðar.

Skortur á íbúðarhúsnæði hamlar vexti
Niðurstöður fjögurra vinnu-

hópa frá íbúaþinginu í Súða-
vík, sem haldið var á fyrsta
degi vetrar, voru kynntar á
síðasta fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps. Sköpuðust
miklar umræður um hug-
myndir vinnuhópanna og ætl-
ar sveitarstjórnin að vinna
frekar með tillögurnar á næstu
mánuðum. Meðal þess sem
vinnuhóparnir leggja til er að
hreppurinn verði umhverfis-
vænn, að sveitarfélagið komi
meira að atvinnulífinu á staðn-
um til að ýta undir sjálfbærni
og nýsköpun sem og að 5-10
manns gætu starfað við fram-
leiðslu kattarmats. Einnig
lýstu hóparnir yfir áhyggjum
vegna skorts á leigu- og íbúð-
arhúsnæði í sveitarfélaginu
sem gerir Súðavíkurhrepp erf-
itt fyrir að vaxa og dafna.

Sameiningarmál voru einn-
ig rædd og var ekki nokkur
vilji hjá þeim til að sameinast
öðrum sveitarfélögum. Ein-
ungis yrði mögulegt að hefja
viðræður um sameiningu ef
samgöngur yrðu bættar til
Súðavíkur og eru jarðgöng frá

Álftafirði til Skutulsfjarðar af-
ar mikilvægur þáttur í því
ásamt því að reisa brú þvert
yfir Álftafjörðinn til að gera
svæðið sterkara í heild sinni.
Málefni fyrirhugaðar olíu-
hreinsistöðvar á Vestfjörðum

voru rædd og mætti stöðin
almennt neikvæðu viðmóti
innan hópanna en þrátt fyrir
þá neikvæðu afstöðu töldu
þeir að sambærileg innspýting
inn í hagkerfið yrði alltaf áhuga-
verð.

Einnig var rætt um málefni
Langeyrartjarnarsvæðisins og
var samstaða um að ekki ætti
að vera frístundarsvæði né
íbúabyggð á svæðinu. Vernda

þurfi Langeyrartjörn og um-
hverfið í kringum hana. Vilja
hóparnir að frístundasvæði
verði fyrir ofan þjóðveginn.
Yfir vetrartímann ætti Lang-

eyrartjarnarsvæðið að vera
nýtt sem gönguskíða- og
skautasvæði og lýsa þyrfti upp
svæðið fyrir þá iðkun.

– birgir@bb.is

Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Langflestir þeirra ferða-
manna sem tóku þátt í könn-
un Rannsóknar- og fræða-
setursins á Vestfjörðum í
sumar sögðust hafa fengið
hugmyndina að því að ferð-
ast til fjórðungsins frá fjöl-
skyldu- eða vinum. Næst-
flestir sögðust hafa fengið
hugmyndina annars staðar
frá og nefndu þá langflestir
ferðahandbækur, en einnig
sögðu einhverjir að þá hefði
alltaf langað að heimsækja
Vestfirði en hefðu átt það
eftir. Áberandi margir sögð-

ust hafa fengið upplýsingar
um Vestfirði, áður en lagt var
af stað úr bæklingum/hand-
bókum, interneti og frá fjöl-
skyldu og vinum.

„Nokkur munur er á inn-
lendum og erlendum ferða-
mönnum hvað þetta varðar,
en töluvert fleiri erlendir
ferðamenn nota bæklinga/
handbækur og internetið. Á
móti kemur að um tvöfalt fleiri
innlendir ferðamenn afla upp-
lýsinga frá vinum og ættingj-
um. Það þarf þó ekki að koma
á óvart þar sem ætla má að

þeir þekki talsvert fleiri
staðkunnuga“, segir í niður-
stöðum könnunarinnar.

Spurt var um hvaða upp-
lýsingaveitur svarendur
töldu hafa nýst best. Óháð
þjóðerni nefndu flestir bækl-
inga/handbækur, en margir
innlendir ferðamenn töldu
þó upplýsingar frá vinum
og ættingjum hafa reynst
best og erlendir ferðamenn
töldu internetið oft hafa
reynst best við skipulagninu
ferða um Vestfirði.

– thelma@bb.is

Fengu hugmyndina hjá
fjölskyldu eða vinum

á náttúru og umhverfismálum.
Það sem greindi ferðamennina
á Vestfjörðum og í Reykjavík
að var kannski fyrst og fremst
meiri áhugi á fuglaskoðun og
ljósmyndun hjá þeim ferða-
mönnum sem sóttu Vestfirði
heim.

Langflestir svarendur könn-
unarinnar nefndu náttúruna
sem helstu ástæðu fyrir heim-
sókn til Vestfjarða eða 57,5%.
Í tengslum við það var Látra-
bjarg oftast nefnt, næst á eftir
komu Hornstrandir og svo
Rauðasandur. Aðrir staðir
voru nefndir sjaldnar.
Því næst kom útivistin sem
49,5% svarenda nefndu og
svo hvíld og afslöppun sem
48,9% nefndu sem ástæðuna
fyrir komunni vestur. Aðrir
valmöguleikar voru sjaldnar
nefndir. Þessir sömu þrír
valmöguleikar voru oftast
nefndir þegar svörun var skipt
eftir erlendum og innlendum
ferðamanna, en nokkuð stórt
hlutfall ferðamanna búsettra
á Íslandi nefndu einnig heim-
sókn til vina/ættingja og að
þeir hefðu komið áður og

Ferðamenn sem komu til
Vestfjarða í sumar voru fyrst
og fremst náttúruunnendur
sem sóttu í frið og ró og eru
almennt meðvitaðir um um-
hverfismál. Þetta kom fram í
könnun sem gerð var meðal

ferðamanna á Vestfjörðum í
sumar á vegum Rannsókna-
og fræðaseturs Háskóla Ís-
lands á Vestfjörðum. Þar segir
að samanburður við erlenda
ferðamenn í Reykjavík sýndi
að „náttúruferðamenn“ eru

líklega afgerandi hópur meðal
erlendra ferðamanna um allt
land, ekki einungis á Vest-
fjörðum. Nær allir erlendu
ferðamennirnir sem talað var
við bæði í Reykjavík og á Vest-
fjörðum höfðu mikinn áhuga

langaði að koma aftur.
Í skýrslu um niðurstöður

könnunarinnar segir að það
sé almennt einkennandi fyrir
„náttúruferðamenn“ að þeir
krefjast lítillar þjónustu og af-
þreyingar af ferðamanna-
staðnum en leggja megin
áherslu á upplifun á hinu
„ósnerta“ eða „óhefðbundna.“
„Það má segja að þetta sé ein-
kennandi fyrir núverandi stig

ferðamennsku á Vestfjörðum
a.m.k. ef einungis er litið til
erlendra ferðamanna sem
ferðast á eigin vegum. Það
má þó gera ráð fyrir því að
fylgi Vestfirðir sem ferða-
mannastaður hefðbundinni
þróun með fjölgun ferða-
manna breytist samsetning og
áhugasvið ferðamannanna
sem hingað koma samhliða.“

– thelma@bb.is

 Látrabjarg var oftast nefnt hjá svokölluðum nátt-
úruferðamönnum sem sögðu náttúruna vera ástæðuna

fyrir heimsókn sinni til Vestfjarða í sumar.

Náttúran helsta aðdráttaraflið
 fyrir ferðamenn á Vestfjörðum

Rúmlega þriðjungur ferða-
manna sem tóku þátt í ferða-
mannakönnun á Vestfjörðum
í sumar voru búsettir á Íslandi.
Af þeim 136 innlendu ferða-
mönnum sem svöruðu könn-
uninni voru flestir af höfuð-
borgarsvæðinu eða 74%. Því
næst voru flestir frá norður-
landi eystra, eða 9%. 4%

komu frá Vesturlandi og 1-
3% frá öðrum landshlutum.
Er hlutfallskipting innlendra
ferðamanna í samræmi við
eldri rannsóknir sem hafa
verið gerðar um ferðamenn á
Vestfjörðum. Þá voru Þjóð-
verjar í miklum meirihluta
þeirra erlendu ferðamanna
sem svöruðu könnuninni, eða

um 27%.
Alls voru svöruðu 240

útlenskir ferðamenn könnun-
inni frá 26 löndum. Á eftir
Þjóðverjum voru Frakkar (9.7
%) og Svisslendingar (8.9 %).
Í niðurstöðum könnunarinnar
kemur fram að hátt hlutfall
Þjóðverja sem komi til Vest-
fjarða kemur ekki á óvart.

Samkvæmt tölum Hagstof-
unnar um heimaland erlendra
ferðamanna til Íslands eru þeir
einnig fjölmennasti hópur er-
lendra farþega sem koma til
landsins.

85,1% innlendra ferða-
manna sögðust hafa komið til
Vestfjarða áður og 11% er-
lendra. Alls hafa 33,5% er-

lendu ferðamannanna komið
til Íslands áður. Er það ekki í
samræmi við þá hugmynd að
erlendir ferðamenn heimsæki
Vestfirðina ekki fyrr en í ann-
arri eða þriðju heimsókn sinni
til Íslands.

Könnunin var unnin af Al-
bertínu Friðbjörgu Elíasdóttur
og Írisi Hrund Halldórsdóttur

en þær stunda meistaranám
við Líf- og umhverfisvísinda-
deild ásamt því að starfa við
Rannsókna- og fræðasetur
Háskóla Íslands á Vestfjörð-
um. Könnunin var unnin í sam-
starfi Rannsókna- og fræða-
seturs Háskóla Íslands og
Markaðsstofu Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Vestfirðir vinsælir hjá Þjóðverjum
Hornbjarg er ein náttúruperla Vestfjarða sem dregur að sér ferðamenn. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Karlnafninu Marzellíus var
hafnað af mannanafnanefnd á
þeirri forsendu að nafnið bryti
í bága við íslenskt málkerfi. Í
úrskurði nefndarinnar kemur
fram að nafnið Marzellíus geti
ekki talist ritað í samræmi við
ritreglur íslensks máls þar sem
bókstafurinn z teljist ekki til
íslenska stafrófsins þótt hann
komi fyrir í nokkrum manna-
nöfnum sem unnið hafi sér
hefð. Valdimar Birgisson og

Sigríður Dögg Auðunsdóttir
skírðu son sinn Birgi Marzel-
líus Valdimarsson en manna-
nafnanefnd vill ekki sem fyrr
segir fallast á nafnið Marzell-
íus sem þó á sér ríka hefð á
Ísafirði. „Í fyrsta lagi þá bera
einstaklingar þetta nafn auk
þess var t.d. skipasmíðastöð
Marzellíusar ritað með z.
Einnig samþykkti nefndin
fyrir einu og hálfu ári nafnið
Marzelíus með einu l-i. Þetta

er því klárlega mismunun að
okkar mati,“ segir Valdimar
Birgisson.

„Ég sé engin rök fyrir því
að banna nafnið Marzellíus,
þetta er einhver rökleysa. Í
öðru lagi sé ég ekki af hverju
ríkið á að hafa eitthvað með
að gera hvað við skírum börn-
in okkar. Líklega er þetta
hugsað sem einhver vernd
fyrir börnin, að það sé verið
að vernda börnin fyrir foreldr-

um sínum þannig að þau séu
ekki lögð í einelti en ég hugsa
að þetta sé misskilningur,“
segir Valdimar. Þau hjón ætla
sér að halda í nafnið Marzell-
íus á syni sínum en Valdimar
býst við að sonur þeirra verði
skráður hjá mannanafnanefnd
sem Birgir Valdimarsson.
Valdimar er uppalinn Ísfirð-
ingur en er búsettur á höfuð-
borgarsvæðinu í dag og segir
hann fólk spyrja þau hjón

hvort þau séu að vestan þegar
þau segja þeim að sonur þeirra
heitir Birgir Marzellíuz, því
nafnið Marzellíus á sér ríka
hefð á Ísafirði.

Mannanafnanefnd samþykkti
á sama fundi kvennöfnin
Karó, Petrós, Úranía og Evey.
Valdimar segir það ekki sitt
að dæma hvort þau nöfn eigi
meira rétt á sér en Marzellíus.
„Ég get haft skoðun á því
hvort mér finnist þessi nöfn

falleg eða ljót en það er ekki
mitt að dæma og ekki ríkisins
heldur. Þessi árátta ríkisins að
hafa alltaf vit fyrir okkur nær
hámarki í því að það heimtar
að segja okkur hvað við eigum
að skíra börnin okkar, það á
að vera mál hver og eins. Ef
barnið er ósátt við nafnið þá
getur það breytt því þegar það
vex úr grasi,“ segir Valdimar
Birgisson.

– birgir@bb.is

Nafnið Marzellíus ekki gjald-
gengt að mati mannanafnanefndar

Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur sam-
þykkt endurbyggingu á
gamla Salthúsinu á Þing-
eyri á upprunalegum stað.
Sótt var um leyfi til að
reisa húsið í sinni upp-
runalegu mynd og er verk-
ið er unnið með tilstyrk
húsafriðunarnefndar.
Endurreisn hússins hófst
fyrir nokkrum árum en
hlé hefur verið á þeim að
undanförnu og eru Þing-
eyringar orðnir langeygir
eftir framkvæmdalokum.
Fyrr á árinu var hafist
handa við að endurgera
bita og fjalir úr húsinu.
Salthúsið var reist á 18.
öld. Sagan segir að húsið
sé jafn gamla pakkhúsinu
á Hófsósi, þar sem Vestur-
fararsetrið er til húsa þótt
umdeilt sé hvenær húsið
hafi verið byggt.

„Sumir töldu það vera
elsta hús landsins, reist
árið 1732 eða -4. Aðrir
töldu og telja að það hafi
verið reist á tíma einokun-
arverslunarinnar árið
1774. En þá voru allmörg

plankahús smíðuð og reist
í Danmörku, tekin sundur
og reist á verslunarstöðun-
um þar sem Konungsversl-
unin hin síðari var við lýði.
Í greinagerðinni segir að
sami smiður hafi byggt
húsin á Hofsósi, Þingeyri
og eins í Claushavn og
Jakobshavn á Grænlandi“,
er haft eftir greinargerð
Hjörleifs Stefánssonar,
arkitekts, á ruv.is.

Mörg sögufræg hús eru
á Þingeyri og má þar nefna
Vertshús, en það er eitt
elsta íbúðarhús á Þingeyri
og var fyrsti veitingarstað-
urinn. Fyrsta símstöðin á
Þingeyri var í húsinu sem
var reist sumarið 1881.
Einnig er að þar að finna
gamla spítalann sem er
elsta sjúkrahús í Vestur
Ísafjarðarsýslu. Hallhús,
en þar var fyrsta skurðað-
gerð með fullri smitgát
gerð á Íslandi 6.júní árið
1891. Einnig má nefna
gamla kaupfélagið, veg-
legasta verslunarhús á
Vesturlandi þegar það var
byggt 1872. – thelma@bb.is

Salthúsið reist á
upprunalegum stað

Þingeyri. Ljósm: © Mats.
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Gísli Súrsson kynnti
Vestfirði fyrir Þjóðverjum

Kómedíuhjónin Elfar Logi
Hannesson og Marsibil Krist-
jánsdóttir eru nýkomin til
landsins eftir vel heppnaða
ferð til Karlshrue í Þýskalandi.
Erindið þangað var að kynna
Vestfirði á hinni árlegu ferða-
sýningu Horizont. Gísli Súrs-
son var með í för og var reglu-
lega sýnt brot úr leiknum þá
daga sem festivalið stóð yfir.
„Kómedíufrúin vippaði sér í
víkingadressið líka og má því
segja að Gísli og Auður hafi
verið á vappi í Karlshrue. Þrátt
fyrir heldur undarlegt ástand
hér á landi tóku Þjóðverjar
okkur mjög vel og þurfti Gísli
því ekki að grípa til spjótsins

en það var þó tekið með til
öryggis ef sótt yrði að okkur“,
segir Elfar Logi. Þetta er í
annað sinn sem Gísli Súrsson
er sýndur í Þýskalandi en áður
hafði leikurinn verið sýndur á
leiklistarhátíð í Hannover og
vann þar til verðlauna eins og
fram hefur komið.

Þá er mikið um að vera í
Kómedíuleikhúsinu um þess-
ar mundir. Í Tjöruhúsinu á
Ísafirði er verið er að æfa jóla-
leikinn Jólasveinar Grýlusynir
sem verður ekki bara sýndur
hér fyrir vestan þessi jólin.
Jólasveinar Grýlusynir verða
á höfuðborgarsvæðinu 1.-11.
desember og heimsækja leik-

og grunnskóla. „Óhætt er að
segja að sveinunum að vestan
hafi verið vel tekið því nú
þegar hafa verið bókaðar 11
sýningar sem gerir ein sýning
á dag“, segir Elfar Logi og
bætir við að rétt sé að benda
Kómedíuvinum í borginni sér-
staklega á að það verður frí og
opin sýning á Jólasveinar
Grýlusynir í Þjóðmenningar-
húsinu sunnudaginn 7. desem-
ber kl.16. Einleikur Kómedíu-
leikshússins Dimmalimm verð-
ur einnig sýnt í Þjóðmenning-
arhúsinu sama dag og hefst sú
sýning kl.14 og er einnig sýnd
sýningargestum að kostnað-
arlausu. Sýningar á Jólasvein-

ar Grýlusynir í Tjöruhúsinu á
Ísafirði hefjast laugardaginn
13. desember.

Undanfarin ár hefur Kóme-
díuleikhúsið tekið að sér að
lesa upp úr jólabókunum og
eru viðkomustaðirnir margir
og breytilegir, allt frá dvalar-
heimilum til frystihúsa. Fyrsti
Jólaupplesturinn verður í Ey-
mundsson á Ísafirði föstu-
daginn 28. nóvember kl.17.

Víða verður komið við og
lesið m.a. úr bókum frá Bjarti,
Uppheimum og að sjálfsögðu
frá Vestfirska forlaginu. Í des-
ember verða margir kómískir
jólaupplestrar sem verða kynnt-
ir nánar þegar nær dregur.

GusGus hefur lokið upptökum á sjöttu breiðskífu sinni í hljóðverinu Tanknum í Önundarfirði. Voru félagarnir
í GusGus einstaklega ánægðir með hljóðverið og gengu upptökurnar vel að þeirra sögn. Tóku þeir upp lög sem þeir
voru búnir að semja áður en þeir mættu í Tankinn en þeir eru sannfærðir um að Önundarfjörðurinn hafi sett dýpra
„dub“ á hljóðheim plötunnar. Eru GusGus-liðarnir veðurtepptir fyrir vestan og halda til í góðu yfirlæti heima hjá
Önundi Hafsteini Pálssyni, eiganda Tanksins, á meðan þeir bíða eftir að komast heim til sín.

Önundarfjörðurinn skapaði dýpra „dub“
GusGus ásamt Önundi Hafsteini Pálssyni í Tanknum. Ljósm: Ágúst G. Atlason – gusti.is.
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„Auðvitað fékk ég alls konar stimpil á mig. Þegar ég var ungur fyrir vestan fékk ég
líka á mig stimpil fyrir að vera dömulegur og hommalegur og allt sem því fylgir. Ég
get alveg viðurkennt að ég var kannski svolítið „kvenlegur“ ef hægt er að skilgreina
orðið kvenlegur, og snyrtilegur, ég reyndi að klæða mig snyrtilega, og ég var í dansi
sem kannski hentaði ekki karlmönnum og þá sérstaklega ekki í sjávarplássi úti á landi.“

Við erum tveir ákaflega hressir og ham-
ingjusamir samkynhneigðir karlmenn

Guðbergur Þór Garðarsson er betur þekkt-
ur sem Beggi, en þó fyrst og fremst í sam-

henginu Beggi og Pacas. Hann er fæddur á
Ísafirði og uppalinn vestra en fluttist suður á

unglingsaldri. Hann festi ungur ráð sitt að
hefðbundnum hætti, kvæntist og bjó í hjóna-

bandi í aldarfjórðung og eignaðist fjögur
börn. Þau hjónin skildu fyrir liðlega hálfum
áratug. Beggi gerðist samkynhneigður, eins

og hann kemst að orði, og tók saman við
mann frá Brasilíu, Inácio Pacas da Silva

Filho, sem venjulega er kallaður Pacas. Þeir
sambýlismennirnir urðu þjóðkunnir þegar
þeir voru meðal þátttakenda í þáttaröðinni

Hæðinni á Stöð 2 og unnu keppnina sem þar
var háð. Undanfarið hafa þeir verið á ferð og

flugi að halda fyrirlestra um lífið og tilver-
una og boða kærleikann. Eins hafa þeir farið

í heimsóknir í skóla og rætt um samkyn-
hneigð og fordóma. Beggi tók vel í símaspjall
um hann sjálfan og æviferilinn og umbreyt-

inguna sem varð í lífi hans og afstöðuna til
lífsins.

„Ég er uppalinn á Ísafirði
meira og minna en tengist
Flateyri líka. Faðir minn heitir
Garðar Ingvar Sigurgeirsson
frá Ísafirði og móðir mín Birna
Jónsdóttir frá Flateyri. Ég
gekk í barnaskóla og gagn-
fræðaskóla fyrir vestan en eftir
það fór ég suður.

Um uppvöxtinn á Ísafirði
vil ég segja það, að ég er Guði
þakklátur fyrir að hafa fengið
að alast þar upp. Ísafjörður er
mér hjartkær. Mér þykir af-
skaplega vænt um barnæsku
mína og uppvöxt á Ísafirði.
Það fylgir því eitthvert öryggi
að alast upp á svona litlum
stað. Ég var á skíðum og alls
konar íþróttum eins og geng-
ur, og líka dansi. Ég er svona
félagsleg týpa.

Þetta var mjög skemmti-
legur tími. Ég er þeirrar skoð-
unar að mér líði svona vel í
dag vegna þess að ég fékk svo
góðan uppvöxt á Ísafirði sem
barn. Ég á frábæra foreldra
sem gáfu mér heilbrigt og fall-
egt uppeldi, átti góða fjöl-
skyldu sem hugsaði vel um
okkur systkinin öll – ég á einn
bróður og tvær systur. Ég segi
við börnin mín, að ég hefði
viljað að þau hefðu alist upp í
svona öruggu samfélagi eins
og á Ísafirði.

Ég á enn í dag mikið af
kærum vinum að vestan. Núna
er flest mitt fólk farið suður,
bæði foreldrar mínir og miklu
fleiri, og þess vegna er ég ekki

eins duglegur að heimsækja
Vestfirðina og heimaslóðirnar
og ég var áður.“

Kvæntist góðri konuKvæntist góðri konuKvæntist góðri konuKvæntist góðri konuKvæntist góðri konu
„Þegar ég fór í burtu frá

Ísafirði og fluttist til Hafnar-
fjarðar var ég fimmtán ára
gamall. Helsta ástæðan fyrir
því að ég fór suður var til þess
að læra mína grein, matreiðsl-
una, og læra meira kringum
dansinn. Ég er matreiðslu-
maður að mennt og eins hef
ég stundað dansnám og er
dansari og danskennari. Ég
var að kenna jassballett í mörg
ár.

Upp úr því að ég fluttist
suður kynntist ég minni konu
sem ég giftist síðan. Hún er úr
Hafnarfirði, afskaplega góð
og vel gerð kona. Við vorum
gift í 25 ár og eigum saman
fjögur börn og tvö barnabörn.“

PacasPacasPacasPacasPacas
„Í dag er ég samkynhneigð-

ur. Ég skildi við mína konu
og tók síðan saman við karl-
mann. Við erum tveir ákaflega
hressir og hamingjusamir
samkynhneigðir karlmenn.

Sambýlismaður minn heitir
Inácio Pacas da Silva Filho,
kallaður Pacas. Hann kemur
alla leið frá Brasilíu og hefur
búið hér á Íslandi í sextán ár.
Hann er matreiðslumaður eins
og ég og listmálari líka. Hann

á tvær fallegar og yndislegar
dætur í Brasilíu, Ishany átján
ára sem er að læra til dýra-
læknis og Mohiny nítján ára
sem er að læra ferðamála-
fræði. Við reynum að heim-
sækja þær svona annað hvert
ár. Svo er það draumurinn
núna og miklar líkur á því að
þær komi hingað til Íslands
um jólin, að minnsta kosti
önnur þeirra. Fjarlægðin er
mikil og þetta er heilmikið
mál. Þó að Brasilía sé stór, þá
er það ekkert sjálfgefið að
krakkar fari upp í flugvél og
alla leið til Íslands.“

BarnalánBarnalánBarnalánBarnalánBarnalán
„Mín börn eru hins vegar

fjögur. Elstur er 26 ára gamall
sonur, Björn Ingvar tölvu-
fræðingur. Hann var einmitt
að verða pabbi í síðasta mán-
uði þegar hann eignaðist lítinn

dreng. Næstelst er 24 ára göm-
ul stúlka, Birna Dögg snyrti-
fræðingur, sem er í námi í
fótaðgerðarfræði í Danmörku,
og hún á fimm ára gamla
stúlku, Þórdísi Birtu. Síðan á
ég 16 ára gamla stúlku, Alex-
öndru Mjöll, sem er í Mennta-
skólanum við Hamrahlíð og í
Listdansskólanum og er mikil
ballerína. Og loks á ég 9 ára
gamlan son, Róbert Mána.
Börnin okkar eru demantarnir
okkar.“

Í ýmsum þáttumÍ ýmsum þáttumÍ ýmsum þáttumÍ ýmsum þáttumÍ ýmsum þáttum
í sjónvarpií sjónvarpií sjónvarpií sjónvarpií sjónvarpi

– Hvernig kom það til að
þið fóruð í sjónvarp?

„Ég er nú þannig gerður, að
ef að ég get látið einu hjarta
líða eitthvað betur, þá skiptir
það mig ekki máli hvort ég
kem fram í sjónvarpi eða ekki.
Hins vegar var ég beðinn um

að koma fram í þætti á Stöð 2
sem heitir Örlagadagurinn
þinn og síðan hef ég verið í
Sjálfstæðu fólki og Íslandi í
dag og einhverju fleiru.

Síðast vorum við Pacas í
raunveruleikaþætti sem heitir
Hæðin. Hann var þannig að
það voru þrjú pör sem að
kepptust um að innrétta þrjú
hús frá A til Ö. Það voru 509
pör sem sóttu um að fá að
keppa en aðeins þrjú pör voru
valin.

Ég vil taka fram að við
Pacas sóttum ekki um að taka
þátt í þessum leik heldur var
leitað til okkar með það. Við
þurftum samt að fara í gegnum
próf eða prufu og urðum svo
heppnir að skora hæst í þeirri
prufu svo að ekki varð aftur
snúið, sem betur fer, því að
við unnum síðan þessa keppni
og vorum svo heppnir að fá
yfir 60% atkvæða.“

„Út úr skápnum“„Út úr skápnum“„Út úr skápnum“„Út úr skápnum“„Út úr skápnum“
– Eftir að hafa verið í „hefð-

bundnu“ hjónabandi í aldar-
fjórðung og kominn með stóra
fjölskyldu, var ekki erfitt að
koma út úr skápnum, eins og
kallað er?

„Orðalagið „að koma út úr
skápnum“ hentar mér kannski
einhvern veginn ekki fyrir
þessar breytingar. Við vitum
að þegar ungt fólk byrjar að
búa, þá yfirleitt flytur það í
blokk, skáparnir í blokkunum
eru alltaf að bila og þá þarf að
fara inn í skápana og laga lam-
irnar og út aftur – ég horfi
með húmor á það.

En auðvitað var þetta af-
skaplega erfitt. Að eiga fjögur
börn, eiga stórfjölskyldu. Ég
vil taka fram að þá var ég
skilinn, ég var einstæður faðir
á þeim tíma þegar ég lendi í

– segir Guðbergur Þór Garðarsson frá Ísafirði, betur þekktur sem Beggi
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„Ég á fjögur falleg og yndisleg börn og tvö barnabörn en hann á tvær yndislegar
dætur. Við erum miklir fjölskyldumenn og erum með sameiginlegt forræði með
mínum börnum. Og bara núna þegar ég er uppi á lofti hérna heima að tala við

þig í símann, þá situr mín fyrrverandi kona sem ég skildi við fyrir sex árum hérna
niðri og er að borða kínverskan mat með mínum sambýlismanni og syni okkar.“

þessari stöðu.
Auðvitað fékk ég alls konar

stimpil á mig. Þegar ég var
ungur fyrir vestan fékk ég líka
á mig stimpil fyrir að vera
dömulegur og hommalegur og
allt sem því fylgir. Ég get al-
veg viðurkennt að ég var
kannski svolítið „kvenlegur“
ef hægt er að skilgreina orðið
kvenlegur, og snyrtilegur, ég
reyndi að klæða mig snyrti-
lega, og ég var í dansi sem
kannski hentaði ekki karl-
mönnum og þá sérstaklega
ekki í sjávarplássi úti á landi.
Við erum svo fljót að dæma
hvert annað. Ég vil samt meina
að við séum í raun ekki að
dæma hvert annað heldur er
þetta einhver vanþekking og
vanmáttur sem við þorum ekki
að takast á við.“

Ástin ...Ástin ...Ástin ...Ástin ...Ástin ...
„Þegar ég kynnist mínum

sambýlismanni, þá horfi ég á
ástina innan frá. Ástin skiptir
fólki ekki í kyn eða útlit.
Ástina verðurðu að finna innra
með þér sjálfum. Það skiptir

mig engu máli hvort kynferðið
er karl eða kona. Ég lít á kynlíf
sem einkamál hvers og eins
hvað hann gerir í sínu eigin
herbergi. Og það eru ekki einu
sinni allir sem geta stundað
kynlíf.

Til að byrja með var ég auð-
vitað fullur af því að hlaupa í
vörn, verja sjálfan mig og
standa fyrir minni stöðu með
útskýringum og öðru.“

Svar sonarinsSvar sonarinsSvar sonarinsSvar sonarinsSvar sonarins

„En ég hef kosið það í lífinu
að vera heiðarlegur og koma
til dyranna eins og ég er
klæddur. Þegar ég lendi í þeirri
stöðu að gerast samkyn-
hneigður og kynnist mínum
sambýlismanni, þá byrja ég
þess vegna á því að tilkynna
börnunum mínum þetta. Son-
ur minn var þá tvítugur. Ég
grét afskaplega mikið þegar
ég sagði honum þessa sögu.
Ætlaði varla að þora að segja
honum þetta. En ég sagði við
hann: Heyrðu elsku, elsku
Björn minn, ég held að ég sé

hommi. Og það sem sonur
minn svaraði mér, það hjálp-
aði mér að sætta mig við sjálf-
an mig. Hann sagði: Pabbi, ég
lít upp til þín, ég ber virðingu
fyrir þér, þú ert mín fyrirmynd,
mér kemur ekkert við hvað
þú gerir í þínu svefnherbergi.

Einhvern veginn gat ég ekki
beðið um betra svar. Ég gat
ekki verið heppnari maður í
lífinu en að fá þetta svar, sem
kom af kærleika. Ég fór að
hugsa hvað þessi orð bæru
með sér og hver boðskapur
þeirra væri. Þau færðu mér
sönnur fyrir sjálfinu í mér. Og
bæði ég og minn sambýlis-
maður erum þannig karakter-
ar, að við reynum að vera já-
kvæðir og hressir og glaðir og
tökum bæði fólki og lífinu
sjálfu opnum örmum. Við
setjum ekki á okkur einhverja
grímu eða vegg. Okkur líður
bara vel að fólk komi og spyrji
okkur um þessa hluti.

Svo ég nefni dæmi, þá kom
eitt sinn maður til okkar og
spurði hvor okkar væri konan.
Mér varð eitthvað svo mikið

um og fór strax að kíkja á
milli fótanna á okkur og at-
huga hvort við hefðum skipt
um kyn!“

Konan í heimsóknKonan í heimsóknKonan í heimsóknKonan í heimsóknKonan í heimsókn
„Við höfum verið að fara

um landið að undanförnu og
tala svolítið um hamingjuna
og hjartað okkar og eins höf-
um við verið í skólum að tala
við krakka um fordóma og
samkynhneigð.

Stundum er sagt: Þið eruð
karlmenn og þið eruð að ala
upp börn. Við erum svo
heppnir í lífinu að við eigum
átta börn. Ég á fjögur falleg
og yndisleg börn og tvö barna-
börn en hann á tvær yndislegar
dætur. Við erum miklir fjöl-
skyldumenn og erum með
sameiginlegt forræði með
mínum börnum. Og bara núna
þegar ég er uppi á lofti hérna
heima að tala við þig í símann,
þá situr mín fyrrverandi kona
sem ég skildi við fyrir sex
árum hérna niðri og er að
borða kínverskan mat með
mínum sambýlismanni og

syni okkar.“

Gaman að skúraGaman að skúraGaman að skúraGaman að skúraGaman að skúra
og vaska uppog vaska uppog vaska uppog vaska uppog vaska upp

„Svo gott er þetta samfélag
okkar og svona eigum við að
hugsa. Á þessum fundum okk-
ar sem ég nefndi hafa auðvitað
komið upp ýmsar spurningar
um þessa hluti og um uppeldið
á börnunum. Mér finnst til
dæmis afskaplega gaman að
skúra og vaska upp og hengja
upp þvott eins og móðir mín
hafði kennt mér þegar ég var
ungur drengur. Mér hundleið-
ist hins vegar að ryksuga, en
þá ryksugar Pacas bara í stað-
inn. Við getum alveg gert þetta
þó að við séum karlmenn.

Ég hjálpa börnunum mínum
að læra alveg eins núna og
þegar ég var giftur konu. Ég
get alveg fætt og klætt börnin
og reynt að koma þeim til
manns núna eins og áður. Fólk
heldur alltaf að aðrir séu með
einhverja fordóma gagnvart
einhverju svona, en fólk er
kannski ekki með neina for-

dóma heldur er þetta bara van-
viska eins og hjá okkur öllum
– við vitum ekkert allt í lífinu.

Stundum erum við fljót að
dæma og búa okkur til eitt-
hvert munstur til að losa okkur
út úr erfiðleikum. En stundum
erum við forvitin og förum
inn í málin, sem er mjög já-
kvætt vegna þess að þá vitum
við að allt er bæði heilbrigt og
gott.“

Þakklátir mennÞakklátir mennÞakklátir mennÞakklátir mennÞakklátir menn

„Núna erum við Pacas
þekktir menn. Við erum þakk-
látir fyrir að geta fengið að
boða kærleikann og þann góða
boðskap til mannfólksins, að
við eigum að láta okkur líða
vel og þykja vænt hverju um
annað. Þetta er það sem mestu
máli skiptir í samfélaginu.

Við höfum mjög mikið að
gera. Við eigum okkur líka
svolítinn draum, en hann er
sá, að Ísfirðingar bjóði okkur
að koma kannski einn daginn
vestur og halda svolítið erindi
fyrir þá um lífið og tilveruna.“

Beggi og Pacas í garðinum heima. Ljósmyndir: Spessi.
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Nýjar plötur frá Senu

Með blik í augaMeð blik í augaMeð blik í augaMeð blik í augaMeð blik í auga
Haukur Morthens er án

efa einn dáðasti söngvari Ís-
lands fyrr og síðar og skipar
hann merkan sess í huga
íslenskra tónlistarunnenda.
Á þessari glæsilegu ferilsút-
gáfu er að finna 66 lög frá
öllum ferli Hauks og meðal
laga má nefna eftirtalin gull-
korn: Með blik í auga,
Kaupakonan hans Gísla í
Gröf, Bjössi kvennagull,
Lóa litla á Brú, Rock-
calypso í réttunum, Hæ
Mambo, Frostrósir, Þrek og
tár, Capri Katarína, Brúna-
ljósin brúnu, Til eru fræ, Ó,
borg mín borg, Í landhelg-
inni (12 mílur), Simbi sjó-
maður ásamt fjölmörgum
öðrum. „Með blik í auga” er
stærsta og yfirgripsmesta
safn af lögum Hauks Mort-
hens sem út hefur komið og
gefur góða mynd af ævi-
starfi þessa mikla hæfileika-
manns.

Jól í RokklandiJól í RokklandiJól í RokklandiJól í RokklandiJól í Rokklandi
Óli Palli í Rokklandi er

mikill jóla-álfur og þykir
gaman þegar líða fer að
jólum og hann getur farið
að spila lög úr jóla-plötu-
skápnum sínum, en þar
kennir ýmissa grasa. Í inn-
gangi efnismikils bæklings
sem fylgir með Jólum í
Rokklandi segir Óli Palli
m.a.: ,,Á hverju ári þegar
jólin nálgast hitti ég fólk
sem spyr mig útí hvenær
við á Rás 2 ætlum að byrja
að spila jólalögin, en reglan
hefur verið sú undanfarin ár
að við byrjum 1. desember.
Margir bíða spenntir eftir
að útvarpið hefji upphitun
fyrir jólin en svo eru þeir
líka til sem segjast ekki þola
þetta jólalagadrasl á útvarps-
stöðvunum sem ætli allt lif-
andi að drepa um leið og
nóvember sé hálfnaður. Það
má vel vera að það sé þannig
einhversstaðar, en alls ekki
hjá okkur á Rás 2. Sjálfur á
ég í kringum 150 jólaplötur
og hef lagt talsvert á mig til
að hafa uppi á sumum þeirra
en ég hef sérstakan áhuga á
jólamúsík sem ég á erfitt
með að útskýra. Ég á alls-
kyns jólaplötur en skemmti-
legast finnst mér þegar rokk-
ið og jólin renna saman á
einhvern hátt. Ólíklegustu
listamenn hafa gefið út jóla-
plötu eða eitt og eitt jólalag.

Minningar-Minningar-Minningar-Minningar-Minningar-
tónleikar Vilhjálmstónleikar Vilhjálmstónleikar Vilhjálmstónleikar Vilhjálmstónleikar Vilhjálms

VilhjálmssonarVilhjálmssonarVilhjálmssonarVilhjálmssonarVilhjálmssonar
10. og 11.október síðastlið-

in fóru fram minningartón-
leikar Vilhjálms Vilhjálms-
sonar í Laugardalshöll og
slógu þeir algjörlega í gegn.
Alls seldust 12.000 miðar á
þá þrennu tónleika sem haldn-
ir voru. Nú er komin út geisla-
plata og mynddiskur með
þessum glæsilegu tónleikum.

Hugmyndina af tónleikunum
fengu þeir Magnús Kjartans-
son og Jón Ólafsson og fengu
þeir til liðs við sig Senu og
Bravó! sem sáu svo um skipu-
lagningu á tónleikunum. Fram
komu alls 18 söngvarar og
þar á meðal var Jóhann Vil-
hjálmsson, sonur Vilhjálms
Vilhjálmssonar. Jóhann söng
Lítill drengur sem faðir hans
hafði einmitt samið um hann
við mikla hrifningu áhorf-
enda. Þess má geta að þetta
var í fyrsta skipti sem Jóhann
hafði sungið opinberlega.

Hér er draumurinnHér er draumurinnHér er draumurinnHér er draumurinnHér er draumurinn
Þann 18. nóvember sendi

hljómsveitin Sálin hans Jóns
míns frá sér veglegan útgáfu-
pakka. Útgáfan heitir „Hér er
draumurinn“ og er einhver
veiga- íburðarmesta hljóð- og
mynddiskaútgáfa sem gerð
hefur verið hérlendis. Í raun
er um þrjár útgáfur að ræða; Í
fyrsta lagi þriggja hljóðdiska
útgáfu sem inniheldur 45
þekktustu lög sveitarinnar. Í
öðru lagi er um að ræða tveggja
mynddiska útgáfu (DVD) þar
sem annar diskurinn geymir
90 mínútna heimildamynd um
Sálina, en hinn diskurinn öll
myndbönd sveitarinnar. Í
þriðja lagi er um að ræða sjö
diska viðhafnarútgáfu í tak-
mörkuðu upplagi; fjóra hljóð-
diska og þrjá mynddiska.

Lögin sem ekkiLögin sem ekkiLögin sem ekkiLögin sem ekkiLögin sem ekki
 mega gleymast mega gleymast mega gleymast mega gleymast mega gleymast

Ferill Ragnars Bjarnasonar
er einstakur. Hann hefur verið
að í nærri 60 ár, nýtur jafnvel
meiri vinsælda nú en nokkru
sinni áður og sendir frá sér
nýjar plötur af meiri krafti en
nokkru sinni fyrr á ferlinum.
Hér hefur Raggi valið 15 lög
sem öll eiga sér sess í hans
lífi, bæði í einkalífinu og tón-
listarlífinu. Þau eiga það sam-
eiginlegt að hann hefur sungið
þau oft á sínum langa feril en
aldrei áður gefið þau út.

Ein handa þérEin handa þérEin handa þérEin handa þérEin handa þér

Stefán Hilmarsson rær nú á
ný mið og sendir frá sér sína
fyrstu jólaplötu. Það má þó
segja að Stefán sé í vissum
skilningi kominn fullan hring,
því hann vakti fyrst athygli
landsmanna þegar hann söng
um jólahjól fyrir ríflega tveim-
ur áratugum. En síðan þá hefur
Stefán sáralítið sinnt jólalög-
unum fyrr en núna. Á plötunni
kennir ýmissa grasa og stíla
og hún er drekkhlaðin gullfall-
egum, grípandi og vönduðum
lögum sem í framtíðinni eiga
vafalaust mörg eftir að fylla
flokk sígildra jólalaga.

Nýjasta nýtt!Nýjasta nýtt!Nýjasta nýtt!Nýjasta nýtt!Nýjasta nýtt!
Hinn goðsagnakenndi Bagga-

lútur hefur sent frá sér sína
fjórðu hljómskífu, Nýjasta
nýtt! Hér er á ferð ákaflega
vönduð 15 smellna gleði- og
samkvæmisskífa af bestu gerð
sem lætur engan ósnortinn.
Hljómskífan inniheldur ein-
vörðungu flunkuný, frum-
samin lög með íslenskum
textum – og er innblástur að
mestu sóttur til 7. og 8. áratuga
síðustu aldar. Valinkunnir
hljóðfæraleikarar leika á skíf-
unni, bæði íslenskir og út-
lenskir. Sérstakir gestir eru
rauðbrystingurinn rokksjúki;
Eiríkur Hauksson og hin ang-
urværa Sigríður Thorlacius.
Hljómskífunni fylgir æsispenn-
andi samkvæmisspil, ætlað því
sem næst allri fjölskyldunni.

Ný plata með SteinaNý plata með SteinaNý plata með SteinaNý plata með SteinaNý plata með Steina
Komin er út ný plata með

hljómsveitinni Steina. Steini
eins og flestir muna eftir
vann Þorskastríð Cod Music
fyrr á árinu og fékk í verð-
laun útgáfusamning. Á plöt-
unni sem heitir Human Com-
fort er að finna 12 lög og
texta eftir Steina, 9 splúnk-
uný og 3 eldri sem komu
áður út á fyrstu plötu Steina.
Fyrstu lögin í spilun af plöt-
unni eru Girls Are All the
Same og Agnes of God.

Farewell GoodFarewell GoodFarewell GoodFarewell GoodFarewell Good
Night´s SleepNight´s SleepNight´s SleepNight´s SleepNight´s Sleep

Farewell Good Night´s
Sleep er nýjasta afurð hinnar
frábæru tónlistarkonu Lay
Low. Lovísa Elísabet Sigr-
únardóttir gerði samning við
Cod Music árið 2006 og
fljótlega kom út frumburður
hennar Please Don´t Hate
me og sló sú plata gjörsam-
lega í gegn. Hefur platan
selst í yfir 10 þús eintökum
og er enn að seljast.

Algjör sjúkheitAlgjör sjúkheitAlgjör sjúkheitAlgjör sjúkheitAlgjör sjúkheit
18. nóvember kom í versl-

anir glæsileg tvöföld safn-
plata með öllum helstu lög-
unum sem Pétur söng á sinni
viðburðaríku ævi. Pétur
lagði sjálfur grunninn að
lagavali nokkru áður en
hann lést árið 2004. Farið er
yfir allan ferils Péturs allt
frá sólóferlinum 1970 til
plötunnar „Gamlar myndir“
sem kom út eftir andlát Pét-
urs. Stór hluti laganna er að
koma út í fyrsta skiptið á
geislaplötu.

GilligillGilligillGilligillGilligillGilligill
Gilligill, flunkuný ellefu

laga tímamótabarnaplata er
komin út hjá Senu. Platan
inniheldur lög og texta eftir
Braga Valdimar Skúlason,
eða Braga Baggalút. Mem-
fismafían spilaglaða sér um
undirleik á hljómskífunni.

Platan er öllum leyfð en
ekki er æskilegt að hlýða á
hana oftar en tuttugu sinnum
á sólarhring. Skemmtileg
plata fyrir unga fólkið.

Efnt hefur verið til nafna-
samkeppni vegna verkefnis er
tengist matartengdri ferða-
þjónustu á Vestfjörðum. Eins
og greint hefur verið frá hafa
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða ásamt aðilum frá ferða-
þjónustunni, verslunum, veit-
ingahúsum, framleiðendum
og bændum unnið að verkefni
að undanförnu er snýr að
matvælaframleiðslu í fjórð-
ungnum og matartengdri ferða-
þjónustu.

Eitt af markmiðum verkefn-
isins er að gera vestfirsk mat-
væli sýnileg og aðgengileg
fyrir bæði heimamenn og
ferðamenn og verður hannað
vörumerki sem mun einkenna

vestfiskar afurðir og verða
notað í allri kynningu og
markaðssetningu. Svipuð verk-
efni hafa verið unnin á landinu
og má þar nefna Matarkistuna
Skagafjörður.

Verkefnið vantar nú nafn
og hefur því verið ákveðið að
efna til nafnasamkeppni. Nafn-
ið þarf að hafa skírskotun til
svæðisins og að sjálfsögðu til
matar og mun það eins og
áður segir vera notað í kynn-
ingarefni fyrir verkefnið og
allri umræðu sem því fylgir.

Hugmyndir skulu sendast á
netfangið atvest@atvest.is
eða í síma 450 3000 fyrir
mánudaginn 8. desember.

– thelma@bb.is

Nafnakeppni um mat-
artengda ferðaþjónustu

Gert er ráð fyrir að Sædís
ÍS 467 sem verið er að gera
upp á vegum Byggðasafns
Vestfjarða fari í jómfrúarsigl-
inguna á sjómannadaginn á
næsta ári. Er nú verið að leita
að yngri vél en þá sem sett var
í bátinn þar sem illa gengur að
finna varahluti í hana. Allt frá
því að vinna við endurbygg-
ingu Sædísar hófst, hefur verið
leitað án árangurs að nothæfri
vél sem myndi passa í bátinn,
en upphaflega knúði June

Munktell vél hann.
Sædís er eikarbátur sem

Bárður G. Tómasson, fyrsti
skipaverkfræðingur Íslend-
inga, teiknaði og smíðaði árið
1938. Vilmundur Reimarsson
í Bolungarvík færði Byggða-
safni Vestfjarða Sædísi að gjöf
1998. Safnið hefur síðan látið
vinna að endurbótum á bátn-
um og er stefnt að því að varð-
veita hann á floti og hafa í
siglingum með safngesti.

– thelma@bb.is

Jómfrúarsigling ráð-
gerð næsta sumar

Umferðarlagabrotum í um-
dæmi lögreglunnar á Vest-
fjörðum fækkaði mikið í októ-
ber milli ára. Í október voru
37 brot framin en í október
2007 voru umferðarlagabrotin
89 talsins og voru þau 55 tals-
ins árið 2006. Fimmtán hegn-
ingarlagabrot voru framin í
umdæminu í síðasta mánuði
og er það örlítil aukning frá
sama tíma síðustu tvö ár. Að-
eins eitt fíkniefnabrot kom til
kasta lögreglunnar á Vest-
fjörðum í október en undan-
farin tvö ár hafa tvö brot verið
framin í októbermánuði. Þetta

kemur fram í afbrotatölfræði
lögreglunnar fyrir september
sem hefur verið birt á vef rík-
islögreglustjóra.

Rétt er að geta þess að við
samantekt tölulegra upplýs-
inga eru tilgreind öll brot sem
tilkynnt voru lögreglunni að
frátöldum þeim sem reynast
við nánari athugun ekki vera
brot. Hafa ber í huga að eitt
atvik getur falið í sér fleiri en
eitt brot. Til dæmis getur mað-
ur sem er stöðvaður vegna um-
ferðarlagabrots fengið í sama
máli kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

Umferðarlagabrot-
um fækkar milli ára

Lögreglustöðin á Ísafirði.
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Niðurfelling/breyting á svæðis-
skipulagi Dala- og Austur Barða-

strandarsýslu 1992-2012
Samvinnunefnd um svæðisskipulag Dala- og Austur Barða-

strandarsýslu 1992-2012 samþykkti þann 7. nóvember 2008 nið-
urfellingu á svæðisskipulagi Dala- og Austur Barðastrandarsýslu
1992-2012.

Tillagan var auglýst þann 25. ágúst og lá frammi til kynningar
til 22. september. Frestur til að skila athugasemdum rann út þann
7. október og bárust engar athugasemdir.

Tillagan var send sveitarstjórnum Dalabyggðar og Reykhóla-
hrepps til samþykktar og var hún afgreidd í Reykhólahreppi þann
9. október 2008 en í Dalabyggð þann 28. október 2008. Samþykkt
tillaga hefur verið send Skipulagsstofnun sem gerir tillögu til um-
hverfisráðherra um loka afgreiðslu. Þeir sem óska upplýsinga
um tillöguna og niðurstöðu samvinnunefndar geta snúið sér til
sveitarstjórnar Dalabyggðar.

Samvinnunefnd um svæðisskipulag
Dala- og Austur Barðastrandarsýslu.

„Mér þætti ágætt að fá Há-
skóla á Ísafjörð en ég er efins
um hvort nú sé staður eða
stund til þess að ræða þessi
mál. Ég tel raunhæfari kost í
augnablikinu að hlúa að því
sem við höfum á Ísafirði í dag
og byggja frekar upp Háskóla-
setur Vestfjarða,“ segir Smári
Haraldsson, forstöðumaður
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða,
aðspurður um frumvarp til
laga sem lagt hefur verið fram
á Alþingi um háskóla á Ísa-
firði. „Það væri hægt að
byggja upp allt það sem við
vildum ef hægt væri að leggja
nógu mikla peninga í það en

ég er efins um að menn séu
tilbúnir að leggja nógu mikla
peninga í þetta verkefni í dag.
Mér finnst liggja beinast við
að byggja starfsemi í kringum
rannsóknir sem eru stundaðar
á Vestfjörðum sem yrði þá
tengt háskólanámi og fram-
haldsstigi, sem nú er stundað
að einhverju leyti á Háskóla-
setrinu,“ segir Smári.

Í greinargerð sem fylgir
frumvarpinu segir: „Hug-
myndin að stofnun Háskóla á
Vestfjörðum á sér nokkurn að-
draganda. Á 130. löggjafar-
þingi var lögð fram þings-
ályktunartillaga, sem ekki

fékkst samþykkt, þar sem
skorað var á ráðherra mennta-
mála að beita sér fyrir stofnun
háskóla á svæðinu. Er þar m.a.
vísað til þess að helstu rökin
fyrir stofnun skólans væru af
byggðarlegum toga enda benti
reynsla af stofnun Háskólans
á Akureyri til þess að slík
stofnun gæti stutt vel við
byggð í landinu.“ Vonir standa
til þess að með stofnun há-
skóla verði áhrif erfiðs byggða-
vanda Vestfirðinga milduð
enda má gera ráð fyrir að
háskóla fylgi aukin tækifæri
til nýsköpunar og sérhæfingar.

– birgir@bb.is

„Raunhæfari kostur að
hlúa að því sem við höfum“

Háskólasetur Vestfjarða
styður allar tillögur um eflingu
menntastarfseminnar á Vest-
fjörðum enda er það hlutverk
Háskólasetursins. Þetta kemur
fram í erindi sem Háskóla-
setrið hefur sent Alþingi í kjöl-
far þess að frumvarp var lagt
fram til laga um háskóla á
Ísafirði. Aðspurður segir Peter
Weiss forstöðumaður Háskóla-
setursins að hann fagni frum-
varpinu, en setrið hafi ekki
komið að því frumvarpið yrði
lagt fram. „Mér hefur ekki
fundist það vera okkar hlut-
verk að koma með slíkar til-
lögur. Þeir sem leggja slíkt

fram verða að geta staðið að
baki framkvæmd þess og Há-
skólasetrið sjálft hefur ekki
haft fjármagn til þess. Hins-
vegar hefur mér fundist þau
verkefni sem Háskólasetrið
hefur unnið að sýna fram á
hvað sé hægt að gera hér fyrir
vestan og hvernig aðrir geti
byggt sínar tillögur á þeim
grunni.“

Eins og fram hefur komið
standa vonir standa til þess að
með stofnun háskóla verði
áhrif erfiðs byggðavanda
Vestfirðinga milduð enda má
gera ráð fyrir að háskóla fylgi
aukin tækifæri til nýsköpunar

og sérhæfingar. Svo segir í
greinargerð sem flutnings-
menn frumvarpsins fyrir þingi
hafa lagt fram en þeir eru Krist-
inn H. Gunnarsson, Magn-ús
Stefánsson, Jón Bjarnason.

Í frumvarpinu segir að Há-
skólinn á Ísafirði sé vísindaleg
mennta- og rannsóknastofn-
un. Hann veitir stúdentum
sínum menntun til að sinna
sjálfstætt vísindalegum verk-
efnum og til að gegna ýmsum
ábyrgðarstörfum í atvinnu-
lífinu. Háskólanum er heimilt
að veita framhaldsmenntun og
endurmenntun í þeim fræðum
sem stunduð eru í deildum

hans.[…] Kjarninn í starfsemi
Háskólans á Ísafirði er kennsla
og rannsóknir. Ætla má að
námskrá háskólans muni taka
sérstakt mið af sérstöðu Vest-

fjarðasvæðisins auk þess sem
umfang starfseminnar kemur
til með að ráðast af fjárveit-
ingum Alþingis, samningum
sem gerðir verða við mennta-

málaráðuneytið á grundvelli
VIII. kafla laga um háskóla
og fjárframlögum frá öðrum
aðilum.

– thelma@bb.is

Fagnar frumvarpi um háskóla

Skíðasvæðin lokuð tvo daga í viku
Skíðasvæðin á Ísafirði, þ.e.

í Tungudal og á Seljalandsdal,
verða lokuð tvo daga í viku, á
mánudögum og föstudögum,
fram til áramóta. Ákvörðun
þessa efnis var tekin á fundi
stjórnar skíðasvæðanna og er
hún tekin í samráði við þjálf-
ara Skíðafélags Ísafjarðar.
Stjórn skíðasvæðisins veitir
hins vegar forstöðumanni
ákveðinn sveigjanleika til að
færa til opnun t.d. þegar illa
viðrar á opnunardögum sem
og ef mót eru fyrirhuguð á
þeim dögum. Eftir áramót
verður ákvörðunin endur-
skoðuð á mánaðarlegum fundi
forstöðumannsins og stjórn
skíðafélagsins.

Einnig var ákveðið loka
skíðasvæðunum fyrr á virkum
dögum í vetur þannig að
starfsmenn geti yfirgefið
svæðið ekki síðar en 18:45.
Þetta þýðir að skíðasvæðun-
um er lokað 18:30 í síðasta
lagi. Um helgar verður opnað
kl. 11 í stað 10 áður og lokað
kl. 17.

Á fundinum var jafnframt
lagt til að sömu verð gildi á
svæðunum og voru sl. vetur.
Ein breyting er þó þar á þar
sem komið verður á sérstöku
„fullorðinsgjaldi“, sem gildir

eingöngu á barnasvæðinu.
Þetta er gert til að koma til
móts við þá sem vilja leyfa
börnum sínum að fara á skíði
og þá án þess að foreldri þurfi
að borga fullt gjald sem gildir
í allar lyftur. Auk þessa hefur
forstöðumaður, með heimild

stjórnar, nú þegar afhent
börnum í fyrsta og öðrum
bekk í grunnskólum Ísafjarð-
arbæjar árskort á skíðasvæðin,
þeim að kostnaðarlausu.

Kvennabrekka ehf., hefur
óskað eftir því að losna frá
rekstri og umsjón skíðaskál-

ans í Tungudal. Forstöðumað-
ur skíðasvæðis mun taka við
umsjón hans og miðasölu. Til
þess að svo geti orðið þarf að
fara í nokkrar breytingar á að-
stöðu innan skálans m.a. með
því að færa starfsmannaað-
stöðuna af neðri hæð upp á

jarðhæð skálans. Við það er
starfsmönnum svæðisins sköp-
uð framtíðaraðstaða. Að því
loknu mun forstöðumaður sjá
um og bera ábyrgð á miðasölu,
eftirliti og þrifum á skálanum.

Stjórn skíðasvæðanna bein-
ir því til starfsmanna svæð-

anna að þeir passi upp á að
ljós séu ekki kveikt nema þeg-
ar þess þurfi nauðsynlega, auk
þess verður settur upp sjálf-
virkur slökkvibúnaður á göngu-
svæðinu, þar sem ljós slokkna
sjálfkrafa í síðasta lagi kl. 23.

– thelma@bb.is

Skíðasvæðið í Tungudal.
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Ljósin kveikt á jólatré Ísfirðinga
Ísfirðingar létu kuldann

ekki á sig fá og fjölmenntu
á Silfurtorg þar sem ljósin

á jólatré bæjarbúa voru
tendruð við hátíðlega at-

höfn á laugardag. Að
þessu sinni var jólatréð
fengið að gjöf frá Húsa-

smiðjunni. Af tilefni af
tendruninni var mikið um

dýrðir á Silfurtorgi.
Styrktarfélag Tónlistar-

skóla Ísafjarðar var með
árlega torgsölu sína.

Lúðrasveit lék nokkur
jólalög og Barna- og ungl-

ingakórinn söng nokkur
lög.  Að loknu ávarpi

Halldórs Halldórssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar var kveikt á jóla-

trénu. Hápunktur dagsins
var að sjálfsögðu koma

jólasveina sem skemmtu

með söng sínum og færðu
krökkum góðgæti. Fallegt

veður var sem gerði stund-
ina enn hátíðlegri þrátt

fyrir að frostið biti í
kinnar. Meðfylgjandi

myndir voru teknar á Silf-
urtorgi. – thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Dapurt afmæli fullveldis
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Lögreglustjórinn
á Vestfjörðum

Brennur og flugeldar
Þeir sem hyggjast hlaða bálkesti til þess

að kveikja í þeim á gamlárskvöld eða á
þrettándanum eða ætla að sækja um leyfi
til sölu flugelda og til flugeldasýninga yfir
hátíðarnar, skulu sækja um slíkt leyfi fyrir
6. desember nk.

Vegna umsóknar um brennu, flugelda-
sýningar eða sölu flugelda, skal tilgreina
lögráða ábyrgðarmann og leggja fram
vottorð frá vátryggingafélagi um ábyrgðar-
tryggingu. Með umsókn um stóra brennu
og sölu flugelda skal fylgja skriflegt starfs-
leyfi heilbrigðiseftirlits.

Umsóknareyðublöð og reglur um bál-
kesti og brennur, flugeldasýningar og
sölu á flugeldum liggja frammi hjá sýslu-
mönnum, á vefsíðu lögreglunnar á Vest-
fjörðum; http://logreglan.is/utgafur.asp?
cat_id=1254.

Leyfisgjald er kr.:
Brennuleyfi kr. 5.500.-
Skoteldasýning kr. 5.500.-
Sala skotelda kr. 3.300.-
Nánari upplýsingar veitir Harpa Odd-

björnsdóttir í síma 450 3700.
Ísafirði, 27. nóvember 2008,

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Kristín Völundardóttir

Engar uppsagnir á ÍsafirðiEngar uppsagnir á ÍsafirðiEngar uppsagnir á ÍsafirðiEngar uppsagnir á ÍsafirðiEngar uppsagnir á Ísafirði
Engum fastráðnum starfsmanni Húsasmiðjunnar á Ísafirði verður sagt upp störfum að
sögn Elínar Hlíf Helgadóttur, starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar en greint hefur verið
frá því að 99 fastráðnum starfsmönnum fyrirtækisins verði sagt upp um mánaðar-
mótin. Þá verður töluverðum fjölda lausamanna sagt upp. Stjórnendur Húsasmiðj-
unnar hafa að undanförnu þingað um aðhaldsaðgerðir vegna verulegs samdráttar í sölu
hjá verslunum fyrirtækisins. Sömuleiðis hefur skuldastaða fyrirtækisins verið mjög erfið
en reksturinn hefur að stórum hluta verið fjármagnaður með erlendum lánum.

Boðað til borgarafundaBoðað til borgarafundaBoðað til borgarafundaBoðað til borgarafundaBoðað til borgarafunda
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur ákveðið að boða til opins borgarafundar á Ísa-
firði til að kynna frummatsskýrslu vegna snjóflóðavarna ofan Holtahverfis í Ísafjarðar-
bæ. Fundurinn fer fram mánudaginn 8. desember kl. 18 í Stjórnsýsluhúsinu Ísafirði.
Þá hefur umhverfisnefnd einnig ákveðið að boða til almennra borgarafunda í öllum

byggðakjörnum Ísafjarðarbæjar á nýju ári til að kynna nýtt aðalskipulag. Fyrsti fundur-
inn fer fram á Suðureyri þann 20. janúar kl. 18 og næsti kl. 20 sama dag á Flateyri.

Þá verður fundað á Þingeyri 21. janúar kl. 18 og á Ísafirði daginn eftir kl. 18.

Það er ódýrara að vera áskrifandi!

Ráðið hefur verið í helming
þeirra starfa sem lofað var að
kæmu vestur á vegum hins
opinbera í tengslum við Vest-
fjarðaskýrsluna. Samkvæmt
yfirliti sem lagt hefur verið
fram fyrir bæjarráð Ísafjarð-
arbæjar hefur verið ráðið í
tæplega 40 opinber störf á
Vestfjörðum í tengslum við
skýrsluna og eru fjögur til við-
bótar í undirbúningi. Bæjarráð
hvetur Vestfjarðanefndina til
að halda vöku sinni, til að

tryggja að farið sé eftir áður
mótaðri stefnu en Vestfjarða-
skýrslan gerir ráð fyrir að
ráðið verði í allt að 80 störf á
þremur árum. Eins og kunnugt
er skipaði forsætisráðherra
nefnd á síðasta ári með það að
markmiði að finna leiðir til að
styrkja atvinnulíf á Vestfjörð-
um til að mynda með flutningi
starfa til Vestfjarða og stofnun
nýrra starfa í fjórðungnum á
vegum hins opinbera.

Atvinnulíf og búseta á Vest-

fjörðum stendur nú á ákveðn-
um tímamótum. Stjórnvöld
hafa ákveðið að verja á næstu
fjórum árum allt að 13 millj-
örðum króna til framkvæmda
við vegi, fjarskipti og snjó-
flóðavarnir. „Tillögur nefnd-
arinnar miða að því að leggja
til við stjórnvöld að blása ungu
fólki, sem og öllum Vestfirð-
ingum í brjóst aukna bjartsýni
á möguleika svæðisins til
búsetu og atvinnuuppbygg-
ingar með því að efla starfsemi

opinberra stofnana m.a. á sviði
menntunar, rannsókna og ný-
sköpunar sem í samvinnu við
fyrirtækin á svæðinu geti
snúið við atvinnuþróuninni til
aukinnar verðmætasköpun-
ar“, segir í tilkynningu sem
birt var þegar Vestfjarða-
skýrslan var gefin út.

Meðal þeirra starfa sem
koma fram í skýrslunni má nefna
stöðugildi við Hornstranda-
stofu, við Þjóðtrúarstofu og
Fræðasetur Háskóla Íslands.

Vestfjarðanefndin hvött
til að fylgja mótaðri stefnu

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Það er að bera í bakkafullan lækinn að nefna efnahagsástand og bankakreppu.
En um er að tefla stærsta viðfangsefni þjóðarinnar, sem fékk að vita að forsæt-
isráðherra ber enga ábyrgð á stöðu mála. Það er allt bönkunum að kenna. Ætla
mætti að forsætisráðherra ætli sér ekki lengra pólitískt líf en til næstu kosninga.
Enn heyrist lítið til ráðherra okkar Vestfirðinga, sem fékk ekki spurningar á
borgarfundinum í Háskólabíói um daginn.

Hinn 1. desember síðastliðinn voru liðin 90 ár frá því Ísland varð fullvalda
ríki og voru hátíðarhöld í skugga spænsku veikinnar, Kötlugoss og mikils haf-
íssárs. Ástandið er fremur dapurt nú. Munurinn er sá að nú er glímt við afleið-
ingar mannlegrar hegðunar og að sumu leyti verra. Nú eru það ákvarðanir eða
öllu heldur skortur á þeim sem leiðir til ófara. Náttúruna ráða menn trauðla við.
Það vekur athygli að stöðugt klifa ráðamenn, sem kjörnir voru til þess að fara
fyrir þjóðinni um það hve vel Íslendingar séu menntaðir. En þeir tala við þjóð-
ina, okkur almenning, eins og verið sé að ræða við óvita börn.

Þegar við bætist að ríkisstjórn og stjórnmálamenn telja sig ekki bera neina
ábyrgð verður almenningur hvumsa við. Hvað eiga mennirnir við? Getur verið
að eldra fólkið, sem tapaði sparnaði sínum, beri ábyrgðina? Er það unga fólkið
sem nýlokið hafði námi og var að kaupa sér húsnæði og koma undir sig fótun-
um, sem ber ábyrgðina? Eru það öryrkjarnir sem fóru að ráðum bankastarfs-
manna og lögðu fé í peningamarkaðssjóði sem bera ábyrgðina? Voru það ef til

vill fermingarbörnin, sem sömu bankastarfsmenn hvöttu til að legga
fermingarpeningana í peningamarkaðssjóði, sem bera ábyrgðina?

Þjóðin veit að forsætisráðherra, líkt og utanríkisráðherra og allir hinir
ráðherranrir, sem margir vita ekki hvað heita, hefur lagt sig fram við að
greiða úr óreiðunni. Kannski væri nær að segja, að reyna að finna eitthvað
varðmætt í brunarústunum. Það er ekki nóg þegar brunavarnirnar voru
engar, að biðja fólk nú að vera ekki að hafa áhyggjur af því að þjóðarbúið
hafi brunnið vegna fikts nokkurra manna með eldspýtur, sem þeir gátu
keypt í hvaða sjoppu sem var af því að foreldrarnir vildu ekki skipta sér
af því hvað óvitarnir voru að gera beint fyrir framan andlitið á þeim sjálf-
um.

Það sem gleymist er að heimili margra eru enn að brenna af glóðunum
sem breiddust út frá fikti óvitanna og sér ekki fyrir endann á stórbrunanum.
Brennuvargana má ekki snerta fremur en þá sem áttu að sjá um eldvarnirnar,
ríkisstjórn, Seðlabanka og Fjármálaeftirlit, en sá sem því stýrir virðist
njóta óvenjulegrar friðhelgi. Gallinn er sá að almenningur nýtur ekki frið-
helgi. Nýjasta lagasetningin er sjávarútvegi til lítils gagns. Er ekki mein-
ingin að hann fái svigrúm til að afla gjaldeyris og byggja upp Ísland?
Höftin færa þjóðina til baka um nærri 80 ár. Landsfeður! Talið nú við
landslýð sem viti borið fólk. Til hamingju með fullveldið.
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Ekki náðist að senda land-
búnaðarráðuneytinu formlega
umsögn í tíma varðandi stofn-
un lögbýlis í Leirufirði í Jökul-
firði. Eins og greint hefur ver-
ið fengust þær upplýsingar hjá
ráðuneytinu að engin umsögn
hafi borist frá Ísafjarðarbæ en
tvisvar var bókað um málið í
umhverfisnefnd og bæjarráð
tók fyrir minnisblað bæjar-
stjóra þar sem fram kemur að
hann telji að ekki sé hægt að
heimila stofnun lögbýla á við-

komandi jörðum vegna skipu-
lagslegrar stöðu svæðisins.
Aðspurður segir Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar, að ekki hafi tekist að
senda formlega umsögn innan
tilsetts tíma en ráðuneytinu
hafi þó verið kunnugt um að-
stöðu sveitarfélagsins til máls-
ins, þó það hafi ekki verið
með formlegum hætti.

Forsaga málsins er sú land-
eigandi í Leirufirði sótti um
til landbúnaðarráðuneytisins

að tvö lögbýli á jörðunum
Leiru og Kjós verði endur-
stofnuð, með það að markmiði
að komast í skógræktarverk-
efni Skjólskóga en skógrækt
hefur verið í firðinum frá árinu
1964. Lögum samkvæmt missa
jarðir lögbýlisrétt 50 árum eft-
ir að jörðin fer í eyði og eru
jarðir í Jökulfjörðum þar á
meðal. Landbúnaðarráðu-
neytið veitti leyfi fyrir stofnun
lögbýlis í Kjós.

– thelma@bb.is

Ekki náðist að senda umsögn í tíma

Landbúnaðarráðuneytið seg-
ist ekki hafa fengið umsögn
frá Ísafjarðarbæ varðandi
stofnun lögbýlis í Leirufirði í
Jökulfjörðum þrátt fyrir að
hafa óskað eftir henni. „Ísa-
fjarðarbær lét enga afstöðu
uppi í þessu máli. Við fengum
enga umsögn frá Ísafjarðar-
bæ,“ segir Arnór Snæbjörns-
son, lögmaður sjávarútvegs-
og landbúnaðarráðuneytisins.
Umhverfisnefnd bókaði í tví-
gang, fyrst í maí 2006 og síðan
sl. apríl, að hún teldi engin
rök til að taka efnislega af-
stöðu til málsins, en efaðist
um að skynsamlegt væri að
hefja búrekstur á þessu svæði
og benti á að aðalskipulagi
Ísafjarðarbæjar yrði ekki lokið
fyrr en í árslok.

„Sótt var um stofnum lög-
býlis á jörðum og við meðferð
á þeirri beiðni förum við eftir
jarðalögum og þar er meðal

annars áskilið að leita eftir
umsagnar frá sveitarstjórn.
Sveitarstjórn hefur ekki ákvörð-
unarvald í þessu máli heldur
hefur hún umsagnarrétt og
getur tjáð sig hvort hún sé
andsnúin þessu eða fylgjandi.
Þessi umsögn var aldrei látin
uppi. Við óskuðum eftir henni
formlega og ítrekuðum svo
beiðni um það að hún yrði
látin í té en allt kom fyrir ekki
og út af því fengum við aldrei
sjónarmið Ísafjarðarbæjar. Þó
svo að þeir hafi ályktað um
þetta mál þá er það ekki eitt-
hvað sem við getum tekið gilt
nema að hafa formlega um-
sögn,“ segir Arnór.

Forsaga málsins er sú land-
eigandi í Leirufirði sótti um
til landbúnaðarráðuneytisins
að tvö lögbýli á jörðunum
Leiru og Kjós yrðu endur-
stofnuð, með það að markmiði
að komast í skógræktarverk-

efni Skjólskóga en skógrækt
hefur verið í firðinum frá árinu
1964. Lögum samkvæmt missa
jarðir lögbýlisrétt 50 árum eft-
ir að jörðin fer í eyði og eru
jarðir í Jökulfjörðum þar á
meðal. Landbúnaðarráðu-
neytið veitti leyfi fyrir stofnun
lögbýlis í Kjós.

Þá var umsögn Halldórs
Halldórssonar bæjarstjóra
varðandi málið lögð fram fyrir
bæjarráð í maí en ekki er vitað
hvort sú umsögn hafi borist
til ráðuneytisins. Í umsögninni
segir Halldór að hann telji að
ekki sé hægt að heimila stofn-
un lögbýla á framangreindum
jörðum og vísaði til skipu-
lagslegrar stöðu svæðisins. Í
umsögn Halldórs sagði einnig
að bæjarstjóri hafi alltaf verið
hlynntur því að stækka Horn-
strandafriðlandið þannig að
það næði til Jökulfjarða allra
og Snæfjallastrandar.

Lögbýli stofnað í Leiru-
firði í Jökulfjörðum

Kjós í Leirufirði. Ljósm: Mats Wibe Lund.
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Söngleikurinn Hárið var
frumsýndur í Grunnskól-

anum á Ísafirði á föstudag
en nemendur skólans settu

verkið upp. Var sýningin
vel sótt og þótti heppnast

með eindæmum vel.
Söngur og leikur nem-

endanna var til fyrirmynd-

ar en leikstjórn sýningar-
innar var í höndum Elfars

Loga Hannessonar en
Bjarney Ingibjörg Gunn-

laugsdóttir stjórnaði
söngnum. Ætlaði lófataki
aldrei að linna í lok sýn-
ingar og viðtökur „alveg

geðveikar“ að sögn frí-

stundaleiðbeinandans
Helgu Lind Mar. Eftir
sýninguna héldu nem-

endur skólans á fullveld-
isdansleik í sal skólans.

Þrjár aðrar sýningar voru
um helgina og fullt á þær

allar.
– birgir@bb.is

Söngleikurinn Hárið
hlaut góðar viðtökur

Leikararnir þóttu standa sig frábærlega.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.
Já sögðu 467 eða 70%Já sögðu 467 eða 70%Já sögðu 467 eða 70%Já sögðu 467 eða 70%Já sögðu 467 eða 70%

Nei sögðu 112 eða 17%Nei sögðu 112 eða 17%Nei sögðu 112 eða 17%Nei sögðu 112 eða 17%Nei sögðu 112 eða 17%
Óvíst sögðu 90 eða 13%Óvíst sögðu 90 eða 13%Óvíst sögðu 90 eða 13%Óvíst sögðu 90 eða 13%Óvíst sögðu 90 eða 13%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ætlar þú að kaupa jóla-Ætlar þú að kaupa jóla-Ætlar þú að kaupa jóla-Ætlar þú að kaupa jóla-Ætlar þú að kaupa jóla-
gjafir fyrir lægri upphæðgjafir fyrir lægri upphæðgjafir fyrir lægri upphæðgjafir fyrir lægri upphæðgjafir fyrir lægri upphæð

en undanfarin ár?en undanfarin ár?en undanfarin ár?en undanfarin ár?en undanfarin ár?

Óska eftir einbýlishúsið eða
raðhúsi til leigu á Ísafirði frá
áramótum, helst í Holtahverfi.
Uppl. gefur Sirrý Flosa í síma
898 5780.

Munið eftir handunnu kertun-
um í Hvestu. Tilvalin í aðventu-
kransinn eða í jólapakkann. Op-
ið alla virka daga frá kl. 8-16.

Fjögurra herbergja húsnæði
óskast til leigu á Ísafirði í að
minnsta kosti ár. Upplýsingar í
síma 892 1955.

Til sölu er Subaru Impresa árg.
2001. Á sama stað er til sölu
fólksbílakerra á kr. 30 þús., og
4,5 kw dísel ljósavél á kr. 50
þús. Uppl. gefur Snorri í síma
862 0205.

Fjóra hvolpa vantar gott heim-
ili. Fást gefins. Uppl. í síma 846
7465 og 456 8395.

Jólabasar félaganna á Flateyri
verður í Félagsbæ á laugardag
kl. 15. Íþróttafélagið Grettir verð-
ur með kakó og vöfflur til sölu.

Til sölu er Skoda Octavia stat-
ion, 4x4, árg. 2003, ekinn 73
þús. km. Uppl. í síma 895 3595.

Til leigu er rúmgóð 2ja herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði. Íbúðin
er leigð með húsgögnum og
húsbúnaði frá 1. janúar 2009.
Leigutími allt að 12 mánuðir
eða eftir samkomulagi. Uppl. í
síma 893 6396.

Prestum ekki fækkað á VestfjörðumPrestum ekki fækkað á VestfjörðumPrestum ekki fækkað á VestfjörðumPrestum ekki fækkað á VestfjörðumPrestum ekki fækkað á Vestfjörðum
Prestum á norðanverðum Vestfjörðum verður ekki fækkað og prestaköll verða ekki sameinuð í bráð að sögn

Agnesar Sigurðardóttur, Vestfjarðaprófasts. Hún segir málið ekki hafa verið tekið fyrir á nýliðnu kirkjuþingi og sé
ekki á dagskrá. Ef hugmyndin verði áfram uppi þurfi fyrst að taka hana fyrir á aðalsafnaðarfundi í vor og á

héraðsfundi sem er einnig næsta vor áður en kirkjuþing fær málið  til afgreiðslu. Málið er ekki útaf borðinu en
mörg ár gætu liðið þar til að af þessu yrði. Biskupastofa lagði til í sumar að Bolungarvíkur-, Holts-, Ísafjarðar-,
Staðar- og Þingeyrarprestaköll  yrðu sameinuð í eitt prestakall og prestum fækkað. Kom þetta fram í bréfi sem

framkvæmdastjóri Kirkjuráðs ritaði sóknarnefndum og prestum á norðanverðum Vestfjörðum, fyrir hönd biskups.

Hljómsveitina YXNU skipa þeir Jón Sigurpálsson, Valdimar Jón Halldórsson, Þorgeir Pálsson og Guðmundur M. Kristjánsson.

Yxna er belja á egg-
losi – eða í ástarsorg?

Yxna er fjögurra manna ís-
firsk hljómsveit sem hefur get-
ið sér gott orð fyrir góða spila-
mennsku við ýmis tilefni á
Ísafirði. Hana skipa Guð-
mundur Magnús Kristjánsson,
söngvari og gítarleikari, Jón
Sigurpálsson kontrabassa-
leikari, Valdimar Jón Hall-
dórsson gítarleikari og Þorgeir
Pálsson trommuleikari.

Blaðamanni Bæjarins besta
lék forvitni á að vita meira um
þessa merkilegu hljómsveit og
fékk helming hennar, Guð-
mund og Jón, í stutt spjall.
Jón er ekki ókunnur tónlistar-
lífinu. Hann lék á kontrabassa
í Diabolus in musica sem átti
meðal annars hið feykivinsæla
lag Pétur Jónatansson. Guð-
mundur lék á sínum yngri ár-
um í unglingahljómsveitum í
Bolungarvík og í ballhljóm-
sveit með tveimur félögum
sínum. Síðan eru liðin mörg
ár. Þeir tveir hafa margt að

segja um tilurð hljómsveitar-
innar og hvaðan þessi skemm-
tilega nafngift á bandinu er
komin.

– Jæja strákar. Hvar eigum
við að byrja?

Guðmundur: „Er ekki byrj-
unin alltaf best?“

Jón: „Ég er tilbúinn að ræða
byrjunina en ekki mikið meira.“
Guðmundur og Jón hlæja dátt
eftir að hafa gert góðlátlegt
grín að fyrstu spurningu
blaðamannsins, en eftir þau
hlátrasköll hefst alvaran.

– Hvenær var hljómsveitin
stofnuð?

Guðmundur: „Það var fyrir
þremur árum held ég.“

Jón: „Nei Muggi, nú ertu
eitthvað að rugla. Var það ekki
fyrir tveimur árum?“

Guðmundur: „Jú, jólin 2006.
Eru ekki að verða þrjú ár síð-
an?“

Jón: „Jú, það gæti passað.“
– En af hvaða tilefni var

hún stofnuð?
Guðmundur: „Það var eftir

einhverja bókmenntakynn-
ingu í Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði. Valdimar og ég vorum í
partíi heima hjá Jóni eftir
kynninguna um kvöldið. Við
ákváðum að spila nokkur lög
til að skemmta mannskapn-
um. Ég hringdi í Ödda (Mugi-
son) son minn og bað hann að
tromma. Hann snaraðist í ein-
um grænum með trommusett
heim til Jóns enda vel uppal-
inn sonur sem gerir allt fyrir
pabba sinn. Við spiluðum
nokkur lög þar og slógum í
gegn.“

– Var Þorgeir ekki kominn
í bandið þá?

Guðmundur: „Nei, Öddi
trommaði fyrst um sinn í
bandinu. Hann var fljótlega
rekinn því hann var ekki að
sinna því nógu vel.“ Guð-
mundur og Jón hlæja dátt.

– Rákuð þið Ödda blákalt

úr bandinu?
Guðmundur: „Hann mátti

ekkert vera að því að sinna
Yxnu, þá var hann einfaldlega
rekinn.“

Jón: „Já, hann var alltaf að
sinna einhverjum öðrum mál-
um. Sem er náttúrlega mjög
einkennilegt, að láta einhverja
frægðardrauma í útlöndum
hafa forgang yfir Yxnu.“

– Já, ég get vel skilið að það
sé meira en lítið óþolandi.
Guðmundur og Jón hlæja hátt
við þessa fullyrðingu blaða-
mannsins.

– En þetta nafn Yxna er
afar sérkennilegt. Hvað þýðir
það?

Guðmundur: „Yxna er belja
á egglosi.“

Jón: „Já, kannski er yxna
líka belja í ástarsorg.“

Guðmundur: „Já, neinei
Jón. Yxna er belja sem er til-
búin að stunda mök. Þá gefur
hún frá sér lykt sem tuddunum

finnst afar aðlaðandi. Hann
þefar af afturenda yxnunnar
og verður samstundis gripinn
óstjórnlegri kynlöngun þegar
hann finnur lyktina og þannig
verða kálfarnir til. Þetta er
eitthvað hormónatengt.“

Jón: „En oftast nær vill
tuddinn ekkert með hana hafa
eftir ástarlotin og þá fer yxnan
í ástarsorg.“

Guðmundur: „Það má vel
vera. En ég myndi halda að
það færi algjörlega eftir yxn-
unni. Okkur þótti Yxna vera
gott nafn á bandinu því Jón
býr í gömlu kúabúi á Ísafirði
og þar byrjaði hljómsveitin.“

– Jæja strákar, nóg komið
af yxnum og kynhegðun
þeirra. Hver er tónlistarstefna
hljómsveitarinnar?

Guðmundur: „Ég myndi
segja hana vera algjöran fífla-
skap.“

Jón: „Já, við reynum að hafa
gaman af þessu. Hljómsveitin

Tímaritið Paste hefur valið
Mugiboogie, plötu Mugisons,
sem 25. bestu plötu ársins
2008. Voru 50 plötur tilnefnd-
ar og þykir það mikill heiður
að komast á lista tímaritsins
yfir bestu plötur ársins. Segir
Paste tímaritið Mugison vera
svar Íslands við Tom Waits
og segir Mugison hafa tekið
risastórt stökk fram á við með
Mugiboogie sem þeir telja
kraftmestu plötu Mugisons.

Þeir segja Mugison hella
hjarta sínu yfir hlustandann á
plötunni og skiptir hann um
tónlistarstíla á plötunni villt
og galið en tónlistartímaritið
telur rödd Mugisons vera þá
ótömdustu í tónlistarbransan-
um í dag.

Góðir dómar
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Nanný Arna
Guðmundsdóttir og Rúnar Óli Karlsson á Ísafirði

Ógeðsleg rauð grænmetis-
súpa og Fífutungubrauð
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er hálfgerður spilaklúbbur og
við höfum mjög gaman af því
að spila saman.“

– Hvernig tónlist leikur
hljómsveitin?

Jón: „Við reynum að hafa
tónlistardagskrá sveitarinnar
sem fjölbreyttasta. Við spilum
íslensk og erlend lög í bland.“

– Hafið þið spilað á mörg-
um tónleikum?

Guðmundur: „Nei, ég get
ekki sagt það. Við erum rétt
að komast í gang. Fyrstu al-
vöru tónleikarnir okkar voru
á opnun Edinborgarhússins.
Þeir tónleikar áttu sér langan
aðdraganda. Við vorum búnir
að ganga með þá í maganum
veturinn á undan.“

Jón: „Það má því segja að
við höfum farið rólega af stað.“

Guðmundur: „Já, mjög
rólega. En við erum að fara af

stað núna með nýja tónleika-
dagskrá.“

– Voru þið ekki að spila í
veislu hjá Orkubúi Vestfjarða
um daginn?

Jón: „Jú, vetrarstarf hljóm-
sveitarinnar er rétt að hefjast.
Það má segja að þetta sé alls
ekki tímabært viðtal.“ Jón og
Guðmundur hlæja dátt.

– Á Yxna sér enga frægðar-
drauma?

Jón: „Jú, svo sannarlega.
Við ætlum að slá í gegn og
hyggjum á útrás þó að það
orð sé ekki vinsælt í dag. Þetta
er útrásarhljómsveit.“ Jón og
Guðmundur hlæja dátt.

Guðmundur: „Þetta er kreppu-
hljómsveit. Þetta er okkar svar
við kreppunni til að reyna að
drýgja tekjur okkar.“ Jón og
Guðmundur hlæja dátt og
galsinn orðinn mikill á þeim

þessi lokaorð félaganna enda
eru þeir uppteknir menn. En
það er greinilegt eftir þetta
spjall að þeir hafa mjög gaman
af tónlist og þykir ekki síður
gaman að spila hana í félags-
skap hvors annars. Ef eitthvað
af þessari lífsgleði þeirra
tveggja skilar sér í spilamenn-
sku þeirra uppi á stóra sviðinu
er það nokkuð sjálfgefið að
gleðin mun smita út frá sér og
gera fólk glaðara og ánægðara
með lífið.

Þess má til gamans geta, að
hljómsveitarfélagarnir eru
allir stjórnendur í sínum störf-
um. Guðmundur er hafnar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Jón er
forstöðumaður Byggðasafns
Vestfjarða, Valdimar er safn-
vörður á Hrafnseyri og Þorgeir
er framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða.

og ljóst að þeir yngjast upp
um þrjátíu ár við að tala um
hljómsveitina.

Jón: „Það er svolítið skemm-
tilegt að Muggi skuli minnast
á kreppuna í tengslum við
hljómsveitina því að við í
Diabolus in musica áttum tvö
eða þrjú lög á plötu sem hét
Kreppan. Útgáfufyrirtæki Stein-
ars Berg gaf hana út og þar
var meðal annars að finna
Kreppulagið, sem hann samdi.“

– Nú hefur hljómsveitin
frekar góð ítök í hátíðinni
Aldrei fór ég suður. Kemur hún
til með að spila á næstu hátíð?

Guðmundur: „Það er aldrei
að vita. Það er allavega ágætis
hugmynd.“

Jón: „Já, og örugglega byrj-
unin á einhverju stórfeng-
legu.“

Við létum staðar numið við

Af hverju…
Á flestum íslenskum heim-

ilum tíðkast að kveikja á kert-
um á aðventukrans á hverjum
sunnudegi aðventunnar. Kveikt
var á fyrsta kertinu síðast
liðinn sunnudag. Ýmsar hefðir
eru fyrir því hvernig kransin-
um er háttað og er hann úr
ýmsum og stærðum og gerð-
um. Sumir eiga gamlan og
brunninn krans sem ekki má
skipta út vegna allra minn-
inganna sem honum tengjast,
aðrir gera nýjan krans hver
einustu jól og eflaust allt þar á
milli. En af hverju kveikjum
við á kerti á hverjum sunnu-
degi í aðventu? Flestum börn-
um kennt að fyrst er kveikt á
svokölluðu spádómakerti, því

næst Betlehemskerti, svo
hirðakerti og á síðasta sunnu-
dag fyrir jól er kveikt á engla-
kerti. En af hverju er það?
Blaðamanni Bæjarins besta
fannst tilvalið að bursta rykið
af kristnifræðibókunum og
rifja upp þann fróðleik sem
honum var kenndur í bernsku.

„Aðventukransinn byggist
á norður-evrópskri hefð. Hið
sígræna greni táknar lífið sem
er í Kristi og hringurinn táknar
eilífðina. Fyrsta kertið nefnist
spádómakertið og minnir á
fyrirheit spámanna Gamla
testamentisins er höfðu sagt
fyrir um komu frelsarans.
Annað kertið nefnist Betle-
hemskertið. Þar er athyglinni

beint að þorpinu sem Jesús
fæddist í, og þar sem ekkert
rúm var fyrir hann. Þriðja kert-
ið nefnist hirðakertið en
snauðum og ómenntuðum
fjárhirðum voru sögð tíðindin
góðu á undan öllum öðrum.
Fjórða kertið nefnist síðan
englakertið og minnir okkur á
þá sem báru mannheimi fregn-
irnar.

Aðventukransinn, sem tal-
inn er vera upprunninn í
Þýskalandi á fyrri hluta 19.
aldar, barst til Suður-Jótlands
og varð algengur í Danmörku
eftir 1940. Frá Danmörku
barst þessi siður til Íslands. Í
fyrstu var aðventukransinn
aðallega notaður til að skreyta

búðarglugga en á milli 1960
og 1970 fór hann að tíðkast á
íslenskum heimilum og er nú
orðinn ómissandi hluti þess-
arar árstíðar“, segir á vísinda-
vefnum en þar er einnig að
finna þennan fróðleiksmola
um aðventuna.

„Orðið aðventa er dregið af
latnesku orðunum Adventus
Domini, sem þýða „koma
Drottins“ og hefst hún á 4.
sunnudegi fyrir jóladag. Þessi
árstími var löngum - og er
reyndar víða enn - kallaðar
jólafasta, sem helgast af því
að fyrr á öldum mátti þá ekki
borða hvaða mat sem var, til
dæmis ekki kjöt.“

– thelma@bb.is „Uppskrift vikunnar er mein-
holl grænmetissúpa sem við eld-
um oft. Börnin eru mis spennt
fyrir þessu góðgæti en yngsti
meðlimur fjölskyldunnar talar
um ógeðslegu rauðu grænmetis-
súpuna með fýlusvip en innbyrðir
yfirleitt heilan disk. Okkur full-
orðna fólkinu finnst fátt betra en
heit og góð grænmetissúpa á
köldum vetrardögum, með mis-
munandi tónfalli sem fer eftir
innihaldi ísskápsins. Í augnablik-
inu er engifer- og chillikeimur í
miklu uppáhaldi. Þessar krydd-
tegundir eru bragðmiklar og getur
sviðið undan chillipiparnum. Best
er að prófa sig áfram og nota
aðeins 1/3 af chillialdinunum í
fyrsta sinn. Við skerum grænmet-
ið í nokkuð grófa bita svo yngsti
meðlimurinn geti tínt frá það sem
hún vill ekki borða. Næringarefn-
in eru að sjálfsögðu komin í
súpuna sjálfa svo hollustan fer
ekki forgörðum þó svo að mauk-
soðin paprika eða brokkolí sé sett
til hliðar. Okkur finnst ómissandi
að borða nýbakað brauð með súp-
unni. Við notumst yfirleitt ekki
við uppskrift, heldur hendum ein-
hverju í skál áður en við brytjum
grænmetið, látum svo deigið
hefast á meðan grænmetið er
skorið og bökum brauðið á meðan
súpan sýður,“ segja sælkerarnir.

Ógeðslega rauða
grænmetissúpan

1 cm af eingiferrót
1/3 chillipipar
2 hvítlauksrif
1 laukur
1-2 tsk kumenduft
1-2 tsk pipar
1-2 tsk salt
1-2 tsk kóriander
1-2 tsk rósmarin
1 msk currypaste
1 dós tómatpúrre
1 dós niðursoðnir tómatar
1 lítri vatn
2 grænmetisteningar
2 gulrætur
5 kartöflur
1 dl grænar linsubaunir
½ sæt kartafla
½ rauð paprika
½ græn paprika
Lítill haus af brokkolí

Engifer, chillipipar (muna að
fræhreinsa aldinið og þvo hendur

á eftir) hvítlaukur og laukur er
skorið smátt og mýkt í olíu.
Kryddinu er síðan stráð yfir
ásamt tómatpúrrunni og curry-
paste. Gott að láta þetta krauma
smá stund en passa að það brenni
ekki.

Niðurskornum gulrótum og
kartöflum blandað saman við og
látið veltast aðeins í kryddinu.
Vökvanum bætt útí ásamt niður-
soðnum tómötum, grænmetisten-
ing og linsubaunum. Gott er að
láta súpuna sjóða í klukkutíma
eða svo. Paprikunni og brokkolí-
inu er bætt útí sjóðandi súpuna
svona 15 mín. áður en suðutíma
lýkur. Ef ykkur finnst súpan
bragðlítil þá má bara bæta við
kryddi.

Fífutungubrauð
„Grunnurinn í Fífutungu-

brauði er uppskrift af pizzabotni
sem ég lærði í heimilisfræði í
Gagganum á Akureyri“, segir
Nanný.

4 dl vatn við 37°
3 msk matarolía
1 tsk salt
1 poki þurrger
8 dl þurrefni
1 lúka fræ

Hér á Vestfjörðum er óhætt að
nota heitt vatn beint úr krananum.
Setjum það í skál ásamt þurrgeri
og látum standa í smá stund á
meðan gerið lifnar við, matarolíu
og salti bætt út í ásamt fræblöndu
t.d sólblómafræ og graskersfræ.
Við setjum helminginn af þurr-
efnunum úti áður en deigið hefast
og notum í jöfnum hlutföllum
hveiti, spelt og haframjöl.

Við látum deigið hefst í 30-40
mín hnoðum upp í það með 4 dl
af hveiti og spelthveiti.

Brauðið er bakað í 30-40 mín
í 180° heitum ofni. Gott er að
pensla brauðdeigið með mjólk
áður en það er sett í ofninn.

Ef við erum með gesti í mat þá
bjóðum við upp á kaffi og súkku-
laðirúsínur á eftir annars leggj-
umst við bara á meltuna í sófan-
um því við borðum alltaf aðeins
of mikið af þessum mat.

Við skorum svo á Gunnar
Bjarna Guðmundsson og Ásgerði
Þorleifsdóttur að koma með
næstu uppskrift og af fenginni
reynslu verður það eitthvað gott.

23,5% af jarðgangagerðinni lokið23,5% af jarðgangagerðinni lokið23,5% af jarðgangagerðinni lokið23,5% af jarðgangagerðinni lokið23,5% af jarðgangagerðinni lokið
Gangagröftur í Bolungarvíkurgöngum gekk vel í síðustu viku. Frá
Hnífsdal voru sprengdir 56 metrar og var lengd þar 481 metrar í
vikulokin. Frá Bolungarvík voru sprengdir 67 metrar og var lengd þar
731 m í vikulokin. Samtals var því búið að sprengja 1.212 m eða
23,5% af heildarlengd ganganna og jókst því heildarlengd ganganna
um 2,5% en jarðgangagerðinni hefur haldist á því róli s.l. misseri og er
það talinn eðlilegur framgangur á jarðgangagerðinni.




