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Valdimar Hreiðarsson, fyrrum sóknarprestur og kennari,
bauð blaðamanni BB í kaffi og með því á heimili sínu á Suð-

ureyri. Saman ræddu þeir um heima og geima; sumar á varð-
skipinu Þór í miðju Þorskastríðinu, ritdeilu við gúrú Bítlanna

og preststörf á Reykhólum, Stykkishólmi og Súganda.

Á friðarstóli
á Súganda
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Snjómoksturskostnaður fram úr áætlun
Misjafnt er hversu miklum

fjármunum sveitarfélög hafa eytt
og áætla að eyða í snjómokstur í
ár. Ísafjarðarbær áætlaði að eyða
17 milljónum króna í snjómokst-
ur á árinu. Kostnaðurinn er hins
vegar kominn upp í 24 milljónir
og megnið af desember mánuði
eftir. Líklegt er að snjói meira í
mánuðinum og á því kostnaður-
inn eftir að hækka. Fjárhagsáætl-
un fyrir 2013 gerir ráð fyrir rúm-
lega 20 milljónum í snjómokstur.

„Við vitum í sjálfu sér aldrei
hvernig þetta kemur út og gerum
ráð fyrir að halda þessu nánast
óbreyttu, förum eftir snjómokst-
ursreglum Ísafjarðarbæjar.“ segir
Jóhann Birkir Helgason svið-
stjóri framkvæmda- og rekstrar-
sviðs Ísafjarðarbæjar.

Súðavíkurhreppur áætlaði eina
milljón krónur í snjómokstur á
þessu ári. Þeir hafa eytt 1.395.000
krónum í mokstur á árinu og eru
því komnir talsvert fram úr áætl-

un. Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri segir að undanfarin ár hafi
kostnaðurinn verið á bilinu
600.000 til milljón. Það mætti
því ætla að þetta ár hafi snjóað
meira en síðustu árin á undan.
Bolungarvíkurkaupstaður gerði
ráð fyrir 9 milljónum króna í
snjómokstur á þessu ári. Þeir hafa
þó ekki notað nema 8 milljónir
af þeim peningum og eru eina
sveitarfélagið sem ekki hefur
farið fram úr fjárhagsáætlun af
þeim sem við höfum talað við.
Undanfarin ár hefur kostnaðurinn
hlaupið á 9 - 10 milljónum króna
nema árið 2010 fór hann niður í
5,2 milljónir. Það er eðlileg skýr-
ing á því.

„Í Bolungarvík eru götur
hreinsaðar nokkuð vel. Hér er
góð aðstaða til þess, breiðar götur
og við höfum sinnt þessu nokkuð
vel. Engar áætlanir eru um að
draga neitt úr þjónustunni og þótt
litlu hafi verið eytt árið 2010 er

það vegna þess að snjórinn var
minni, það var ekki dregið neitt
úr þjónustunni,“  segir Halla Sig-

ný Kristjánsdóttir fjármálastjóri
Bolungarvíkur. Áætlun fyrir árið
2013 verður með svipuðu sniði

að öllu óbreyttu en þetta er sá
þáttur sem hvað erfiðast er að
áætla þar sem allra veðra er von.

Frá snjómokstri á Ísafirði fyrir nokkrum árum.

„Málið leystist með farsælum
hætti og eftir situr lærdómur sem
við höfum nýtt okkur,“ segir Jón
Reynir Sigurvinsson skólameist-
ari um mál piltanna tveggja sem
voru reknir úr Menntaskólanum
á Ísafirði fyrir líkamsárás í októ-
ber. Hann vill ekki útskýra nánar
hverjar málalyktir urðu. „Ég kýs
að fjalla ekki um það neitt í ein-
stökum atriðum enda varðar þetta
bara persónuleg mál þar sem ég
yrði annars að greina frá ein-
hverju sem varðar viðkomandi
persónu,“ segir Jón Reynir. Mál-
inu er að fullu lokið og nemend-

urnir sem um ræðir eru byrjaðir
aftur í skólanum. Í tengslum við
þetta mál fékk skólinn sálfræðing
til sín sem var með námskeið
fyrir nemendur og starfsmenn
skólans og fund með stjórnend-
um.

„Í kjölfar þess námskeiðis og
fundar höfum við yfirfarið okkar
verklagsferla þegar upp koma
mál sem snerta einelti. Einnig
höfum við gert nemendum ljósara
hvaða leið þeir eiga að fara til að
leita sér hjálpar ef þeir lenda sjálf-
ir í einelti. Það er orðið mun
skýrara,“ segir Jón Reynir.

Málið leystist með
farsælum hætti

Klakfiskurinn verk-
aður á Vestfjörðum
Búið að rekja klakfiskinn sem

stolið var úr eldiskerjum á Suður-
eyri í síðasta mánuði. Fiskurinn
fór í gegnum fiskvinnslu á Vest-
fjörðum. Beinagarðarnir komu í
þurrkun hjá Klofningi og þannig
var hægt að segja til um afdrif
fisksins. Ekki hefur komið í ljós
hver tók klakfiskinn en lögreglan
á Vestfjörðum sá sér ekki fært að
gefa upp neinar upplýsingar um
málið.

„Sem betur fer var búið að
kreysta tvær hrygnur svona til
málamynda,“ sagði Gunnar Skag-
fjörð Sæmundsson fiskeldisfræð-
ingur sem ætlaði að sleppa seið-
um úr hrygnunum í Hestá innar-
lega í Önundarfirði. Ekki var

ætlast til að fólk myndi leggja
sér fiskinn til munns enda hefur
hann verið baðaður í sveppasýk-
ingalyfi. Það gerir fiskinn óhæfan
til manneldis.

– hordur@bb.is

Gunnar Sæmundsson fisk-
eldisfræðingur við veiðar.
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Spurningin
Kaupir þú jólagjafir
fyrir lægri upphæð í
ár en undanfarin ár?

Alls svöruðu 518.
Já sögðu 237 eða 46%
Nei sögðu 197 eða 38%
Óvíst sögðu 84 eða 16%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Háskólasetrið
Gísli Halldór Halldórsson, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,

var í opnuviðtali BB í síðustu viku. Þar greindi hann frá því að hann
hefði hafið nám í haf- og strandsvæðastjórnun á meistarastigi árið
2008 við Háskólasetur Vestfjarða og verið í fyrsta hópnum sem út-
skrifaðist 2010. ,,Ég sá í því spennandi tækifæri fyrir mig, meðal
annars sem bæjarfulltrúa, að læra um hagsmuni samfélaga við sjáv-
arsíðuna, auðlindastjórnun og skipulagsmál strandsvæða.“ Lokarit-
gerð hans fjallaði um reynslu Íslendinga af fyrsta ári strandveiðanna.

,,Einhverra hluta vegna hafa fáir Íslendingar sótt í þetta nám, sem
er nokkuð merkilegt því við erum aftarlega á merinni hvað varðar
þekkingu og skipulag á haf- og strandsvæðum,“ segir Gísli og veltir
fyrir sér hvað valdi áhugaleysi landans á jafn þýðingarmiklu máli
fyrir þjóð, sem fyrirsjáanlega á um ómælda framtíð sitt að mestu
undir því komið hvernig tekst til með nýtingu og varðveislu auðlinda
hafsins; kannski finnst Íslendingum það fjarlæg eða erfið tilhugsun
að flytjast til Ísafjarðar í nám. Ef til vill vekur staðsetning Háskólaset-
ursins ugg hjá hugsanlegum nemendum. Sakir slíkrar staðarfælu var
prófessorstöðunni, sem tileinkuð var Jóni forseta Sigurðssyni, stolið
frá Háskólasetrinu, fyrir framan nefið á ríkisstjórn og Alþingi. Trú-
lega talið of mikið á væntanlegan prófessor lagt, að hola honum nið-
ur á Ísafirði.

Já, við erum aftarlega á merinni. Síldinni var ausið upp stjórnlaust.
Hið sama blasti við með þann gula. Á þriðja áratug hafa hatramar
deilur verið uppi meðal þjóðarinnar um það sem í daglegu tali er
nefnt kvótakerfið; frá upphafi grimm hagsmunabarátta, sem fól í sér
mestu tilfærslu fjármuna milli fyrirtækja og einstaklinga, sem um
getur í þjóðarsögunni. Allan þann tíma hafa ráðamenn látið sig litlu
sem engu varða umgengni um auðlindina, (sjórinn gleypir allt og þar
við sat) notkun veiðarfæra, svo sem á hrygningar- og kóralsvæðum
eftirlitslaus og ekki talin skipta máli; brottkast á fiski, nokkuð sem
engum kom við, með þeirri undantekningu þegar þúsundum tonna af
karfa var mokað fyrir borð á togurum á Grænlandsmiðum, á árum
áður fyrir opnum tjöldum, líkt og hverri annarri óværu. Og svo mætti
lengi telja.

Gísli Halldór kveður Háskólasetrið og Þróunarsetrið vera meðal
þess mikilvægasta sem gerst hefur í sveitarfélaginu á seinni tímum.
Hér sé að byggjast upp þekking sem verða muni til mikils gagns fyrir
samfélagið. Þar sé um að ræða rannsóknir á fiskeldi, sjávarhækkun,
sem verða kann risavaxið viðfangsefni, ef fram fer sem horfir og
mannskepnan lætur sér ekki segjast; vistkerfinu og mörgu öðru.

BB deilir þessari skoðun með Gísla Halldóri.
s.h.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Norðaustlæg átt, víða 5-
10 m/s. Dálítil él á aust-
anverðu landinu en létt-
skýjað um landið vestan-
vert. Frost 0-10 stig, en
sums staðar frostlaust
við ströndina. Horfur á
laugardag og sunnu-

dag: Útlit fyrir norðaust-
anátt. Él og síðar snjó-
koma eða slydda með

köflum norðan- og aust-
antil, en þurrt suðvestantil.

Matthías Ragnarsson
sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði

8. desember, verður jarðsunginn frá
Ísafjarðarkirkju laugardaginn 15. desember kl. 14:00.

Vinir hins látna.

„Á meðan umræðan í þjóðfé-
laginu virðist vera jákvæð og
talað er um aukinn hagvöxt,
minna atvinnuleysi og aukin
kaupmátt launa, virðast alvar-
leg vanskil vera að aukast. Þá
spyr maður sig hvort einstakl-
ingar séu í einhverjum tilvikum
að bíða eftir að óvissumál, s.s.
með gengistryggðu og verð-
tryggðu lánin, leysist og þá
hvort slíkt dragi úr greiðsluvilja
almennings,“ segir Samúel Ás-
geir White, forstöðumaður fyr-
irtækjasviðs Credit Info. Sam-
úel segir það mjög slæmt þegar

slíkt ástand skapast því meiri van-
skil leiða oft til aukinna afskrifta
sem getur endurspeglast í hærra
vöruverði. „Þetta þýðir m.a. að
fyrirtæki þurfa hugsanlega með
einhverjum hætti að bæta sér upp
þann skað sem fylgir afskriftum.“

Fjöldi einstaklinga sem voru í
alvarlegum vanskilum 1. nóvem-
ber síðastliðinn voru 26.868.
Fjöldi þeirra sem eru í vanskilum
hefur því hækkað um 4.215 frá
því fyrir ári. Alvarleg vanskil
flokkast sem tilvik þar sem kröfur
eru komnar í milli- eða löginn-
heimtu og mörg þeirra hafa feng-

ið afgreiðslu dómstóla og sýslu-
mannsembætta. Mun fleiri
karlmenn eru í vanskilum en
konur eða 11,2% karla á móti
6,2 % kvenna eldri en 18 ára.
Fólk á aldrinum 30-49 ára á í
mestum erfiðleikum og þeir
sem eru á aldrinum 60-80 ára
eiga í minnstum erfiðleikum.

Af 5.411 einstaklingum sem
búa á Vestfjörðum eru 476 á
vanskilaskrá eða 8,8% íbúa
sem er rétt undir landsmeðal-
tali sem er 9,2%, samkvæmt
upplýsingum frá Credit Info.

– audur@bb.is

Vanskil aukast

„Flugið er okkar almennings-
samgöngur. Það skýtur skökku
við að á meðan er verið að setja
gríðarlega fjármuni í almennings-
samgöngur í Reykjavík er verið
að skattleggja og verðleggja flug-
ið á þennan hátt,“ segir Daníel
Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, en sértæk opinber gjöld á
flugrekendur í innanlandsflugi
munu hækka um 70-80 milljónir
króna á næsta ári. Gjöldin hafa
hækkað um nær 300 milljónir
króna frá árinu 2009, en þá numu
þau alls um 200 milljónum króna.
Að öllum líkindum mun þessi
hækkun skila sér í hærra farmiða-
verði.

„Eins og staðan er núna er flug-

ið í raun ekki valkostur lengur
fyrir fjölskyldufólk, því miður,“
segir Daníel. Hann bendir á að
gerðir hafa verið samningar við
hin ýmsu sveitarfélög um niður-
greiðslu á almenningssamgöng-
um til Reykjavíkur, þ.á.m. Hólma-
vík, en hægt er að taka rútu frá
Hólmavík til Reykjavíkur á mjög
hagstæðu verði. „Það verður að
hugsa þessa hluti í þessu sam-
hengi,“ segir Daníel.

Á fundi Isavia með flugrekstr-
araðilum 3. desember síðastlið-
inn kom fram að farþegaskattar
frá Reykjavíkurflugvelli myndu
hækka um 41% og lendingargjöld
flugvéla um 33%. Leiðarflugs-
gjald verður hinsvegar lækkað

um tæpan helming og jafnar
nokkurn veginn út hækkun lend-
ingargjaldanna. Flugrekstrarað-
ilar hafa einnig gagnrýnt hækk-
unina harðlega og segja hana
koma niður á rekstrarafkomu al-
mennra flugsamganga og stuðla
að frekari fækkun flugfarþega.

Í samtali við Morgunblaðið á
um helgina sagði Árni Gunnars-
son framkvæmdastjóri Flugfé-
lags Íslands og formaður Sam-
taka ferðaþjónustunnar að frá því
að lendingargjöld, farþegagjöld
og flugleiðslugjöld hafi hækkað
fyrsta apríl síðastliðinn hafi far-

þegum fækkað um 4-5%. Samtök
ferðaþjónustunnar hafa talað um
gjöldin sem landsbyggðarskatt og
gagnrýnt að framlög til rekstrar
flugvalla skuli hafa verið skorin
stórlega niður á sama tíma og
framlög til annarra almennings-
samganga hafi verið aukin.

Stórtæk hækkun á flugskatti í vændum
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Súðavíkurgöng þurfa að
komast á framkvæmdaáætlun

„Sveitarstjórnarmenn á Vest-
fjörðum eru samhuga um að besta
leiðin til bóta á samgönguhindrun
milli byggða við Djúp og Reykja-
víkur sé Kirkjubólshlíð og Súða-
víkurhlíð. Oft hefur verið sam-
þykkt á fjórðungsþingum að
koma þessum göngum á fram-
kvæmdaáætlun. Við erum með
samþykkta framkvæmdaáætlun
þar sem Súðavíkurgöng eru ekki
meðtalin. Göng eru eina varan-
lega lausnin, í samræmi við skýr-
slu sérstaks hóps sem Vegagerðin
átti aðild að og metnir voru mögu-
leikar á að komast framhjá þess-
ari hindrun,“ segir Ómar Már
Jónsson sveitarstjóri í Súðavík.
Skýrslan er frá árinu 2002.

Ekki vill sveitarstjórinn trana
þessu verkefni fram fyrir annað
sem er á framkvæmdaáætlun en
telur nauðsynlegt að umræða um
verkefnið verði tekin upp. „Eftir
bankahrunið 2008 hefur þessi
umræða verið í biðstöðu en nú er
kominn tími til að hefja hana
aftur og taka hana föstum tök-
um,“ segir Ómar Már. Hann er
hlynntur því að Arnarfjarðar- og
Dýrafjarðargöng verði tekin fyrir
fyrst, enda komin lengra á áætlun
og er í samræmi við framkvæmda-
áætlun. „Þau þarf að tryggja og
klára. En það er mikilvægt að
göngin milli Álftafjarðar og Skut-
ulsfjarðar komist á framkvæmda-
áætlun. Hægt er að gera drög að

verkefninu og athuganir á kostn-
aðaráætlun þrátt fyrir að fram-
kvæmdin sjálf verði ekki fyrr en
seinna,“ segir sveitarstjórinn í
Súðavík.

Öryggissjónarmið reka einna
helst á eftir göngunum en þau
kæmu í veg fyrir hættu sem getur
skapast af snjóflóðum og grjót-
hruni á Súðavíkurhlíð og snjó-
flóðum á Kirkjubólshlíð. Leiðin
lokast yfirleitt nokkrum sinnum
á hverjum vetri vegna ófærðar
og þá geta vegfarendur og björg-
unarsveitarmenn lent í lífshættu
en slys hafa orðið á þessari leið á
undanförum árum. Ómar Már
segir að nauðsynlegt sé að gerð
jarðganga taki mið af öryggis-

sjónarmiðum. „Taka þarf tillit til
slysahættu og á Vestfjörðum hef-
ur verið mikil samstaða um
hvernig framkvæmdum í sam-
göngum á að vera háttað,“ segir
Ómar Már. Hann telur jafnframt
að ekki sé ráðlegt að ráðast í
minni endurbætur í snjóflóða-
vörnum á svæðinu án þess að
hugsa málið til lengri tíma. „Það
er sífellt verið að plástra en við
þurfum að gera heilsteypta áætl-
un til að bæta samgöngur og
fylgja eftir vilja íbúanna gagnvart
stjórnvöldum,“ segir sveitarstjór-
inn og vísar m.a. í könnun sem
Bæjarins besta lét gera á málinu.

Bæjarins besta gerði könnun í
fyrra á vefnum þess efnis hvort

samgönguráðherra ætti að beita
sér fyrir göngum milli Álfta-
fjarðar og Skutulsfjarðar þar sem
72% þátttakenda svöruðu játandi
af 967 sem tóku þátt. Enn fleiri
svöruðu 2010, eða 1225, en þá
voru 85% svarenda fylgjandi því
að samgönguráðherra beytti sér
fyrir göngunum. Í ár var hins
vegar spurt að því hvor göngin
ættu að koma fyrst, Dýrafjarðar-
göng eða Súðavíkurgöng, og var
hlutfallið jafnt á milli þessara
framkvæmda. Einnig hafa  verið
sendir undirskriftarlistar sem
gerðir hafa verið til að skora á
samgöngumálaráðherra að gera
eitthvað í málinu.

– hordur@bb.is

Gísli Halldór Halldórsson for-
seti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar
og bæjarfulltrúi D-listans segir
að vilji hafi verið hjá meirihluta
um að ná sátt um þau atriði sem
minnihluti bæjarstjórnar hafi lagt
fram - bæði við fyrri umræðu við
gerð fjárhagsáætlunar og á milli
fyrri og síðari umræðu. „Minni-
hlutinn ákvað hinsvegar að líta
svo á að þar með væri verið að
snúa út úr fyrir þeim,“ segir Gísli,
en Sigurður Pétursson bæjarfull-

trúi Í-listans sagði að í samtali
við Bæjarins besta í morgun að
tillögur minnihlutans hefðu mætt
ófyrirséðri andstöðu við lokagerð
fjárhagsáætlunar.

„Þetta er í raun grundvallar
skoðanaágreiningur. Í-listinn
stingur t.d. upp á því að keypt
séu ritföng fyrir skólabörn í sveit-
arfélaginu. Þetta er einfaldlega
ekki stefna meirihlutaflokkanna,
sem vilja frekar leggja áherslu á
auknar fjárveitingar til kennslu-

búnaðar og var það samþykkt. Í-
listinn vildi einnig auka fjárveit-
ingar til áhaldahúss Ísafjarðar-
bæjar, en við töldum ekki rétt að
samþykkja þær tillögur óbreyttar.
Í raun hefði það bara verið stefnu-
leysi.“

„Við reyndum því að finna
sameiginlega flöt en það var því
miður ekki vilji til þess,“ segir
Gísli, en í stað þess að samþykkja
tillögur Í-listans um að endurnýja
tæki og vélar í áhaldahúsinu og

veita 5 milljónum króna í verk-
efnið, vill meirihlutinn leggja 500
þúsund krónur í mat á núverandi
starfsemi hússins og móta þannig
framtíðarsýn fyrir áhaldahús
sveitarfélagsins.

Aðspurður um örðugleika í
samstarfi meiri- og minnihluta
segir Gísli og fyrst hafi borið á
þeim í seinni umræðu fjárhags-
áætlunar og samstarfið hafi verið
með ágætum það sem af sé ári.

– gudmundur@bb.isGísli Halldórsson.

Vildu ná sátt um tillögur minnihlutans

Ósáttur minnihluti í Ísafjarðarbæ
Bæjarfulltrúar Í-listans í Ísa-

fjarðarbæ, sem eru í minnihluta í
bæjarstjórn, eru ósáttir við vinnu-
brögð meirihluta Framsóknar- og
Sjálfstæðisflokks við gerð fjár-
hagsáætlunar fyrir næsta ár. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Sigurði
Péturssyni, bæjarfulltrúa Í-list-
ans, var breytingartillögum list-
ans við fjárhagsætlun næsta árs
annaðhvort „hafnað eða þær
skrumskældar“ af hálfu meiri-
hlutans. „Við lögðum fram fimm
tillögur og fjórar þeirrar voru

tillaga um að farið verði í könnun
á kynbundnum launamun hjá Ísa-
fjarðarbæ og loks tillaga sem var
lögð fram í síðari umræðu um að
endurnýja vélar og tæki áhalda-
hússins strax á næsta ári.

Ein tillaga minnihlutans var
felld inn í fjárhagsáætlun, en það
var tillaga um að niðurgreiða dag-
vistun hjá 18 mánaða börnum og
eldri hjá dagmæðrum til jafns
við leikskólabörn. Þessi tillaga
var samþykkt.

– gudmundur@bb.is

lagðar fram með góðum fyrirvara
í bæjarráði án þess að við þær
væru gerðar athugasemdir, en
önnur var raunin við lokaaf-
greiðslu,“ segir Sigurður, sem
telur samtarfs minnihluta og
meirihluta í bæjarstjórn ekki hafa
verið með sama móti og á síðasta
ári.

„Í fyrra unnu bæjarfulltrúar
samhentir að gerð fjárhagsáætl-
unar og tókst mjög vel til þar
sem tillit var tekið til allra sjón-
armiða,“ segir Sigurður. „Á þessu

B og D lista sem sannaðist við
afgreiðslu fjárhagsáætlunar þar
sem öll fyrirheit um samstarf og
samvinnu voru í raun brotin gagn-
vart okkar sjónarmiðum.“

Tillögurnar sem ræðir eru sem
hér segir: Tillaga um að veittar
yrðu á fjárhagsáætlun næsta árs
alls þrjár milljónir króna til verk-
færakaupa fyrir nemendur í
grunnskólum bæjarins, tillaga um
að tvær milljónir króna færu til
hönnunar á útisvæði með heitum
pottum við Sundhöll Ísafjarðar,

ári hafa hinsvegar verið merki
um önnur viðhorf hjá meirihluta

Sigurður Pétursson.
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„Þú ættir að finna húsið auð-
veldlega. Það er brúnt, eins og
Freyjukaramella,“ segir Valdi-
mar þegar við mælum okkur mót
í síma. „Þetta er ferlega ljótur
litur en einu sinni voru mörg hús
á Suðureyri máluð í þessu lit. Ef
til vill hafði fólk með litnum verið
að styðja við fiskvinnsluna Freyju,
sem hér var eitt sinn starfandi, en
nú er þetta eina húsið í þessum
lit,“ segir Valdimar.

Leiðbeiningar Valdimars stóð-
ust. Freyjukaramellubrúnt og
reisumikið hús blasti við blaða-
manni þegar hann keyrði inn á
Suðureyri. Valdimar býður til
stofu og við setjumst í djúpa
Chesterfield leðursófa og hefjum
spjall okkar.

BreiðholtspúkiBreiðholtspúkiBreiðholtspúkiBreiðholtspúkiBreiðholtspúki
og Snæfellingurog Snæfellingurog Snæfellingurog Snæfellingurog Snæfellingur

„Ég fæddist og ólst upp í aust-
urhluta Reykjavíkur þar sem nú
er Breiðholtið.  Þá var borgin
minni og að sumu leyti minnti
umhverfið frekar á sveit en borg. 
Það var mjög gott að alast þarna
upp, mikið frjálsræði og viðfangs-
efnin margvísleg.  Ég er þriðji í
röð sex systkina.  Faðir minn,
Hreiðar Jónsson, var Snæfelling-
ur, fæddist á Arnarstapa undir
Jökli.  Móðir mín, Þórdís Sigurð-
ardóttir, er borin og barnfædd á
Skólavörðustígnum í gömlu
Reykjavík en á ættir að rekja
austan úr sveitum og úr Mela-
sveitinni meðal annars.

Í föðurætt er ég af Hjarðar-
fellsætt og Þorsteinsætt á Snæ-
fellsnesi og einnig Pálsætt á Mýr-
um.  Í móðurætt er ég af Fremri-
Hálsætt sem á rætur að rekja í
Kjósina og víðar. Í mér koma
snæfellskar ættir þannig saman
að sennilega eru fáir þeir Snæ-
fellingar til sem ég er ekki skyld-
ur.  Þó veit ég um einn Snæfelling
sem ég er ekkert skyldur og það
er sjálfur Axlar-Björn. Íslend-
ingabók segir svo um skyldleika
okkar Björns: Enginn þekktur
skyldleiki. Og ég fagna því,“ seg-
ir Valdimar og kímir við.

„Þó ég hafi dvalið vestra mest-
alla starfsævi mína, er ég ekki af
vestfirskum ættum kominn. Hins
vegar á ég allmarga fjarskylda
ættingja hérna fyrir vestan.  Það
eru afkomendur Snæfellinga og
Breiðfirðinga sem tóku sig upp
fyrir margt löngu og fluttu hingað
vestur. Það hefur sína kosti og
galli að vera án frændgarðs hér
fyrir vestan. Það fylgir því ákveð-
ið frjálsræði að vera engum
tengdum en í sumum málum
hefði verið gott að eiga að stuðn-
ing fjölskyldu.“

Skólaganga, sumar-Skólaganga, sumar-Skólaganga, sumar-Skólaganga, sumar-Skólaganga, sumar-
vinna og sjómennskavinna og sjómennskavinna og sjómennskavinna og sjómennskavinna og sjómennska

Valdimar segir bernsku sína
hafa verið hefðbundna. Hann
gekk í Austurbæjarskóla og síðan

Kominn tí

Gaggó Aust.
„Þegar ég hafði aldur til, vann

ég á sumrin við ýmis konar vinnu;
í frystihúsum, málningarvinnu og
járnsteypu. Þegar eldri bróðir
minn var orðinn skipstjóri og út-
gerðarmaður í Stykkishólmi fékk
hann mig stundum um borð og
varð sjómennska eftir það helsta
atvinna mín með námi. Ég held
að ég hafi kynnst af eigin raun flest-
um gerðum sjómennsku nema
línuveiðum. Þori ég varla að
segja frá því hér fyrir vestan þar
sem línan er í hávegum höfð eins
og raun ber vitni!

Annars tel ég mig hafa haft
mjög gott af verunni til sjós. Ís-
lenskir sjómenn eru upp til hópa
heiðarlegir og hreinskiptnir menn
og er góð ögun fólgin í því fyrir
ungt fólk að kynnast sjómennsk-
unni.  Nú hefur náðst mikill og
góður árangur í slysavörnum á
sjó sem gerir það enn eftirsóknar-
verðara fyrir ungt fólk að kynnast
lífinu til sjós.“

Þegar skólafé-Þegar skólafé-Þegar skólafé-Þegar skólafé-Þegar skólafé-
lagar ná völdumlagar ná völdumlagar ná völdumlagar ná völdumlagar ná völdum

Eftir gagnfræðaskólann gekk
Valdimar í Menntaskólann í
Reykjavík og hann segir   mennta-
skólaárin hafa verið fjörleg og
eftirminnileg fyrir margra hluta
sakir.

„Um daginn sá ég brandara á
Facebook sem hljómaði einhvern
veginn svona: Versta martröð
nokkurs manns er að vakna að
morgni við það að bekkurinn hans
úr menntaskóla sé farinn að
stjórna landinu. Ég gat ekki stillt
mig um að gera þá athugasemd
að þetta hafi einmitt komið fyrir
mig. Reyndar er það engin mar-
tröð.  Sá mikli ágætismaður, Geir
Haarde, var í bekk með mér og
samtímis mér í skóla var margt
gott fólk sem hefur komið að
stjórn Íslands síðustu áratugina
og gera sumir enn.   

Að Menntaskólanum loknum
vissi ég ekki alveg hvað ég ætti
af mér að gera.  Ég vann þá í tæpt
ár hjá Borgarbókasafni Reykja-
víkur, aðallega í bókabílnum,
sem var eftirminnilegur og
skemmtilegur tími.  Starfsfólkið
var samhent og þar ríkti góður
andi.   Við skemmtum okkur
mikið saman og fórum í ferðir
um landið, meðal annars í Þórs-
mörk.“

Guðfræðin ogGuðfræðin ogGuðfræðin ogGuðfræðin ogGuðfræðin og
ritstjóri Orðsinsritstjóri Orðsinsritstjóri Orðsinsritstjóri Orðsinsritstjóri Orðsins

„Ég hafði alla tíð haft áhuga á
andlegum málefnum, nánast
sama hvaða nafni þau nefndust.
Þegar ég var strákur, tók ég gjarn-
an að mér að jarða dauða smá-
fugla og smádýr og sá til þess að
þau fengju leg í mold.  Ævinlega
var settur kross yfir og stundum
kallaði ég félaga og fjölskyldu-
meðlimi til að vera viðstadda at-

hafnirnar.  Þannig má segja að
ég hafi byrjað ungur að sinna
prestsverkum!

Á menntaskólaárunum grufl-
aði ég svolítið í spíritisma; lófa-
lestri, tarotspilum og stjörnu-
spám. Þá las ég töluvert af heim-
speki og bækur um andleg mál-
efni á þessum árum. Það var því
ekki alveg úr lausu lofti gripið að
ég ákvað að hefja nám í guð-
fræðideild Háskóla Íslands haust-
ið 1971. Ég varð fljótt hugfang-
inn af guðfræðinni og er enn.
Námið gekk því vel þó ég hafi
ekki verið að flýta mér í gegnum
það. Ég tel ekki ráðlegt að flýta
sér um of í gegnum nám þar sem
reynir á þroska og yfirvegun
ásamt faglega þekkingu.

Í guðfræðideildinni var mikið
af eftirminnilegu fólki, bæði
nemendum og kennurum.  Sá
prófessor sem hafði mest áhrif á
mig og reyndar marga fleiri var
án efa dr. Þórir Kr. Þórðarson,
sem var reyndar frændi minn í
Þorsteinsætt. Hann hafði lag á
því að lyfta sér yfir hið gráa og
hversdagslega og sjá hlutina frá
öðrum sjónarhóli en fjöldinn.

Eitt sinn minnist ég þess í tíma
hjá Þóri, að nemandi nokkur tíndi
til öll helstu kraftaverk Biblíunn-
ar og skýrði þau út eða burt með
náttúrulegum hætti.  Þannig var
það hvass vindur sem klauf
Rauða hafið fyrir Móses og Ís-
raelsmenn, Lasarus var ekki dá-
inn, heldur í dái og svona taldi
nemandinn upp.  Prófessor Þórir
lyngdi aftur augunum og hlustaði
þolinmóður á lesturinn.  Að hon-
um loknum sagði hann: Þetta er
allt hárrétt sem þú segir, vinur
minn. Það er bara svo hundleiðin-
legt.  Þar með var þeim umræð-
um lokið,” segir Valdimar og
brosir við minningunni.

„Ég var nokkuð virkur í félags-
lífinu í guðfræðinni og tók meðal
annars að mér að ritstýra Orðinu,
blaði okkar guðfræðinema. Eitt
sinn hvatti prófessor Þórir mig
til þess að fara á kynningarfund í
Norræna húsinu um innhverfa
íhugun sem Maharishi Mahesh
Yogi hafði vakið athygli heims-
ins á og þá sérstaklega eftir að
hann gerðist gúrú Bítlanna. Þóri
grunaði að í kenningum Mahar-
ishi væri trúarlegur boðskapur
þrátt fyrir að gúrúinn fullyrti að
svo væri ekki.  Ég tók verkefnið
að mér, hlýddi á fyrirlesturinn
og skrifaði lærða grein um málið
í Orðið.

Svo hugsaði ég ekki meira um
þetta því ég fékk lítil viðbrögð
við greininni. Einn morguninn
opnaði ég svo Morgunblaðið og
rakst þar á grein eftir sjálfan Mah-
arishi. Greinin hófst á þessum
orðum: Guðfræðineminn Valdi-
mar Hreinsson heldur fram í grein
sinni í tímaritinu Orðinu...

Ég gat ekki lesið lengra því
mér varð svo mikið um að sjá
þessi orð. Ég var mikill aðdáandi
Bítlanna og í huga mér voru Bítl-
arnir og allt sem þeim tengdist

hefna því Þór skar á togvíra rúm-
lega 20 togara á skömmum tíma
þá um haustið. Eitt sinn höfðu
Þór og Ægir laumast í skjóli næt-
ur inn á Jökulfirði og ætluðu að
gera breskum togara fyrirsát og
fara með hann í land á Ísa-
firði. Aðgerðin gekk vel til að
byrja með. Varðskipin króuðu
togarann af  en bresku sjómenn-
irnir höfðu fest slöngur allan
hringinn á lunninguna til að tefja
uppgöngu landhelgisgæslunn-
ar.  Minnti skipið helst á dráttar-
bát á skrautsýningu með vatns-
bunurnar í allar áttir. Skipstjóri
neitaði í fyrstu að nema stað-
ar. Var þá forngripurinn uppi á
hvalbak,  gamla fallbyssan,
mönnuð og hlaðin púðurskoti
sem átti að vera til viðvörunar.

Um fimm Bretar voru þá á
miðju dekki togarans eitthvað að
bardúsa. Skipherrann gaf skipun
um að skjóta og reið skotið af inn
í miðjan hópinn. Skipti engum
togum að kallarnir þeyttust hver
í sína áttina undan loftþrýstingn-
um, sumir duttu á dekkið en lunn-
ingin stöðvaði aðra á fluginu.
Við þetta gafst skipstjóri togarans
upp og sló af. Átti nú að fara um

ekki hluti af raunveruleikanum
heldur á einhverju allt öðru og
æðra sviði. Mér var einfaldlega
um megn að koma því heim og
saman að vegir mínir og gúrús
Bítlanna gætu skarast. Ég hafði
hljótt um þessa grein og las hana
aldrei til enda,“ segir Valdimar
og hlær.

Á varðskipi íÁ varðskipi íÁ varðskipi íÁ varðskipi íÁ varðskipi í
ÞorskastríðinuÞorskastríðinuÞorskastríðinuÞorskastríðinuÞorskastríðinu

Valdimar hélt áfram að sækja
sjóinn meðfram guðfræðinám-
inu. Þetta var á tímum Þorska-
stríðsins og eitt sumarið varð
hann vitni að þeim hildarleik sem
þá átti sér stað á miðunum úti
fyrir ströndum landsins.

„Sumarið 1973 vann ég sem
smyrjari í vélrúmi varðskipsins
Þórs.  Þetta var í miðju þorska-
stríði og gekk mikið á. Einu sinni
sigldi á okkur breskt herskip. Ég
stóð þá aftur á afturdekki og gætti
spilsins sem klippurnar voru spil-
aðar á inn og út. Enn þann dag í
dag man ég hvað stefni herskips-
ins reis hátt yfir varðskipið.

Bretar áttu reyndar harma að
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ími á frið og eindrægni
borð í togarann og færa til hafn-
ar. Þá bar svo við að lítil þyrla
með glerkúlu í stað húss birtist
skyndilega þarna í næturmyrkr-
inu. Þótt hún væri lítil var hún
þungvopnuð, með litla fallbyssu
og vélbyssu auk einhverrar sprengju
sem vel gæti hafa verið tundur-
skeyti.

Þessi smáþyrla var mun betur
vopnum búin en varðskipin Ægir
og Þór til samans. Um svipað
leyti berast skipherra Þórs þau
boð frá breskri flotadeild sem
var þá skammt undan á leið til
okkar á fullri ferð, að hætti varð-
skipin ekki aðgerðum sínum
þegar í stað, verði þau sprengd af
yfirborði sjávar. Töldu íslensku
skipherrarnir þá fullreynt og
slepptu feng sínum. Togarinn hét
annað hvort Prucella eða Pricilla
eða eitthvað í þá áttina en þeir
togarar voru í eigu bresks útgerð-
armanns sem var mjög í nöp við
baráttu Íslendinga fyrir stærri
fiskveiðilögsögu. Komu þessir
togarar hans oftar við sögu í
þorskastríðinu.

Tíminn um borð í Þór var afar
eftirminnilegur. Ég minnist þess
hins vegar ekki að hafa nokkru

sinni fundið fyrir ótta þegar við
stóðum í stímabraki við breska
togara og herskip.  Þvert á móti
hafði ég af þessu öllu hina bestu
skemmtun,“ segir Valdimar og
brosir við.

PrestvígslaPrestvígslaPrestvígslaPrestvígslaPrestvígsla
til Reykhólatil Reykhólatil Reykhólatil Reykhólatil Reykhóla

„Ég útskrifaðist sem guðfræð-
ingur í febrúar 1979 og vígðist
þegar sem prestur til þess sögu-
fræga staðar Reykhóla. Reyk-
hólasveitin er annáluð fyrir feg-
urð og var gott að vera á Reyk-
hólum, ekki síst vegna fólksins
sem er einstaklega gott, tryggt
og traust. Við vorum í sjö ár á
Reykhólum en fluttum til Stykk-
ishólms vegna aðstæðna í fjöl-
skyldunni.  Í Stykkishólmi kenndi
ég við grunnskólann þar og líka
við útibú Framhaldsskóla Vestur-
lands.  Ég þekkti vel til í Stykkis-
hólmi frá fyrri tíma og við vorum
við þar í fimm ár en héldum að
svo búnu til Reykjavíkur þar sem
ég hóf nám í uppeldis- og kenn-
slufræði við Háskóla Íslands og
lauk því námi á tilsettum tíma
vorið 1991.“

Á Ísafirði kynntist ég fjöldan-
um öllum af góðu og skemmti-
legu fólki og á marga vini og
kunningja meðal Ísfirðinga. Mér
finnst aðdáunarvert hversu mikla
tryggð Ísfirðingar binda við stað-
inn og gaman að sjá þegar unga
fólkið snýr hingað aftur eftir að
hafa aflað sér menntunar og
kunnáttu annars staðar.

Ísafjörður hefur tekið gífurleg-
um breytingum á þeim tíma frá
því ég kom hingað fyrst.  Stórir
vinnustaðir eru horfnir og stað
þess að sinna frumframleiðslu
liggur áherslan núna frekar á
þjónustuhlutverkinu og þekk-
ingariðju margs konar. Göngin
eiga verulegan þátt í þeirri  þróun
en líka hafa þingmenn og sveitar-
stjórnarfólk og fleiri stutt dyggi-
lega við þessa þróun.“

Örlagaárið 1995Örlagaárið 1995Örlagaárið 1995Örlagaárið 1995Örlagaárið 1995

„Árið 1995 er mér ekki síður
eftirminnilegt en öðrum Íslend-
ingum. Ég minnist þess að að
morgni 16. janúar vakna ég um
sexleytið aldrei þessu vant. Fannst
mér eitthvað vera öðruvísi en

venjulega. Þegar þetta var gegndi
ég stöðu húsföður á heimavistinni
og bjó þar í lítilli íbúð.  Ég fór á
fætur og fram í borðsal og leit
út. Skyggni var fremur.  Sá ég
yfir bílastæðið og yfir Poll-
inn. Allt virtist með kyrrum kjör-
um fyrir utan að það var mjög
hvasst. Samt var eitthvað sem
sagði mér að það yrði ekki skóli
þennan dag. Ekki veit ég hvers
vegna ég vissi þetta, en í huga
mér var enginn vafi.  Ég fór aftur
inn í íbúð og lagði mig. Klukkan
sjö hringdi síminn. Það var Sonja
heitin matráðskona. Um leið og
hún kynnti sig sló niður þeirri
hugsun í huga mér að nú væri
hún Sonja að fara að segja mér
eitthvað, sem yrði þess valdandi
að ekkert yrði sem áður. Það
reyndist svo vera. Hún sagði mér
að um nóttina hafi fallið snjóflóð
í Súðavík og að fjórtán væru
dánir. 

Miklum snjó hafði kyngt niður
um nóttina og svæði voru rýmd
víða, bæði á Ísafirði og í Hnífs-
dal. Heimavist MÍ er skráð sem
fjöldahjálparstöð. Fólk sem ekki
átti inni hjá vinum eða ættingjum
kom á vistina auk annarra. Ég og

MÍ og vestfirsktMÍ og vestfirsktMÍ og vestfirsktMÍ og vestfirsktMÍ og vestfirskt
veðurfarveðurfarveðurfarveðurfarveðurfar

Með kennarapróf upp á vasann
fór Valdimar að svipastum um
eftir vinnu og sá þá auglýst kenn-
arastarf við MÍ, sem þá hét
reyndar Framhaldsskóli Vest-
fjarða.

„Ég hitti skólameistarann, sem
þá var Björn Teitsson, í Norræna
húsinu yfir kaffibolla og var
gengið frá ráðningu minni í fram-
haldi af því. Í fyrstu hélt ég að nú
væri ég að flytja í mesta veðravíti
á Íslandi og byggði þá skoðun
aðallega á veðurkortum í sjón-
varpi. Reynslan varð allt önnur. 
Veðrið á Ísafirði féll mér vel í
geð. Hér vestra er þurrviðrasamt
og sú úrkoma sem fellur á vetrum
er frekar í formi snjávar og finnst
mér það betra en rigningin. Árin
sem ég kenndi á Ísafirði urðu
fimm. Það var skemmtilegur og
líflegur hópur kennara við skól-
ann og gaman að starfa þar. Mikið
var lagt upp úr faglegum vinnu-
brögðum og mér fannst á stund-
um að skólinn hafi ekki alltaf
notið sannmælis allra.
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Skattaskefill til byggða

Svavar Bragi Jónsson kennari
tókum þá ákvörðun að opna húsið
og setja á stofn nokkurs konar
súpueldhús. Þetta gerðum við án
þess að nokkur hefði haft sam-
band við okkur, enda höfðu hjálp-
arstarfsmenn og yfirmenn skól-
ans í mörg horn að líta. Síðar
fengum við eyðublöð frá Rauða
krossinum til að skrá alla sem
þarna voru. Þegar svona stendur
á er mjög mikilvægt að halda
utan um slíkar upplýsingar til að
geta látið vita um ættingja og
ástvini og um leið til að gera sér
grein fyrir hvort einhverjir séu
horfnir.

Þetta ástand á vistinni varði
einhverjar vikur. Allt gekk vel
og snurðulaust fyrir sig en smám
saman féll lífið aftur í skorð-
ur. Samt sem áður var í raun ekk-
ert eins og það hafði verið áður.
Áfallið setti mark sitt á allt sam-
félagið. Þegar flóðið féll svo á
Flateyri þann 26. október sama
ár, rifjuðust upp allar sáru til-
finningarnar. Missirinn varð enn-
þá sárari en áður og áfallið þyngra
vegna þess hversu stutt var frá
fyrra áfallinu. Þarna urðu sann-
kölluð samlegðaráhrif missis og
sorgar sem samfélagið á norðan-
verðum Vestfjörðum mátti síst
af öllu við.“

Prestur íPrestur íPrestur íPrestur íPrestur í
StaðarprestakalliStaðarprestakalliStaðarprestakalliStaðarprestakalliStaðarprestakalli

Valdimar snéri aftur að prest-
störfum árið 1995. Hann lagði
þó ekki kennarastarfið á hilluna
heldur hélt áfram að kenna í
grunnskóla, bæði á Suðureyri og
Flateyri, samhliða preststörfun-
um.

„Þann 1. apríl var ég skipaður
prestur í Staðarprestakalli í Súg-
andafirði og flutti þá með börn
mín tvö til Suðureyrar um vor-
ið. Síðan þá hef ég búið hér.

Fimm árum síðar var Vatnsfjarð-
arprestakall lagt niður og lagt
undir Staðarprestakall ásamt
Súðavík.  Á ég margar góðar og
dýrmætar minningar frá þjónust-
unni þar. Fyrstu árin fór ég á jóla-
dag inn í Djúp og messaði í
Vatnsfjarðarkirkju. Var það langt
ferðalag og ekki var mokað á
jóladag en alltaf blessaðist þetta.

Ekki var mér ætlað að sitja á
friðarstóli til sjötugs á Suður-
eyri. Fyrir þremur árum var Stað-
arprestakall lagt niður með
ákvörðun kirkjuþings. Skyldi
prestakallið sameinað Þingeyrar-
prestakalli og sá prestur þjóna
sameinuðu prestakalli sem eftir
sæti að hinum prestinum gengn-
um.  Sumarið 2011 var mér svo
sagt að til stæði að leggja fram á
kirkjuþingi þá um haustið tillögu
um að leggja niður Þingeyrar-
prestakall og hefði sú tillaga fylgi
helstu kirkjunnar manna. Þegar
svo var komið fannst mér varla
lengur stætt. Ég var farinn að
þjóna prestakalli sem þegar hafði
verið lagt niður og ætti að sam-
eina prestakalli sem til stæði að
leggja niður innan skamms.  Úr
varð að ég hætti störfum í október
2011. Óneitanlega urðu tvö síð-
ustu ár mín í prestsþjónustu erfið
og að mörgu leyti þungbær.
Kirkjan þarf að finna leiðir til að
leysa úr sínum málum á viðun-
andi hátt fyrir alla aðila. Því
miður hefur svo ekki verið undan-
farin ár og sér þess víða merki.

Nú sit ég á friðarstóli á Suður-
eyri, enda seinþreyttur til vand-
ræða.  Reyndar reynir ekkert á
það því hér er ekkert nema frið-
semdar fólk. Ég stytti mér stundir
við lestur góðra bóka og fer í
hjólreiðaferðir þegar svo til viðr-
ar. Nú hefur ljósmyndavírusinn
tekið sig upp að nýju hjá mér og
fer mikill tími á hverjum degi í
að taka ljósmyndir, að lesa um
ljósmyndun og kynna sér margs

konar tækni sem tengist henni.“

FjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagir

Þann 9. ágúst árið 2003 giftist
ég elskulegri eiginkonu minni,
Thanitu Chaemlek frá Thailandi. 
Hún er fædd í Kanchanaburi hér-
aði, stutt frá hinni frægu brú yfir
Kwai-fljótið.  Þar er mikil nátt-
úrufegurð og margt að sjá. Than-
ita á þrjár systur hér vestra. Þær
eru Rommanee, sem býr í Bol-
ungarvík, Tongkham, sem býr á
Suðureyri og Ólína, sem býr líka
á Suðureyri.

Ég á þrjú börn. Elstur er Bjarni
Þór sem býr í Týról í Austurríki
og vinnur við skipulagningu
skíðasvæða og samningu kynn-
ingarefnis fyrir vetraríþróttir í
austurrísku ölpunum í Týrol. 
Hann býr með austurrískri stúlku,
Janine Hof. Matthildur dóttir mín
býr í Noregi með manni sínum,
Inga Þór Stefánssyni Dan frá Ísa-
firði. Barnabörnin eru orðin fimm. 
Móðir þeirra Bjarna Þórs og
Matthildar er Eygló Bjarnadóttir,
prestur og sálgæslufulltrúi hjá
Hazelden stofnuninni í Minne-
sota í Bandaríkjunum.  Sigurður
Andri sonur minn er yngstur
barna minna. Hann býr í Noregi
og er við nám.  Móðir hans er
Sólrún Sigurðardóttir, doktor í
taugasálfræði í Óslo.“

Jólin komaJólin komaJólin komaJólin komaJólin koma
Aðventan er gengin í garð og

ég spyr hvort Valdimar sé mikið
jólabarn?

„Á æskuheimili mínu var jóla-
hefðin afar rík. Allt gekk eins og
eftir klukkuverki.  Ævinlega var
byrjað að skreyta á sama tíma og
jólin gengu í garð klukkan 18:00
þegar klukkur Dómkirkjunnar í
Reykjavík hringdu þau inn. Jóla-
máltíðarinnar var neytt undir

fögrum jólasálmum í flutningi
kórs kirkjunnar. Í lokin var
möndlugrautur og Birna systir
mín fékk alltaf möndluna.  Fannst
mér skynsamlegt að gera ekki
athugasemd við þessa ótrúlegu
heppni hennar því Birna var sú
sem var duglegust okkar systkina
að hjálpa mömmu.  Fannst mér
það ekki slæm skipti að missa af
einum konfektkassa og sleppa í
staðinn við að þurrka leirtau allt
árið!

Hugtakið friður er mér afar
hugleikið þessa dagana. Ég held
að í því felist ekki kyrrstaða eða
stöðnun, heldur þvert á móti tel
ég að friður sé forsenda framfara
á öllum sviðum, andlegum sem
veraldlegum. Kannski er friður
einmitt það sem við Íslendingur
þörfnumst einna mest núna. Er

ekki tími reiðinnar liðinn? Er
ekki kominn tími á frið og ein-
drægni? Aðventan er hafin. Hún
er eins og ferðalag inn í myrkrið
þegar skammdegið er að verða
alls ráðandi á okkar góða landi.
Það dimmir æ meira hvern dag.
En aðventan er líka ganga til móts
við ljósið.

Vitringarnir þrír sem fóru
fyrstu aðventugönguna gengu á
vit frelsunar og friðar. Þeir gengu
til móts við ljós sem skein hátt á
myrkum næturhimni. Þegar mátt-
ur myrkursins var mestur sáu þeir
ljósið lýsa í augum litla barnsins
sem lá í jötunni. Okkur er boðið
enn á ný að ganga þessa göngu á
vit ljóss og frelsunar, á vit fagn-
aðar og eilífs friðar,” segir jóla-
barnið Valdimar að endingu.

– Kristján Torfi Einarsson.

Jólin nálgast óðum. Aðeins 11 dagar eru til jóla og margir
farnir að huga að þeim, sumir meira að segja löngu byrjaðir. Jól-
in er mörgum, vonandi flestum, efni tilhlökkunar, skammdegið
hörfar og kristnum eru þau kærkomin tímamót í árinu þegar
minnst er fæðingar Jesú Krists. Boðskapur kristinna um jól er
fögnuður og eftirvænting, eitthvað gott er í vændum. Brátt renna
upp áramót og þá líta menn yfir farinn veg, vega og meta hið
góða og slæma sem árið bar þeim. En næstu daga býr fólks sig
undir jólin. Ríkur þáttur í þeim undirbúningi eru alls kyns siðir,
venjur og hefðir. Jólasveinar koma til byggða og sem betur fer er
kóka kóla sveinki ekki sá eini sem Íslendingar þekkkja. Synir
Grýlu, þeirrar skelfilegu skessu, og Leppalúða sem fær heldur
slaka útreið í sögum, sennilega hefur hann verið einhvers konar
þarfanaut svo tilvist jólasveina yrði tryggð, koma til byggða.
Fjöldi sveinanna er óljós, en fyrir þá, börn og kannski fullorðna
sem setja skóna sína úti í gluggan í von um góðgæti eru þrettán
sveinar mun vænlegri en átta. Nú fer þeim fjölgandi. Almennt er
því trúað að þeir skilji eitthvað gott eftir í skóm barna. Nú sýnast
þeir, að minnsta kosti sumir, skafa úr skóm þeirra er heimsóttir verða.

Án þess að telja upp nöfn einstakra jólasveina og er þá ekki
vísað til kóka kóla sveinsins í rauðu fötunum með hvíta skeggið,

sem mun afleiddur af heilögum Nikulási, væri að æra óstöð-
ugan. Einn er þó sem skýtur upp kollinum, ekki fullvíst að
hann sé sonur hinnar frægu Grýlu sem við höfum ofast á orði
í þessum efnum. Móðir hans gæti verið fjarskyldur ættingi
Grýlu. Engin ættfræði dugar enda skiptir hún litlu máli þegar
Skattaskefill kemur til byggða. Hann lætur víst lítið í skóna,
hvorki barna né fullorðinna. Foreldrar hans, en ekki er fulljóst
hvort Leppalúði hinn forni er faðirinn, kæstast mest yfir því að
hann taki til sín eins stóran skerf af því sem þeir er hann sækir
heim hafa aflað sér, hvort heldur það er fé eða fang. Hann
sækir því stíft í útgerðina og vonar að þeim sé alveg sama sem
hana reka. Virðist Skattaskefli jólasveini sama hver áhrifin af
gerðum hans reynast, svo fremi hann geti glatt foreldra sína
Grýlu og Leppalúða, sem eru foreldrar allra alvöru jólasveina.

Engu varðar hann hver afdrif útgerðarmanna, fiskvinnslu-
fólks eða annarra, sem eiga sitt undir gerðum hans, verða. Nú
berast fréttir af því að útgerðir selji skip sín, segi upp áhöfnum,
fólki sem verkar fisk í landi og öðrum sem eiga sitt undir því
að veiðar og vinnsla gangi vel. Hart hjarta Skattskefils hrærist
ekki. Blikna frægari synir Grýlu og Leppalúða í samanburð-
inum.



FIMMTUDAGUR     13. DESEMBER 2012 99999

Vill reisa 20 smáhýsi í Tungudal
Ísfirðingurinn Guðmundur

Tryggvi Ásbergsson hefur sótt
um leyfi til bæjaryfirvalda í Ísa-
fjarðarbæ til að byggja tuttugu
smáhýsi í Tungudal. Guðmundur
Tryggvi vonast eftir að fá að reisa
tuttugu smáhýsi sem hvert um
sig er 15-17 m² að stærð og með
svefnrými fyrir 3-4 einstaklinga.
Allt í allt er því um að ræða
gistirými fyrir 80 manns miðað
við fulla nýtingu. „Hugmyndin
er að bjóða upp á fjölbreyttari
gistimöguleika fyrir ferðamenn
sem sækja staðinn heim. Það ger-

ir okkur samkeppnisfærari í að
taka á móti mismunandi fólki
sem velur sér mismunandi val-
möguleika í gistingu,“ segir Guð-
mundur Tryggvi.

Fyrirtæki í eigu Guðmundar
mun láta byggja smáhýsin frá
grunni á Ísafirði og fá rekstrar-
aðila til að sjá um smáhýsin. Smá-
hýsin gætu orðið góð viðbót við
þá flóru sem nú þegar er til staðar
í ferðaþjónustu á Ísafirði og eykur
tvímælalaust valmöguleika fólks
á gistimöguleikum.

  – hordur@bb.is

Gert er ráð fyrir því að
heildartekjur Súðavíkur-
hrepps verði rúmar 200 millj-
ónir króna á næsta ári, og
heildarútgjöld verði um 192
milljónir króna samkvæmt
fjárhagsáætlun hreppsins.
Fjármagnsgjöld umfram fjár-
magnstekjur eru áætlaðar um
4,8 milljónir króna.

Áætlað er að framkvæmt
verði fyrir rúmar 10 milljónir
króna á næsta ári, en helstu
verkefnin eru lóðarfram-
kvæmdir við Eyrardalsbæ,
göngustígagerð, vegaklæðn-
ing út á Suðurgarð og mal-
bikun á bílastæði. Fram-
kvæmdirnar verða fjármagn-
aðar með eigin fé.

Fjárhagsáætlunin var sam-
þykkt á síðasta fundi sveitar-
stjórnar Súðavíkurhrepps og
vísað til síðari umræðu.

Gera ráð fyrir
hagkvæmum

rekstri

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.,
í Hnífsdal er ekki að segja upp
fólki líkt og nokkur útgerðarfyrir-
tæki hafa þurft að gera undan-
farið. „Það síðasta sem þú gerir
er að segja upp fólki. Það er ekk-
ert að mörgu að hverfa. Það veit
enginn hvenær að þessu kemur,
þetta er bara óvissa. Það versta
við þetta er að það er búið að
vera að vara við þessu,“ segir
Einar Valur Kristjánsson fram-
kvæmdastjóri HG. Aðspurður
hvort veiðileyfagjaldið sé að
kosta okkur störf í landinu segir

Einar Valur: „Það er að breyta
þessu umhverfi rosalega mikið.
Það er að koma fram sem allir
sérfræðingar stjórnvalda vöruðu
við, það er að byrja núna. Það er
verið að taka mikið fé út úr fyrir-
tækjum sem mörg hver eru á
landsbyggðinni. Það eru litlu og
meðalstóru fyrirtækin sem falla
fyrst.“

Í umræðu á Alþingi 5. desem-
ber um uppsagnir í sjávarútvegi
benti Ragnheiður E. Árnadóttir á
hópuppsagnir í Þorlákshöfn og
Siglufirði sem beina afleiðingu

af auknum gjöldum á útgerðirnar.
Einnig minnist hún á erfiða stöðu
á mörkuðum erlendis og spurði:
„Er forsætisráðherra tilbúin að
endurskoða álagningu veiðileyfa-
gjalds og hætta þessari stöðugu
aðför að grundvallar atvinnuveg-
um í þjóðfélaginu?“ Forsætisráð-
herra segir að ekki sé lagt of
mikið á sjávarútveginn. „Ég get
vissulega tekið undir það að erfið-
leikar á erlendum mörkuðum
gera þessum fyrirtækjum erfitt
fyrir. En ég held að þessi gjald-
taka sé þolanleg í það heila tekið,“

segir Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra.

Hvaða áhrif þetta mun hafa á
Vestfjörðum verður tíminn að
leiða í ljós. „Það vita allir hvað
þetta þýðir. Ég hef sagt áður hvað
gíróseðillinn hjá HG hljóðar upp
á. Hundruðir milljóna fara út af
svæðinu og koma ekkert aftur.
Þetta eru peningar sem verða ekki
notaðir hér. Mörg fyrirtæki rísa
ekki undir þessu, “ segir Einar
Valur Kristjánsson framkvæmda-
stjóri HG.

– hordur@bb.is

Er veiðileyfagjaldið að
kosta störf í landinu?

3X Technology meðal vaxandi
fyrirtækja í sjávarklasanum

3X Technology á Ísafirði er eitt
þeirra íslensku tæknifyrirtækja
sem hafa aukið útflutning á síð-
asta ári, og getið er um í nýút-

kominni skýrslu Íslenska sjávar-
klasans um efnahagsleg umsvif
og afkomu sjávarklasans á Íslandi
í ár. Í skýrslunni kemur fram að

mikill vöxtur sé í útflutningi á
ýmsum tækjum og búnaði fyrir
skip og útflutningi tæknibúnaðar
tengdum fiskvinnslu. Mest sé

aukningin í sölu ýmis konar bún-
aðar í skip. Auk 3X Technology
má nefna Marel, Hampiðjuna,
Héðinn, Promnes, Marorkn,

Vaka, Skagann og Frost.
Í skýrslunni kemur fram að tíu

stærstu fyrirtækin beri uppi þung-
ann af auknum útflutningi enda
hafa stærri fyrirtækin mun meira
svigrúm til markaðssetningar á
alþjóðlegum mörkuðum en þau
sem minni eru. Talið er að í heild
sé velta tæknifyrirtækjanna í
sjávarklasanum röskir 30 millj-
arðar á árinu 2011 og aukist um
15% á milli ára. Íslenski sjávar-
klasinn var upphaflega rannsókn-
arverkefni við Háskóla Íslands
vorið 2010, en markmið hans er
að auka verðmæti þeirra fyrir-
tækja sem starfa í klasanum.

Höfuðstöðvar 3X Technology á Ísafirði.
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Að sögn Gísla Eiríkssonar
forstöðumanns jarðgangadeild-
ar hjá Vegagerðinni er for-
gangsröðun verkefna á sam-
gönguáætlun nokkuð föst í
skorðum. Samgönguáætlun er
unnin til 12 ára í senn.  Lang-
tímaáætlunin er endurskoðuð
á fjögurra ára fresti. Skamm-
tímaáætlanir til fjögurra ára eru
endurskoðaðar annað hvert ár.
Framkvæmdir eru í gangi við
veginn frá Bjarkarlundi að
Flókalundi á suðursvæði Vest-
fjarða. Eins og kunnungt er
verða íbúar á suðursvæðinu að
treysta á aðgengi um hann

þegar Ferjan Baldur gengur ekki
yfir Breiðafjörð eins og raunin er
um þessar mundir.

Búið er að taka fyrir millikafla
vegarins á þessu svæði og gera á
honum endurbætur, það er kafl-
inn frá Skálanesi á Eiðið í Vatt-
arfirði. Kaflinn vestan við þetta
um Kerlingarfjörð, Litlanes og
Kjálkafjörð var boðinn út í sumar
og á því verki að ljúka 2015.
Samkvæmt áætlunum verður ráð-
ist í lokakaflann Brjánslækjar-
megin (veginn um Gufudals-
sveit) á tímabilinu 2015-18.

Framkvæmdir sem lúta að því
að tengja suðursvæði og norð-

ursvæði Vestfjarða betur sam-
an eru í undirbúningi.  Dynj-
andisheiðin er á áætlun fyrir
tímabilið 2019-22 og jarðgöng
á milli Dýrafjarðar og Arnar-
fjarðar, Dýrafjarðargöng,  eru
á áætlun fyrir tímabilið 2015-
18. Litið er á framkvæmdir við
göngin og nýjan veg um Dynj-
andisheiði  sem eina heild og
verður síðar gerð nánari áætlun
um áfangaskiptingu.

Súðavíkurgöng milli Ísa-
fjarðar og Súðavíkur eru ekki
inni á áætlunum að sögn Gísla
Eiríkssonar.

– eg@bb.is

Unnið er eftir samgönguáætlun
Samkeppniseftirlitið hefur sent

öllum sveitarfélögum landsins
bréf þar sem minnt er á mikilvægi
þess að dregið sé úr opinberum
samkeppnishömlum, og frekar sé
hvatt til samkeppni. Með því sé
unnt að bæta hag fyrirtækja og
íbúa, og um leið skjóta styrkari
stoðum undir atvinnulíf á við-
komandi svæði. Bréfið kemur í
kjölfar ályktunar og rannsóknar
Samkeppniseftirlitsins á útleigu
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins á húsnæði Héraðsskól-
ans að Núpi í Dýrafirði til Sig-
urðar Arnfjörðs.

Að mati Samkeppniseftirlits-
ins hafði samningurinn á milli
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins við Sigurð Arnfjörð
skaðleg áhrif á samkeppni á

svæðinu. Í tilmælum þeim sem
kynnt hafa verið sveitarfélögum
kemur fram að leita skuli tilboða
í „hlutlægu, málefnalegu og
gagnsæju ferli þegar húsnæði eða
önnur takmörkuð gæði eru seld
eða leigð út til aðila sem stunda
samkeppnisrekstur.“

Einnig er þess getið að við
ákvarðanir um skilmála, s.s. um
sölu- eða leiguverð, eða tíma-
lengd leigu, skal þess gætt að
samkeppni sé ekki skekkt. Þá er
mælst til þess að opinberir aðilar
setji sér og birti almennar verk-
lagsreglur um þetta efni. Að mati
Samkeppniseftirlitsins er mikil-
vægt að sveitarfélög hafi álit
stofnunarinnar í huga, enda eru
sveitarfélög bundin af samkeppn-
islögum.      – gudmundur@bb.is

Sveitarfélög áminnt
vegna Núpsmálsins

„Þetta er mjög jákvætt en er í
raun eðlilegt framhald af því sem
við höfum unnið að undanfarin
ár,“ segir Elías Jónatansson bæj-
arstjóri í Bolungarvík. Bolungar-
víkurkaupstaður verður rekinn
með 27 milljóna króna hagnaði á
næsta ári ef áætlun bæjarstjórnar
stenst. Elías segir að þær hagræð-
ingaaðgerðir sem farið hafi verið
í á undanförnum árum séu nú að
skila sér, auk þess sem að rekstur
hafnarinnar hafi gengið mjög vel.
„Þessi tvö atriði eru helsta ástæð-
an fyrir þessari niðurstöðu,“ segir
Elías.

Reiknað er með því að fram-
legð sveitarfélagsins verði 131
milljón króna á næsta ári eða
17% af tekjum þess. Gert er ráð
fyrir því að heildartekjur ársins
verði 763 milljónir króna og að

heildarskuldir þess verði 1.132
milljónir króna undir lok næsta
árs. Skuldahlutfall verði því
148% af tekjum ársins, en eitt af
markmiðum sveitarfélagsins var
að komast undir umrædd 150%
auk þess að reksturinn yrði í jafn-
vægi og teljast þannig til fjárhags-
lega sjálfbærra sveitarfélaga.

„Þetta eru sérstaklega ánægju-
legar fréttir í ljósi þess að nú
erum við komin í flokk með þeim
sveitarfélögum sem skulda undir
150% af heildartekjum. Við erum
því innan þeirra viðmiða sem
getið er á um í reglugerð um fjár-
hagsleg viðmið sveitarfélaga og
erum því fjárhagslega sjálfbært
sveitarfélag samkvæmt þeim,“
segir Elías.

Aðspurður um hvort umræddur
hagnaður muni skila sér í auknum

framkvæmdum á vegum sveitar-
félagsins á næsta ári segir Elías
að gert sé ráð fyrir því. „Við höf-
um ekki útfært það nákvæmlega
á þessum tímapunkti en við mun-
um líklega verða með fram-
kvæmdir fyrir 60 milljónir króna
auk hjúkrunarheimilisins,“ segir
Elías, en hin ýmsu verkefni eru á
framkvæmdalista.

Tillaga að forgangsröðun verk-
efna verður lögð fram áður en
fjárhagsáætlun verður lögð fram
til síðari umræðu í bæjarstjórn,
sem tekur lokaákvörðun um verk-
efnin. „Þó er ljóst að stærsta verk-
efnið á árinu 2013 er bygging
nýs hjúkrunarheimilis, en stefnt
er að því að það verði tekið í notk-
un í lok næsta árs,“ segir Elías Jóna-
tansson.

– gudmundur@bb.is

„Ánægjuleg niðurstaða“

Elías Jónatansson bæjarstjóri í Bolungarvík.

Bolungarvíkurkaupstaður verð-
ur rekinn með 27 milljóna króna
hagnaði á komandi ári ef áætlun
bæjarstjórnar stenst. Fjárhags-
áætlun sveitarfélagsins fyrir árið
2013 var lögð fram til fyrri um-
ræðu á fundi bæjarstjórnar í síð-
ustu viku. Áætlunin gerir ráð fyr-
ir að aðalsjóður verði rekinn með
tæplega 50 milljón króna hagnaði
en að samstæða A og B hluta

skili 27 milljón króna rekstraraf-
gangi. Þá er reiknað með að fram-
legð sveitarfélagsins verði 131
milljón króna eða 17% af tekjum.

Áætlunin gerir ráð fyrir að
heildartekjur ársins verði 763
m.kr. og að heildarskuldir sveit-
arfélagsins verði 1.132 m.kr í
lok ársins 2013. Skuldahlutfallið
verður því 148% af tekjum ársins,
en það skuldahlutfall er stærð

sem í reglugerð um fjárhagsleg
viðmið sveitarfélaga er miðað við
að þurfi að vera innan við 150%
til að ná markmiðum laga um fjár-
hagslega sjálfbærni sveitarfélags.

Hlutföll fasteignaskatts, vatns-
gjalds og holræsagjalda eru
óbreytt á milli ára.  Sorpgjöld
eru óbreytt frá fyrra ári eða
34.650 kr/íbúð.Grunngjald í leik-
skóla lækkar um 5% á milli ára. 

Niðurgreiðslur vegna daggæslu
barna utan leikskóla verða að há-
marki 50 þús. kr á mánuði fyrir
hjón og 60 þús. kr á mánuði fyrir
einstæða foreldra.Gert er ráð fyrir
að peningalegir styrkir til íþrótta-
félaga hækki um þriðjung í áætl-
uninni eftir niðurskurð síðustu
ára.

Framlög til menningarmála eru
aukin í áætluninni. Þannig aukast

framlög til Náttúrugripasafnsins,
Sjóminjasafnsins Ósvarar og
Byggðasafns Vestfjarða auk þess
sem styrkir til menningarvið-
burða og ýmissa útihátíðahalda
hækka. „Góð afkoma hefur verið
af rekstri Bolungarvíkurhafnar á
árinu 2012.  Í ljósi sterkrar fjár-
hagsstöðu hafnarinnar er gert ráð
fyrir að lækka aflagjald úr 1,6%
í 1,5%,“ segir í fréttatilkynningu.

Hagnaður af rekstri Bolungarvíkur
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Sælkeri vikunnar er Gísli Halldór Halldórsson á Ísafirði

Chili kjúklingurChili kjúklingurChili kjúklingurChili kjúklingurChili kjúklingur
Þessi kjúklingaréttur er einn

sá allrabesti sem fjölskyldan
hefur komist í tæri við. Í upphafi
búskapar okkar bjuggum við
um tíma á hjónagörðunum við
Suðurgötu í Reykjavík. Þetta
hefur verið í kringum 1990,
löngu fyrir tíma Jamie Oliver
og allra hinna matreiðsluþátt-
anna sem nú eru orðnir stór
hluti sjónvarpsdagskrárinnar.
Þá kom Jónas R. Jónsson tón-
listarmaður fram í einverjum
þætti í sjónvarpinu og kynnti
þennan Chili kjúklingarétt. Við
skrifuðum uppskriftina sam-
viskusamlega niður þrátt fyrir
að erfitt hafi verið að ná í mörg
hráefnanna á þessum tíma.
Uppskriftin hefur síðan verið
hálfgert fjölskyldudjásn.

Kryddlögur

2 msk. engiferrót
1 tsk. hvítlaukur
1-2 msk. sherry
2 msk. hnetusmjör (á mínu
heimili búum við það til sjálf)
1 msk. chilisósa (ekki sæt, en
t.d. Heinz)
2 msk. soyasósa
3-6 stk. chilipipar (ath. því
minni sem piparinn er því
sterkari er hann venjulega)

Uppskriftin
Úrbeinið kjúkling (eða kaupið

eitthvað beinlaust) og skerið í
mjóar og langar ræmur (u.þ.b.
0,5 x 8 sentímetra). Leggið síðan
ræmurnar í kryddlög í 20 mínútur
til 2 klukkustundir. Athugið að
rétturinn verður því sterkari sem
kjúklingurinn er lengur í leginum.

Olían sem steikt er upp úr á að

vera mjög heit og því gott að
nota vel hitaþolna olíu, best er að
það sé jarðhnetuolía. Þessi réttur
er hugsaður til þess að vera
eldaður á Wok pönnu en það má
notast við aðrar, aðalatriðið er að
hitinn sé hár. Byrjað er á að jarð-
hnetur, 1-2 dl eftir smekk, okkur
þykir gott að hafa mikið af þeim,
þær settar til hliðar. Því næst
steikjum við snjóbaunir, gula og
græna papriku og gott er að hafa
lauk, en auðvitað má prófa fleira
grænmeti. Grænmetið er steikt í
ca. 5-15 sekúndur, það á ekki að
linast heldur haldast nokkuð
stökkt, þegar það tekur sterkan
eiginlegan lit sinn er það tilbúið
og sett til hliðar. Að síðustu er
kjúklingurinn steiktur. Hann er
steiktur í hálfa til heila mínútu
og þess gætt að hræra stöðugt í

honum allan tíman svo hann verði
jafnsteiktur og brenni ekki í hin-
um háa hita. Að lokum er græn-
metinu og hnetunum hrært saman
við kjúklinginn og borið fram.

Þessi réttur er einstaklega holl-
ur og til að slá aðeins á hollustuna
er ákaflega gott að borða með
honum nýbakað brauð með miklu
smjöri. Ef fólk vill hinsvegar
hanga í hollustunni má gjarnan

bera fram hrísgrjón sem
meðlæti. Ekkert er samt því
til fyrirstöðu að láta réttinn,
með öllu sínu grænmeti,
nægja einan og sér.

Ég skora svo á einn stór-
brotnasta kokk Ísfirðinga,
mág minn Magnús Hauks-
son, að galdra fram hátíðar-
uppskrift í næsta blað BB.

Vinnur mastersverkefni í
arkitektúr á Vestfjörðum

Dominique Nada Lunken-
heimer er nemandi í arkítektúr
frá Þýskalandi sem ætlar að vinna
mastersverkefnið sitt á Vestfjörð-
um. Hún vissi ekkert um Ísland
áður en hún kom til Ísafjarðar og
fannst hún ekki getað unnið neitt
með Íslendingasögurnar ef hún
kynntist ekki fyrst staðháttum og
umhverfinu þar sem þær urðu til.

„Verkefnið byrjaði á því að ég
fór í háskólann og langaði að búa
eitthvað til sem tengdist leikhúsi
en starfsmaður sem vann á Rwth
Aachen University sagði mér frá
Íslendingasögunum.“ Hugmynd-
in var að vera með leikhátíð eða
leikhús til að kynna Íslendinga-
sögur á Vestfjörðum, uppruna
sögu Gísla Súrssonar.

Dominique er núna að hugsa
um sögusetur þar sem fólk getur
komið, ef það vill eiga frí frá
sínu daglega lífi, til að upplifa og
læra um sögurnar, tala um þær,
sjá og upplifa staðhætti og nátt-
úruna. „Það sem er mikilvægt
fyrir mig er að sjá hversu mikil-
fengleg náttúran getur verið. Mér
finnst það eigi að vera til leikhús
sem sýnir Íslendingasögurnar.
E.t.v. gæti verið færanleg sviðs-
mynd sem yrði tekin niður og
sett upp eftir hentugleika og sýn-
ingum,“ segir Dominique.

Dominique kom á Vestfirði í
eina viku í sumar og sá tími fór
mest í að læra að komast á milli

en hún bjóst við áður en hún
kom. „Það er eitthvað mikilvægt
hérna á svæðinu í sambandi við
ljós og skugga þar sem ekki er
beint sólarljós hér, maður sér ekki
vel dýpt og fjarlægðir hluta. Allt
er eins og í tvívídd vegna lítilla
skuggamyndunar. Þetta hefur

áhrif á arkitektúrinn hjá mér,“
segir Dominiqe.

„Elfar Logi sagði mér frá leik-
riti sínu um Gísla Súrsson og
hvernig hann nálgaðist viðfangs-
efnið og hvers vegna hann fór út
í það verkefni,“ segir Dominiqe
ánægð með þá aðstoð sem hún

hefur fengið með verkefnið.
Fleiri hafa lagt henni lið eins og
Peter Weiss, Pétur Blöndal Magna-
son og Elísabet Gunnarsdóttir.
Henni líkar vel á Vestfjörðum og
langar ekkert til að fara aftur
heim.  Hún heldur til á Þingeyri á
meðan hún dvelur á Íslandi.

Dominique Nada Lunkenheimer nemandi í arkitektúr.
staða. Ein vika var ekki nægur
tími til að undirbúa neitt svo hún
kom aftur í fjórar vikur til að tala
við fólk um daglegt líf á Vest-
fjörðum, ræða við fólk sem þekk-
ir sögurnar, náttúruna og hefur
vit á arkitektúr. Henni finnst dag-
legt líf mótast af náttúrunni meira
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