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Birna Lárusdóttir er af gömlum ísfirskum
ættarmeiði. Hún var samt orðin meira en hálf-

þrítug  þegar hún kom fyrst til Ísafjarðar og
réðst til starfa hjá Svæðisútvarpinu. Síðan er

mikið vatn runnið til sjávar. Sjá miðopnu.

Fór ekki í
pólitíkina
að eigin
frumkvæði

Bæjarfulltrúar í Bolungar-
vík lækka um 20% í launum

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur samþykkt að lækka laun
bæjarfulltrúa um 20% og tek-
ur breytingin gildi 1. janúar
nk. Baldur Smári Einarsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins í Bolungarvík, lagði þetta
til og segir hann launalækk-
unina vera tilkomna vegna erf-
iðrar fjárhagsstöðu sveitarfé-
lagsins. „Eins og menn vita
þá er sveitarfélagið í ferli með
eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga og við komum

til með að grípa til aðhaldsað-
gerða á næstu misserum. Mér
finnst eðlilegt að bæjarfull-
trúar gefi gott fordæmi og
horfi fyrst í eigin barm og
leggi eitthvað af mörkum
sjálfir í sparnaðarskyni áður
en aðrir verða látnir spara,“
segir Baldur Smári.

Ekki er gert ráð fyrir að
sveitarfélagið grípi til launa-
lækkana hjá öðrum bæjarstarfs-
mönnum þar sem laun þeirra
er ákvörðuð í kjarasamning-

stjórinn hættir að fá greidd
laun bæjarfulltrúa ofan á bæj-
arstjóralaunin,“ segir Baldur
Smári. Hann segir að fundum
bæjarstjórnar og bæjarráðs
verði þó ekki fækkað enda
væri sparnaður vegna fækkun
funda lítill. „Bæjarfulltrúar
eru á föstum mánaðarlaunum
og svo fá varabæjarfulltrúar
ákveðna þóknun fyrir þá fundi
sem þeir sitja í fjarveru bæjar-
fulltrúa,“ segir Baldur Smári.

– birgir@bb.is

um. „Við erum að skoða allt í
rekstri bæjarfélagsins í dag og
er ekkert undanskilið í þeim
efnum,“ segir Baldur.

Sparnaðurinn sem hlýst af

launalækkun bæjarfulltrúa
hljóðar upp á 1,2-1,5 milljónir
á ári að sögn Baldurs Smára.
„Laun bæjarfulltrúa lækka um
tæp 20% að jafnaði og bæjar-

Gistinóttum á hótelum
í október fækkaði um 1%
milli ára á samanlögðu
svæði Suðurnesja, Vest-
urlands og Vestfjarða.
Samkvæmt yfirliti Hag-
stofunnar fækkaði gisti-
nóttum á svæðinu úr
7.400 árið 2007 í 7.300
nú í október. Á höfuð-
borgarsvæðinu fækkaði
gistinóttum um 8% í
október ef miðað er við
október í fyrra.

Á Norðurlandi fækkaði
gistinóttum um 20%. Gisti-
nóttum fjölgaði hinsveg-
ar umtalsvert á Austur-
landi og Suðurlandi í
október miðað við októ-
ber 2007. Hlutfallslega
fjölgaði gistinóttum mest
á Austurlandi um tæp
35% og á Suðurlandi um
24%.

Athygli skal vakin á
því að hér er eingöngu átt
við gistinætur á hótelum,
þ.e. hótelum sem opin eru
allt árið. Til þessa flokks
gististaða teljast hvorki
gistiheimili né hótel sem
eingöngu eru opin yfir
sumartímann. Þess má
geta að á samanlögðu
svæði Suðurnesja, Vest-
urlands og Vestfjarða
hafa bæst við í gagna-
grunn gistináttatalningar
gögn frá tveimur hótelum
fyrir októbermánuð.

Gistinótt-
um fækkar
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Hvetur félagsmenn til að kynna sér kjarasamningHvetur félagsmenn til að kynna sér kjarasamningHvetur félagsmenn til að kynna sér kjarasamningHvetur félagsmenn til að kynna sér kjarasamningHvetur félagsmenn til að kynna sér kjarasamning
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum hvetur félaga sína til að kynna sér
nýundirritaðan kjarasamning. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hefur verið
skrifað undir samning um framlengingu og breytingar á kjarasamningi opinberra
starfsmanna og launanefndar sveitarfélaga. Gildistími samningsins er frá 1. des-
ember til 31. ágúst. Samningurinn felur í sér nýja launatöflu og munu allir flokkar
hækka um 20.300 kr. Einnig eiga foreldrar veikra barna nú rétt á að vera frá
vinnu í tólf daga í stað tíu. Samningurinn er nánar kynntur á vef FOS-Vest.

Hiti rétt yfir ofan meðallag í nóvemberHiti rétt yfir ofan meðallag í nóvemberHiti rétt yfir ofan meðallag í nóvemberHiti rétt yfir ofan meðallag í nóvemberHiti rétt yfir ofan meðallag í nóvember
Hiti var aðeins rétt ofan meðallags á Vestfjörðum í nóvember. Að

því er fram kemur í yfirliti Trausta Jónssonar veðurfræðings var tíð-
arfar í nóvember hagstætt lengst af en síðustu dagar mánaðarins

voru fremur kaldir. Þegar litið er til haustsins var október nokkru
kaldari en í meðalári en hiti var þá 0,9 stigum undir meðallagi í Bol-

ungarvík. Mestur munur á mánuðunum á landinu var á Vestfjörð-
um, en þar var hiti í nóvember nú aðeins 0,1 stigi ofan meðallags.

Samruni sparisjóðanna ætti að
styrkja útibúin á Vestfjörðum

Stjórnir Sparisjóðsins í Kefla-
vík, Byrs sparisjóðs og SPRON
hafa undirritað viljayfirlýs-
ingu þess efnis að hefja und-
irbúning og vinnu sem miðar
að því að sameina sparisjóð-
ina. Stefnt er að því að niður-
staða liggi fyrir eins fljótt og
hægt er. Samkvæmt heimild-
um blaðsins er talið að sam-
runi sparisjóðanna þriggja
komi til með að styrkja útibú
Sparisjóðs Keflavíkur á Vest-
fjörðum og sjóðurinn verði
áfram sterkur bakhjarl fyrir

viðskiptavini hans á Vest-
fjörðum.

Grundvallargildi sparisjóð-
anna verða áfram við líði þótt
af samrunanum verði. Spari-
sjóðurinn í Keflavík stendur
ekki illa samkvæmt heimild-
um blaðsins en glímir þó við
lausafjárvanda líkt og margir
aðrir. Vonast er til að hagræð-
ingin skili sér til viðskiptavina
sparisjóðanna og að þjónustan
komi ekki til með að minnka.

Í viljayfirlýsingunni stjórna
sparisjóðanna kemur fram að

unnið verður eftir aðgerðar-
áætlun og er stefnt að því að
stofnfjáreigendur og hluthafar
verði boðaðir til fundar í febr-
úarmánuði til þess að fjalla
um tillögu að samruna sem
mun miðast við 1. janúar
2009. Í sameiginlegri tilkynn-
ingu segja sparisjóðsstjórar
sparisjóðanna þriggja að mark-
mið sameiningarinnar sé að
styrkja sparisjóðina í því erf-
iða efnahagsumhverfi sem
framundan sé og stuðla að
aukinni hagræðingu. Útibú Sparisjóðsins í Keflavík á Ísafirði.

Hlutfall unga í rjúpna-
veiði í haust er svipað og
þegar rjúpan er í upp-
sveiflu, að sögn Ólafs K.
Nielsen fuglafræðings hjá
Náttúrufræðistofnun Ís-
lands. Ólafur hefur aldur-
sgreint vængi rjúpna sem
veiðimenn hafa sent stofn-
uninni. Nú hafa tæplega
900 vængir verið greindir
og er ungahlutfallið 77%.
Næst flestir vængir koma
frá Vestfjörðum eða 254
vængir og þar er unga-
hlutfallið 82%. Flestir
vængir hafa borist frá
Norðausturlandi, eða 436,
og þar er ungahlutfallið
76%. Mun færri vængir
hafa borist frá öðrum
landssvæðum.

Ólafur sagði að í fyrra
hafi borist vængir af um
2.500 fuglum. Hann hvet-
ur veiðimenn til að senda
vængi af veiddum rjúpum
til Náttúrufræðistofnunar
Íslands. Veiðimenn skila
gjarnan vængjum í des-
ember og janúar, eða eftir
að þeir hafa gert að rjúp-
unum. Nú hefur Skotvís
heitið GPS tæki í verðlaun
fyrir skil á vængjum og
verður dregið 2. janúar
2009 úr nöfnum þeirra
sem senda inn vængi.

– thelma@bb.is

Næst flest-
ir rjúpna-
vængir frá

Vestfjörðum

Gönguferðir eru vinsælasta
afþreying ferðamanna á Vest-
fjörðum en um 70% erlendra
ferðamanna fara annað hvort
í stutta eða langa gönguferð
eða bæði. Þetta kom fram í
könnun Rannsókna- og fræða-
setursins þar sem ferðamenn

voru beðnir um að svara því
hvaða afþreyingu eða þjón-
ustu þeir hefðu nýtt sér eða
ætluðu að nýta sér um ferð
sína á Vestfjörðum. Þá var
algengt að erlendir ferðamenn
færu í sund (38%) og fugla-
skoðun eða í 54% tilfella.

Ekki kemur fram hvort að
þeir nýttu sér skipulagðar
fuglaskoðunarferðir eða þjón-
ustu leiðsögumanna. Nokkuð
færri innlendir ferðamann fara
í gönguferðir eða tæp 50%.
Sú afþreying og/eða þjónusta
sem innlendir ferðamenn

nýttu hvað helst nýtt voru
sundlaugar en þær sóttu 64%
ferðamannanna, söfn/sýning-
ar, 55% og matvöruverslanir 57%.

Einnig var spurt hvort ferð-
ast hefði verið með leiðsögu-
manni alla eða hluta ferðar-
innar. Flestir ferðuðust ekki

með leiðsögumanni, eða tæp
86% innlendra og tæp 89%
erlendra ferðamanna.

Þeir sem svöruðu „já“ eða
„að hluta til“ voru 14,5%
innlendir og 11,4% erlendir
ferðamenn.

– thelma@bb.is

Vinsælast að fara í gönguferðir

Fjölmargir Vestfirðingar
sem stunda háskólanám fjarri
heimabyggð nýta sér þann
möguleika að fá að taka loka-
próf í Háskólasetrinu á Vest-
fjarða. „Það er alltaf að aukast
að nemendur taki próf í heima-
byggð. Háskólarnir eru orðnir
umburðarlyndari gagnvart
þessu og farnir að leyfa það í

miklu meira mæli að nemend-
ur fái að taka próf í sinni
heimabyggð. Nemendur eru
einnig orðnir meðvitaðri um
að þetta sé möguleiki og kom-
ast þar með fyrr heim. Há-
skólarnir eru farnir að treysta
okkur betur og það er komið
meira umburðarlyndi gagn-
vart þeim sem búa út á landi,“

segir Martha Lilja Marthens-
dóttir Olsen, kennslustjóri Há-
skólaseturs Vestfjarða.

Hún segir þó nokkra nýta
sér þennan möguleika. „Ég
finn fyrir mikilli aukningu.
Það eru mun fleiri að taka
próf í Háskólasetrinu nú en
áður. Það eru hátt í hundrað
manns að taka próf hjá okkur

í desember ef við teljum með
allar deildir setursins,“ segir
Martha.

Háskólasetrið tekur enga
þóknun fyrir próftöku nem-
enda sem stunda nám í öðrum
háskólum að sögn Mörthu.
„Háskólarnir líta svo á að ef
nemendurnir óska eftir því að
taka próf í heimabyggð þá eiga

þeir að bera kostnað af því.
Við höfum litið svo á að þetta
sé okkar hlutverk að veita
þessa þjónustu fyrir Vestfirð-
inga sem stunda háskólanám,
hvort sem þeir eru í fjarnámi
eða staðbundnu námi annars
staðar. Við rukkum því ekki
nemendur fyrir þessa þjón-
ustu,“ segir Martha.

Taka prófin í heimabyggð
Háskólasetur Vestfjarða er staðsett í Vestrahúsinu á Ísafirði.
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Gaf listaverkin á dvalarheimilið HlífGaf listaverkin á dvalarheimilið HlífGaf listaverkin á dvalarheimilið HlífGaf listaverkin á dvalarheimilið HlífGaf listaverkin á dvalarheimilið Hlíf
Grjótlistamaðurinn Júlíus Thomassen ákvað að láta gott af sér leiða í jólamánuðinum og gaf
íbúum á Hlíf, dvalarheimili aldraðra á Ísafirði, listaverk sín. „Þetta var nú ekki mikið, rétt átján
fiskar“, segir Júlíus og vill gera sem minnst úr góðverkinu þegar blaðamaður hafði samband við
hann. Hann kveðst eingöngu hafa viljað gleðja gamla fólkið. „Við verðum á þeirra stað einhvern
tímann, og það meira að segja mjög fljótlega svo af hverju ekki að vera góður við þá sem eldri
eru.“ Listaverkin samanstóðu af fiskum gerðum úr fjörugrjóti sem Júlíus hafði skorið út með
slípirokk. Það má því komast þannig að orði að hann hafi gefið fólkinu varanlegan kvóta.

Rörtækni ehf. á Ísafirði hef-
ur opnað í áhaldaleigu og bíla-
þrif í húsnæði fyrirtækisins
að Seljalandsvegi 86. „Fyrstu
bílarnir eru að fara í gegn en
við opnuðum á mánudag.
Reyndar prufukeyrðum við
þetta á föstudag og það gekk
bara vel“, segir Úlfar Önund-
arson, annar eigandi Rörtækni.
Hann segir hugmyndina hafa
verið að þróast undanfarna

mánuði en nú hafi þeir látið
verða að því.

„Þetta leggst mjög vel í
okkur. Við bjóðum upp á allan
pakkann í þrifunum, djúp-
hreinsun og alls kyns þvott.“
Er þetta liður í stækkun fyrir-
tækisins en á síðasta ári festi
Úlfar ehf. kaup á Rörtækni og
réttingar- og sprautuverkstæð-
ið á Ísafirði og sameinaði í
eitt fyrirtæki. – thelma@bb.is

Ný áhaldaleiga
og bílaþvottastöð

Rörtækni ehf. á Ísafirði hefur opnað í áhaldaleigu og
bílaþrif í húsnæði fyrirtækisins að Seljalandsvegi 86.

Fyrirhugað er að friðlýsa Snæfjallaströnd og Kaldalón samkvæmt tillögu Þórunnar Sveinbjarnardóttur, um-
hverfisráðherra. Alls er lagt til að þrettán svæði á landinu verði friðlýst. Umhverfisráðherra hefur lagt fram þings-
ályktunartillögu um nýja náttúruverndaráætlun fyrir árið 2009-2013. Snæfjallaströnd og Kaldalón eru talin mikil-
væg fyrir sjaldgæfar háplöntur m.a. dílaburkna, stóraburkna, fjöllafung, þúsundblaðarós, fjallabláklukku, skolla-
ber og sandmunablóm. Áhersla verður lögð á gott samstarf við landeigendur, viðkomandi sveitarstjórnir og heima-
menn við framkvæmd náttúrverndaráætlunar og verður gerð grein fyrir framkvæmd hennar auk annarrar frið-
lýsingar sem hugsanlega verður ráðist í.

Snæfjallaströnd og Kaldalón friðlýst
Gert er ráð fyrir að friðlýsa Kaldalón og Snæfjallaströnd.

Tryggja á reglulegar strand-
siglingar til allra landshluta

Samgönguráðherra hefur
verið falið að undirbúa að
strandsiglingar verði hluti af
vöruflutninga- og samgöngu-
kerfi landsins. Ráðherra á að
móta stefnu og aðgerðaáætlun
og leggja fram lagafrumvörp
í þessu skyni, ef með þarf,
þannig að ríkið geti tryggt
reglulegar strandsiglingar til
allra landshluta með því að
bjóða út siglingaleiðir. Ráð-
herra hefur verið gert að láta
meta kostnað við að halda
uppi reglulegum strandsigl-
ingum um allt land miðað við
skilgreinda þjónustu og geri
tillögur um siglingaleiðir sem
bjóða á út. Ráðherra á að skila
niðurstöðum til Alþingis eigi
síðar en 1. mars 2009.

Í greinargerð sem lögð var
fram þessu til rökstuðnings á

löggjafarþingi í október kem-
ur fram að ójafnræði sé á milli
landshluta varðandi sjóflutn-
inga. „Nýlega hóf Eimskip aft-
ur strandsiglingar til Ísafjarðar
í tilraunaskyni fram að ára-
mótum. Flutningsmenn fagna
þessari framkvæmd en telja
hana hins vegar ekki ganga
nægilega langt, enda eru sigl-
ingarnar tímabundnar og tak-
markaðar við Ísafjörð og ná
þannig ekki til allra lands-
hluta. Því er töluvert ójafnræði
milli landshluta og telja flutn-
ingsmenn nauðsynlegt að
tryggja aðkomu ríkisvaldsins
að strandsiglingum gegnum
útboð eins og tillaga þessi
kveður á um.“

Flutningsmaður tillögunnar
var Jón Bjarnason þingmaður
Norðvesturkjördæmis ásamt

Ögmundi Jónassyni, Katrínu
Jakobsdóttur, Árna Þór Sig-
urðssyni, Þuríði Backman,
Kolbrúnu Halldórsdóttur og
Guðjóni A. Kristjánssyni.
Flutningsmenn fullyrða að
sjóflutningar meðfram strand-
lengjunni séu verulega van-
nýttur samgöngukostur. Áhrif
aukinna landflutninga á kostn-

að sjóflutninga eru helst þau
að losun gróðurhúsaloftteg-
unda verður meiri, enda al-
mennt talið að flutningar á sjó
valdi minna útstreymi gróð-
urhúsalofttegunda en flutn-
ingar á landi. Þá hafa auknir
landflutningar mikil áhrif á
umferðaröryggi og slit á veg-
um og ekki síður á notkun

hafna á landsbyggðinni.
Í greinargerðinni kemur

einnig fram að strandsiglingar
hafa smám saman verið að
leggjast af hér á landi á síðustu
árum. Í nóvember 2004 skip-
aði samgönguráðherra nefnd
til þess að fara yfir áhrif af
niðurlagningu strandsiglinga
og um framtíðarstefnu stjórn-

valda varðandi sjóflutninga.
Þó urðu engar hreyfingar á
málinu af hálfu ríkisstjórnar-
innar.

Samgöngunefnd hefur sent
umsagnarbeiðnir til ýmissa
aðila sem málið snertir, þar á
meðal Fjórðungssambands
Vestfirðinga, Siglingastofnun
Íslands og Eimskipafélagsins.

Reykjafoss skip Eimskipa við Ísafjarðarhöfn.
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt kauptilboð frá
Fasteignasölu Vestfjarða í
fasteignina að Stekkjargötu 40
í Hnífsdal. Kauptilboðið hljóð-
ar upp á eina milljón króna.
Vegagerðin mun bæta Ísa-

fjarðarbæ mismun uppkaupa-
verðs og söluverðs eignarinn-
ar. Bæjarráð heimilaði kaup á
Stekkjargötu 40 vegna breyt-
ingu á aðalskipulagi Ísafjarðar
1989-2009 vegna jarðganga í
Hnífsdal.

Eigandi fasteignarinnar
telur að aðalskipulagsbreyt-
ingin hafi haft þau áhrif að
fallið var frá kauptilboði í fast-
eignina, þá eingöngu vegna
nálægðar við þjóðveg 61. Um
er að ræða eina íbúðarhúsið

við Stekkjargötu þar sem fjar-
lægðin er undir 15 metrum
frá miðlínu vegar. Eftir upp-
kaup verður hægt að selja hús-
ið á þeim forsendum að það
sé í nálægð við þjóðveg.

– thelma@bb.is

Samþykkja milljón í Stekkjargötu 40
Frá Hnífsdal.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 11. DESEMBER 2008 55555

Hólskirkja
100 ára

Mikið varð um dýrðir í
Hólskirkju í Bolungarvík á
öðrum degi í aðventu en þá
fagnaði kirkjan 100 ára af-
mæli. Fjöldi manns sótti
sunnudagsskóla og hátíðar-
messu í kirkjunni sem og að-
ventukvöld en það var 45. að-
ventukvöldið sem haldið er í
Hólskirkju. Sr. Dalla Þórðar-
dóttir flutti predikun í hátíð-
armessunni og kvenfélagið
bauð kirkjugestum í kirkju-
kaffi í Safnaðarheimilinu í
Bolungarvík eftir messu. Eig-
inmaður sr. Döllu, Agnar
Gunnarsson, flutti hugvekju
á aðventukvöldinu. Agnar
benti á að það sem merkilegt
er við kirkjuna frá guðfræði-
legu sjónarmiði er staðsetning

á predikunarstólnum. „Hann
er settur fyrir miðja kirkju
samkvæmt Lúterskri hefð og
bendir það á að hið talaða orð
á að hafa mikið vægi í starfi
kirkjunnar. Ég held að raunin
hafi líka verið sú að það hefur
verið tekið mark á því sem
sagt er í kirkjunni hér í Bol-
ungarvík,“ sagði Agnar.

Sá staður sem hugsar vel
um kirkjuna sína á sér alltaf
framtíð að sögn Agnars. „Bol-
víkingar hafa alltaf hugsað vel
um kirkjuna sína enda alltaf
átt framtíð. Þeir hafa með
seiglu og dugnaði unnið bug
á margskonar erfiðleikum t.d.
hafnleysi, þeir hafa fengið
góða höfn. Það var kreppa rétt
fyrir 1970, á fóru þeir að veiða

hörpudisk og hægt var að
tryggja öllum vinnu meðan
aðrir staðir bjuggu við at-
vinnuleysi. Bolvíkingar hafa
búið við slæmar samgöngur,
nú sjá þeir fram á að fá jarð-
göng sem mun verða mjög til
að tryggja búsetu í Bolungar-
vík. Bolvíkingar hafa alltaf
haft gaman af að skemmta sér
og nú smíða þeir Félagsheim-
ilið upp og eiga þar vonandi
margar skemmtistundir í fram-
tíðinni,“ sagði Agnar.

Barnakór Tónlistarskóla
Bolungarvíkur flutti helgileik
á aðventukvöldinu og kirkju-
kórinn flutti lög við undirleik
organistans og kórstjórans
Guðrúnar Magnúsdóttur.

– birgir@bb.is

Margmenni var í hátíðarmessunni.

Sr. Agnes M. Sigurðardóttir sóknarprestur í Bolungarvík.
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Fengu 5,5 metra háar álftir að gjöfFengu 5,5 metra háar álftir að gjöfFengu 5,5 metra háar álftir að gjöfFengu 5,5 metra háar álftir að gjöfFengu 5,5 metra háar álftir að gjöf
Engin kreppa er hjá Raggagarði, fjölskyldugarði Vestfjarða í
Álftafirði. Leiktækjaframleiðandinn Lappset í Finnlandi gaf
Raggagarði nýverið tvær 5,5 metra háar álftir sem settar verða
upp sem hlið í garðinn. Þessi höfðinglega gjöf frá Finnlandi er
að verðmæti 950.000 kr. Þess má geta að búið er að fram-
kvæma fyrir um 15,5 miljónir króna frá upphafi en keypt voru
í sumar fjögur leiktæki sem verða sett niður næsta vor.

Nægt framboð af jólatrjámNægt framboð af jólatrjámNægt framboð af jólatrjámNægt framboð af jólatrjámNægt framboð af jólatrjám
Minna verður flutt inn af jólatrjám til landsins fyrir jólin heldur en undanfarin ár. Þó verður ekki hörgull á

jólatrjám hjá Björgunarfélagi Ísafjarðar að sögn Elvars G. Ingasonar hjá Björgunarfélaginu. „Við fáum
alveg nóg af innfluttum jólatrjám til sölu og er magnið svipað og undanfarin ár. Jólatrén koma frá Dan-
mörku og vegna hagstæðra samninga sem við gerðum fyrir ári, hækkar verðið ekki mikið í ár, eða ein-
ungis um 2-3%. Jólatrén koma til með að kosta frá 3.500 til 8.000 krónur eftir stærð. Við verðum
einnig með íslensk jólatré til sölu sem eru höggvin hérna á Ísafirði. Íslensku trén eru á svipuðu verði,

jafnvel ódýrari. Jólatréssalan hjá Björgunarfélaginu hefst 13. des í Guðmundarbúð á Ísafirði,“ segir Elvar.

„Það verða klárlega tillögur
um launaskerðingu hjá bæjar-
fulltrúum og nefndarfólki en
við erum ennþá að vinna að fjár-
hagsáætluninni og nákvæm
útfærsla á lækkun launa liggur
ekki fyrir,“ segir Birna Lárus-
dóttir, forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, aðspurð hvort
laun bæjarfulltrúa og nefndar-
manna hjá sveitarfélaginu lækki
en búið er að taka ákvörðun

um að lækka laun bæjarfull-
trúa og nefndarmanna í Bolung-
arvík um allt að 20%.

„Við afgreiðum ekki endan-
lega fjárhagsáætlun Ísafjarð-
arbæjar fyrr en eftir áramót
vegna óvissunnar og kemur þetta
til með að liggja fyrir í henni.
En það er alveg á hreinu að
bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæj-
ar fara fyrir í þessu máli með
góðu fordæmi,“ segir Birna. Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Nákvæm útfærsla á lækk-
un launa liggur ekki fyrir

Markaðsstofur landsins í
ferðamálum hafa hafið nánara
samstarf en undanfarin miss-
eri hafa markaðsstofur verið
stofnaðar í öllum landshlutum
og eru þær nú sjö stalsins.
Samstarfið hófst í september
síðastliðnum eftir árangurs-
ríka Vestnorden sýningu. Þá
var ljóst að aukið samstarf
markaðsstofanna yrði mikið
framfaraspor fyrir markaðs-
setningu landsbyggðarinnar

og myndi enn frekar treysta
það starf sem unnið er á hverju
svæði.

Fulltrúar markaðsstofanna
funduðu á dögunum með
Einari Karli Haraldssyni að-
stoðarmanni iðnaðarráðherra
og Helgu Haraldsdóttur skrif-
stofustjóra á skrifstofu ferða-
mála í iðnaðarráðuneytinu og
Ólöfu Ýrr Atladóttur, ferða-
málastjóra til að ræða skipulag
og fjármögnun þeirra næstu

ár. Hefur Össur Skarphéðins-
son, iðnaðarráðherra lýst yfir
vilja sínum til að veita fjár-
magni til starfseminnar.

„Ríkisstjórnin samþykkti
ennfremur tillögu mína um að
í fjáraukalögum verði nýrri
fjárveitingu að upphæð 80
milljónir króna varið til mark-
aðs- og kynningarmála ferða-
þjónustu innanlands. Ég dreg
enga dul á að minn vilji er að
þessum 80 milljónum verði

varið til að gera þjónustu-
samninga um markaðsskrif-
stofur, bæði á landsbyggðinni
og í þéttbýlinu“, sagði ráð-
herra á ferðamálaþingi í nóv-
ember.

Forstöðumenn markaðs-
stofanna binda miklar vonir
og metnað til þessa nýtil-
komna samstarfs og vinna
hörðum höndum að því að
bæta árangur í markaðssetn-
ingu.              – thelma@bb.is

Markaðsstofur í samstarf
Markaðsstofa Vestfjarða er til húsa í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Flugsamgöngur milli Ísa-
fjarðar og Vesturbyggðar

Á þessum degi fyrir 12 árum

Samgöngunefnd Alþingis samþykkti einróma í síðustu viku að leggja
til við fjárlaganefnd og þar með þingið sjálft að fjórar flugleiðir innanlands
verði styrktar sérstaklega af fjárlögum. Þar á meðal eru flugleiðin á milli
Ísafjarðarbæjar og Vesturbyggðar og flugleiðin að Gjögri. Aðrir staðir eru
Norður –Þingeyjarsýsla og Grímsey. Í áliti nefndarinnar segir m.a: „Nú er
í fyrsta sinn lagt til að, flugsamgöngur á milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar-
bæjar verði styrktar. Reglubundið áætlunarflug á milli þessara staðar
hefur að mestu legið niðri frá því að póstflug á milli þessara staða lagðist
niður. Íbúar Vestur-Barðastrandasýslu þurfa að eiga mikil samskipti við
sameiginlegar stjórnsýslustofnanir Vestfjarða, sem staðsettar eru á Ísafirði,
auk þess sem önnur samskipti íbúa svæðisins fara vaxandi, svo sem á at-
vinnusviðinu.“ Í samtali við BB um þetta mál sagði Einar K. Guðfinnsson
alþingismaður, formaður samgöngunefndar: Eins og menn vita hefur það
verið mikið áhugamál Vestfirðinga að tryggja með einhverjum hætt
reglubundnar flugsamgöngur milli norðurhluta og suðurhluta Vestfjarða,
þ.e. milli Ísafjarðarbæjar og Vesturbyggðar. Óskir um það hafa komið
fram frá ýmsum sveitarstjórnum, atvinnufyrirtækjum og Fjórðungssam-
bandi Vestfirðinga, að reynt yrði að tryggja slíkar samgöngur.

Sumir segja að nú fyrst sé íslenskur almenningur að
byrja að rumska, andvaraleysið sé ekki hið sama og áður
hvað varðar gang þjóðmála og hag hins almenna borgara.
Til frægra ummæla Jóns forseta Sigurðssonar, gegn ofríki
danskra ráðamanna á þjóðfundinum 1851, er gripið í tíma
og ótíma, í blaðagreinum, á kröfuspjöldum og fjöldafund-
um við styttu frelsishetjunnar fyrir dyrum Alþingis í höf-
uðborginni þar sem fjöldinn býr.

Almennt er það viðhorf uppi að mótmæli eigi rétt á sér.
Sjálfsögð réttindi í lýðræðisþjóðfélagi, svo fremi að allt
sé með skikkanlegum hætti, sem að vísu er nokkuð teygj-
anlegt hugtak. Mótmæli fjöldans í dag beinast í einn far-
veg: Burt með allt heila pakkið! Það er að segja frá a til ö
í stjórnsýslunni. Hverjum er ætlað að taka við liggur ekki
ljóst fyrir. Hvað sem þessu öllu líður er það  jákvætt að
hinn almenni borgari láti að sér kveða með öðrum hætti en
reglubundinni syndafyrirgefningu  þingmönnum til handa
á fjögurra ára fresti.

Til að taka af allan vafa þá styður BB heils hugar að
almenningur láti til sín heyra á jákvæðan hátt. En þar sem
slíkur gjörningur þykir aðeins fréttnæmur og athygli verður
ef þúsundum manna er til að dreifa í höfuðborginni, þá
saknar blaðið þess hve lítið fór fyrir fjöldanum fyrir fram-
an Alþingishúsið þegar þingmenn innsigluðu eign hinna
útvöldu á auðlindunum hafsins með heimild til veðsetn-
ingar veiðiheimilda ,,til að útgerðarmenn sætu stundað
eðlileg bankaviðskipti í samræmi við eign sína“ eins og
þingmaður nokkur orðaði það á meðan annar þingmaður
kvaðst ,,ekki viss um að allir þingmenn (gerðu) sér grein
fyrir hvað þeir voru að samþykkja.“

Hætt er við að nú sé mörgum brugðið þegar ríkisbankar
hinir nýju eiga orðið obbann af kvótanum sakir veðbanda.
Það hefur heldur ekki borið mikið á fjöldasamkomum við
Alþingishúsið út af kvótakerfinu, sem margir telja rót
þess ástands sem nú er uppi og sannanlega hefur rústað
fjölda sjávarþorpa um land allt. Sú eignaupptaka á lands-
byggðinni leiddi ekki til fjöldasamkomu við fótstall forset-
ans. Og áfram má telja. Árum saman hafa mætir einstakl-
ingar talað fyrir daufum eyrum um skattakerfi sem mis-
munar þegnunum með afar óréttmætum hætti og árlega er
tugum milljarða króna skotið undan skattgreiðslum. Und-
arlegt að fjöldinn skuli ekki láta slík réttlætismál til sín
taka með mótmælum! Varla þjóna stórfelld skattsvik
hagsmunum almennings? Er þetta kannski einn af hortitt-
unum í skattakerfinu, eins og einn af fyrrverandi forsætis-
ráðherrum vorum orðaði það í blaðaviðtali á sínum tíma!

Út af fyrir sig er ekki við öðru að búast en að sínum aug-
um lítur hver á silfrið.                                                   s.h.
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Haustið 2006 fór af stað
samstarfsverkefni Snjóflóða-
seturs Veðurstofu Íslands á
Ísafirði og Helga Mar Frið-
rikssonar sprengjusérfræð-
ings. Tilgangur verkefnisins
var að gera tilraunir til að
koma af stað snjóflóðum með
sprengingum. Markmiðið var
að kanna hvort hægt væri að
koma af stað flóðum á þennan
hátt á Íslandi sem og að byggja
upp reynslu af því við hvernig
aðstæður sé best að koma af

stað flóðum og með hvaða
sprengjuaðferðum. Notað var
venjulegt dýnamít við tilraun-
irnar þar sem það er einfald-
asta og ódýrasta aðferðin. Til-
raunirnar voru gerðar í óbyggð-
um í nágrenni Bolungarvíkur
og heppnuðust þær með ágæt-
um.

Veturinn 2006-2007 voru
gerðar tilraunir með að koma
af stað snjóflóðum í frekar
litlum og bröttum farvegum
með yfirborðssprengingum.

Notuð voru 3-5 kg af dýnamíti
sem voru látin síga niður í upp-
takasvæðin og síðan sprengd.
Veikt lag var viðloðandi í
snjónum þennan vetur og við
slíkar aðstæður reyndist auð-
velt að setja af stað flóð á
þennan hátt. Sett voru af stað
tvö flekaflóð og einnig voru
sprengdar niður hengjur.

Veturinn 2007-2008 var
ákveðið að gera tilraunir með
að sprengja af stað flóð neðan
frá með stærri hleðslum en

áður í stærri farvegum. Tilgang-
urinn var ekki síst að reyna að
koma af stað stórum flóðum í
vísindaskyni. Vel tókst til og
tvisvar sinnum voru sett af
stað stór snjóflóð. Í fyrra skipt-
ið hafði flóðið einkenni vots
snjóflóðs en í seinna skiptið
var flóðið þurrt og fylgdi því
mikið kóf. Á vef Veðurstof-
unnar má finna upptökur af
flóðunum.

Á Íslandi hafa sprengingar
ekki verið notaðar markvisst

til þess að koma af stað snjó-
flóðum. Því er öfugt farið víða
erlendis þar sem sprengingar
eru mikið notaðar við snjóflóða-
eftirlit, einkum við skíðasvæði
og vegi. Tilgangur snjóflóða-
sprenginga er eftirfarandi:

Með sprengingum er hægt
að koma af stað snjóflóðum
við aðstæður sem hægt er að
hafa stjórn á. Þannig er hægt
að sprengja af stað snjóflóð
þegar enginn er á viðkomandi
svæði og opna það síðan aftur

eftir að snjóflóðið hefur fallið.
Tíðar sprengingar sjá til

þess að snjórinn kemur niður
í mörgum minni flóðum frem-
ur en einu stóru. Sprengingum
er gjarnan beitt til að kanna
stöðugleika snjóþekjunnar.

Það að koma af stað snjó-
flóðum á þennan hátt hefur
vísindalegt gildi þar sem það
gefur færi á að gera ýmsar
rannsóknir á flóði á ferð og ná
góðum myndbandsupptök-
um.               – thelma@bb.is

Tilraunir gerðar með sprengingar og snjóflóð

Algjör óþarfi að
stressa sig á hlutunum

Villi Valli, tónlistarmaður-
inn og hárskerinn alkunni á
Ísafirði, var á dögunum settur
á úrvalslista Kraums fyrir
bestu plötu ársins. Plata hans
Í tímans rás var þar tilnefnd
og þótti því tilvalið að spjalla
aðeins við hann um plötuna
og spilamennsku hans í gegn-
um árin. Villi Valli bauð blaða-
manni BB að líta inn á rakara-
stofuna hans á Ísafirði og
þegar þangað er komið er hann
í hrókasamræðum við vin sinn
og spilafélaga Magnús Reyni
Guðmundsson. „Nei, ertu kom-
inn maður“, segir Villi Valli
við blaðamanninn og býður
hann velkominn. „Maggi, þessi
ætlar að taka viðtal við mig af
því að platan var tilnefnd á ein-
hvern lista hjá Kraumi. Þetta
voru 46 plötur tilnefndar
ásamt mér og bara tvær með
íslensku nafni“, segir hann
kíminn.

Rakarastofa Villa Valla er
æði flott og veggi hennar
prýða listaverk eftir hann sjálf-
an. Að sjálfsögðu er þar hljóm-
borð sem hann segist grípa í
stöku sinnum á milli viðskipta-
vina. Villi Valli býður blaða-
manni sæti í rauðum hornsófa
og eftir létt spjall um atburði
líðandi stundar er hann spurð-
ur hvenær hann hafi ákveðið
að gefa plötuna út.

„Það var hann Viðar Hákon,
barnabarn mitt, sem ákvað að
hella mér út í þetta.“

– Áttir þú þá lög á lager
sem þú hafðir samið sjálfur
eða samdir þú þau sérstaklega
fyrir plötuna?

„Það eru ellefu lög á plöt-
unni og níu af þeim samdi ég.
Ég samdi þessi lög að gamni
mínu og var ekkert að hugsa
um að gefa út plötu. Alla jafna
þegar ég sem lög, þá skrifa ég
þau samstundis niður á nótna-
blað og ég átti þetta því til á
lager.“

– Var svo stokkið af stað og
þér ýtt út í þetta eða fékkstu
einhverju ráðið um ferlið?

„Ég stakk nú upp á því að
vinir mínir þeir Óli Kitt og

Maggi Reynir yrðu með á
plötunni. Líka stakk ég upp á
Önna Páls á Flateyri á tromm-
ur. Svo kom allt liðið vestur,
ég held það hafi verið 2006,
og við tókum upp plötuna í
Félagsheimilinu í Bolungar-
vík.“

– Voruð þið þá að sækjast
eftir flyglinum í Félagsheim-
ilinu?

„Já, flygillinn þar er afskap-
lega góður.“

– Skipti þá húsnæðið miklu
máli líka á vali á upptökustað?

„Húsnæðið kom ágætlega
út, því við gátum lokað okkur
af frá hverjum og einum við
upptökurnar. Nema trommu-
settið, það var tekið upp á
svölunum í Félagsheimilinu.
Bassinn var tekinn upp úti á
dansgólfinu. Jón Páll gítar-
leikari var frammi í anddyrinu,
ég var inni í matsalnum og
Óli Kitt var á flyglinum uppi
á sviði. Við vorum stúkaðir af
í upptökunum.“

– Tókuð þið plötuna þá upp
eins og djassararnir, allir í
einni upptöku?

„Ekki alveg. Ef þú ert að
meina að við höfum tekið
þetta upp læf, eins og margir
vilja kalla það, þá var það
ekki alveg þannig, því djass-
tónlistarmenn eru allir í sama
herberginu þegar þeir taka upp
og eru með augnsamband all-
an tímann. Að öðru leyti spil-
uðum við inn á plötuna allir í
einu.“

Voru fjóra dagaVoru fjóra dagaVoru fjóra dagaVoru fjóra dagaVoru fjóra daga
að taka uppað taka uppað taka uppað taka uppað taka upp

– Hvað voruð þið lengi að
taka upp í Bolungarvík?

„Upptökurnar í Bolungar-
vík stóðu yfir í tvo daga. Við
Maggi Reynir og Óli Kitt vor-
um búnir að æfa saman fyrir
upptökurnar en svo komu Jón
Páll og Önni inn í dæmið á
upptökudeginum sjálfum.
Svo tók ég upp með strákun-
um í Flís í hljóðveri í Mosfells-
bæ sem er kallað Sundlaugin,
sem Sigur Rós átti þá, við

tókum upp restina af plötunni
þar á tveimur dögum.“

– Af hverju var þessu skipt
svona í tvennt?

„Viðar stakk upp á því að
taka upp nokkur lög með þeim
í Flís.“

– Hvernig fannst þér að taka
upp með Flís?

„Það var mjög gaman. Þeir
eru mjög flinkir tónlistar-
menn, einstaklega skemmti-
legir piltar.“

– Lögin sem eru á plötunni
- spanna þau mörg ár hjá þér?

„Sum lögin eru nokkurra
ára gömul en flest af þeim eru
frekar nýleg.“

– Það var ekkert af þeim
sem þú dróst upp frá því að þú
varst þrítugur?

Villi Valli hlær. „Nei, það
er ekki svo voðalega langt síð-
an ég fór að semja. Fyrsta
platan mín kom út árið 2000
og ég byrjaði einungis nokkr-
um árum áður að semja tónlist.
Mér fannst alltaf til svo mikið
af lélegum lögum að ég vildi
ekki vera að bæta við þau með
því að semja ný“, segir Villi
Valli og hlær dátt.

„Rúnar sonur minn stakk
upp á því að við tækjum upp
fyrri plötuna mína eftir að
hann heyrði mig spila eitt af
lögunum sem ég hafði samið
á píanóið. Hann fór að athuga
hvað ég ætti mikið af lögum
og þá kom í ljós að ég átti þó
nokkuð mikið. Á þeirri skífu
eru öll lögin eftir mig. Hann
bauðst þá til að útvega mann
til þess að stjórna upptökunum
og fékk Eyþór Gunnarsson til
þess. Svo fengum við marga
færa tónlistarmenn til þess að
spila með mér á plötuna. Ég
stakk upp á því að fá Þórð
Högnason með mér og ég
spurði svo Þórð hverjum hann
vildi spila með á plötunni.
Hann stakk upp á Eðvarð Lár-
ussyni á gítar og Birgi Bald-
urssyni á trommur. Veigar
Margeirsson spilaði á trompet
á plötunni, helvíti góður tón-
listarmaður sem útsetur heil-
mikið fyrir hljómsveitir. Árni

heitinn Scheving spilaði á
víbrafón og Einar Valur sonur
hans lék á trommur, helvíti
flinkir tónlistarmenn.“

Lærði nótna-Lærði nótna-Lærði nótna-Lærði nótna-Lærði nótna-
skrift á Djúpavíkskrift á Djúpavíkskrift á Djúpavíkskrift á Djúpavíkskrift á Djúpavík

– Skrifar þú alltaf lögin sem
þú semur samstundis niður á
nótnablað?

„Ég nota píanóið við að
semja tónlist og skrifa nóturn-
ar samstundis niður. Ég myndi
gleyma lögunum annars ef ég
skrifa þau ekki niður. Flestir
nota segulbandstæki eða eitt-
hvað til þess að geyma lögin
eða tölvur eða eitthvað álíka.“

– Hefur þú alltaf lesið nót-
ur?

„Ég var átján ára þegar ég
lærði fyrst að lesa nótur. Ég
lærði það á Djúpavík árið
1948. Guðmundur Norðdahl
var þá nýútskrifaður úr Tón-
listarskóla Reykjavíkur og
kenndi mér þær. Við unnum
báðir um sumarið í verksmiðj-
unni á Djúpavík og hann skrif-
aði niður æfingar fyrir mig og
kenndi mér þannig á nóturnar.
Eftir að ég kom til Ísafjarðar
upp úr miðri síðustu öld, þá
fór maður að spila á böllum.
Þá fór ég að reyna að skrifa
niður raddanir fyrir mig og
trompetleikarann á ballinu.“

– Nú eru tvö lög sungin á
plötunni, semur þú textana?

„Já, ég sem þá.“
– Hvert er yrkisefnið?
„Fyrra lagið nefnist Það

liggur ekkert á. Mér datt í hug
að hafa lagið ennþá hægara
en það var tekið upp. Það átti
að sýna fram á að það borgar
sig ekkert að vera stressa sig á
hlutunum. Textinn byrjar á
setningunni Góðir hlutir ger-
ast hægt og það var útgangs-
punkturinn í laginu.

En annars þegar ég sem lög
er ég voðalega lítið að hugsa
um texta við þau og mætti
vera klárari í textagerð. Sumir
gera texta jafnóðum við lögin
og aðrir gera lög við texta.“

– Sumir bulla bara!
„Já, það er nokkrir sem

bulla. Vilhjálmur Vilhjálms-
son sagði sér leiðast að syngja
bulltexta, enda samdi hann
marga góða texta.“

– Ég heyrði líka nokkra tón-
listarstíla á plötunni. Hverjir
eru þeir?

„Það er eitt lag í tangó en
restin eru djassballöður og
valsar.“

– Er þetta tónlist sem þú ert
alltaf að hlusta á, sem þú
semur á plötunni?

„Ég hlusta mest á djassmús-
ík, suður-ameríska músík og
klassíska músík.“

Langaði aðLangaði aðLangaði aðLangaði aðLangaði að
verða klassíkurverða klassíkurverða klassíkurverða klassíkurverða klassíkur

píanóleikaripíanóleikaripíanóleikaripíanóleikaripíanóleikari
– Hefur þig einhvern tímann

langað til að leika klassíska
tónlist?

„Já ég er svo svakalegur
dellumaður. Ég var fimmtán
ára þegar ég varð fyrir miklum
áhrifum af mynd um Chopin.
Ég varð svo heitur af þessari
músík að ég fór að hugsa
mikið eftir að ég sá myndina
hvort ég ætti ekki að læra á
píanó. Ég var að vinna þá í
múraravinnu á Flateyri það
sumar og var búinn að heyra
að það tæki svona tíu ár að ná
þeirri tækni sem þyrfti til að
leika klassíska tónlist. Þá
hraus mér hugur við því hel-
víti, því ég hafði heyrt að pían-
istar mættu ekki vinna erfiðis-
vinnu og þyrftu að passa svo
vel upp á hendurnar. Þá fór ég
að velta því fyrir mér að ég
yrði bara baggi á foreldrum
mínum ef ég ætlaði að hella
mér út í námið. Þá voru ekki
heldur til nein námslán svo ég
bægði þessum áhuga frá mér.“

– Leikur þú einhverja klass-
íska tónlist í dag?

„Nei, ég get ekki sagt það.
Klassísk tónlist er reyndar sú
tónlist sem lifir og ég spila þá
lög sem hafa lifað í gegnum
tíðina.“

Lærði aldrei áLærði aldrei áLærði aldrei áLærði aldrei áLærði aldrei á
harmonikkuharmonikkuharmonikkuharmonikkuharmonikku

– Lærðir þú fyrst að spila á
harmonikku?

„Ég lærði aldrei á harmo-
nikku“, segir Villi Valli og
hlær. „Ég byrjaði á að læra á
pumpuorgel sem pabbi minn
hafði hirt frá einhverjum sem
ætlaði að henda því. Hann
gerði það upp og ég var fimm
ára þegar ég spilaði á það
Gamla Nóa með einum fingri.
Í frímínútunum í barnaskólan-
um á Flateyri settist ég við
orgelið þegar það var of vont
veður til þess að fara út. Ég
lék fyrir krakkana og stelpurn-
ar fóru að dansa. Ég hef verið
um tíu ára þegar ég var farinn
að spila danslög.“

– En hvenær fórstu að spila
á harmonikku?

„Bróðir minn átti og lék á
harmonikku og ég stalst í
harmonikkuna hans þegar
hann var út á sjó. Ég mátti
ekki spila á nikkuna því ég
var svo lítill og harmonikkan
hans svo stór að hann var
hræddur um að ég myndi
missa hana. Svo kom hann í
land og kom að mér leikandi á
harmonikkuna og ég var skít-
hræddur um að hann myndi
skamma mig. Hann gerði það
ekki heldur hvatti hann mig
áfram að spila á hana, því hann
mundi hvað hann langaði mik-
ið til þess að leika á harmo-
nikku þegar hann var á sama
aldri og ég.“

– Hvað fannst þér skemmi-
legast að spila á þeim aldri?

„Gömlu dansana. Ég hreifst
strax af þeim. En þegar ég var
orðinn um 14-15 ára fékk ég
nóg af gömlu dönsunum og
þóttu þeir of einfaldir. Þá náði
ég að hlusta á djassmúsík á
BBC í gegnum gamalt lampa-
útvarp sem náði erlendum
stöðvum. Ég hringdi í bróður
minn sem þá var orðinn at-
vinnutónlistarmaður fyrir sunn-
an og bað hann um að útvega



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 11. DESEMBER 2008 99999

„Mér finnst merkilegt hvað
það kostar mikið að halda böll
í dag. Það þarf að borga virð-
isaukaskatt, Stef-gjöld og
söluskatt á tímabili. Lög-
gæslukostnað þarf einnig að
borga og ef það er ein hljóm-
sveit sem er að spila, þá þarf
hún að borga löggæsluna á
öllu svæðinu. Þetta eru rosa-
legir peningar og lítið vit í
þessu. Það er eins og það sé
glæpur að fólk fari út að
skemmta sér. Í gamla daga
var hægt að halda 20 manna
ball og það stóð undir sér, það
þurftu ekki einu sinni allir að
borga og dömurnar fengu frítt
inn. Enda voru alltaf böll í
gamla daga.“

– Var eitthvað upp úr þess-
ari spilamennsku að hafa í
gamla daga?

„Nei, ég hafði bara 75 kall
upp úr þessu. Svo spilaði mað-
ur á balli á Ísafirði nokkru
seinna og þá fékk maður 120
krónur fyrir að spila. Það var
töluverður munur. Ég spilaði
með tríó tíu ár í Gúttó á Ísafirði
þar sem H-prent er núna. Við
gerðum oft mjög góð böll þar
sem hátt í 180 manns mættu.
Sá sem rak húsið vildi ekki
halda böll því templararnir
áttu húsið og fannst ekki við
hæfi að templarar væru að
halda fylleríssamkomur.“

– Spiluðuð þið bara á Vest-
fjörðum eða fóruð þið víðar?

„Við spiluðum mjög mikið
á Vestfjörðum. Fórum líka
nokkrum sinnum suður í
Glæsibæ og Keflavík, og Ara-
tungu einu sinni. Þá voru við
frekar óheppnir, maður. Svav-
ar Gests var með vinsælustu
hljómsveit landsins og var
alltaf með skemmtanir á und-
an böllunum. Þegar við kom-
um með hljóðfærin inn í húsið,
þá blasir við okkur flennistór
auglýsing þar sem stóð „Hljóm-
sveit Svavars Gests“ og var
það auglýsing fyrir ball helg-
ina á eftir okkar balli. Við
bölvuðum þessu og hugsuð-
um að nú ætti fólk eftir að
bíða með að fara á ball þar til
helgina á eftir. Við fengum
ekki marga á ball, rétt 200
manns og þótti það fremur
lítið, en hjá Svavari voru að
mæta 1100 manns á ball.“

Var í sjöVar í sjöVar í sjöVar í sjöVar í sjö
manna bandimanna bandimanna bandimanna bandimanna bandi

– Hvað voruð þið margir í
hljómsveitinni þá?

„Við vorum sjö í hljómsveit-
inni maður. Óli Kristjáns spil-
aði á víbrafón, djöfull góður
víbrafónleikari. Tveir saxó-
fónar, bassi, gítar, trommur
og söngvari. Barði Ólafsson
söng í hljómsveitinni.“

– Ertu ekkert búinn að spila
úti í löndum?

„Nei, en við vorum einu
sinni skipshljómsveit á Gull-
fossi þegar Sunnukórinn fór
til Noregs að halda tónleika.
Við spiluðum í skipinu. Það
er eina skiptið sem ég hef spil-
að annars staðar en á Íslandi.“

– Nú er mikið talað um að
hljómsveitir séu alltaf í pásum
á böllum í dag en Raggi Bjarna
talar um að þeir hafi aldrei
farið í pásu í gamla daga. Tók-

uð þið aldrei pásur?
„Jú, en við spiluðum alltaf

til skiptis. Vorum kannski
fjórir í bandinu og tveir tóku
sér korters pásu á meðan hinir
spiluðu. Seinna meir gátum
við spilað plötur í hléum.“

– Hvenær fóruð þið að not-
ast við hljóðkerfi á böllum?

„Þetta var nú frumstætt
fyrst. Ég man eftir balli í Upp-
sölum árið 1948 og þá var
stelpa að syngja með okkur á
ballinu. Hún söng í gegnum
míkrafón sem var tengdur í
stórt útvarpstæki og hljómur-
inn var alveg svakalega léleg-
ur. Í annað skipti fengum við
leyfi til þess að nota kvik-
myndavél til þess að syngja í
gegnum. Það var magnari í
henni og við skelltum henni
upp á píanóið. Það var lítið
skárra en í útvarpinu. Svo
keyptum við magnara, míkra-
fón og statíf af Svavari Gests
og notuðum það um tíma.
Seinna meir keyptum við
tvenna tólf tommu hátalara.
Við vorum bara með enn míkra-
fón og sungum allir í hann ef
við rödduðum.

Það var ekki mikill hávaði
á böllum í þá daga. Ekki eins
og í dag. Hávaðinn er slíkur á
böllum að maður fær són í
eyrun við að vera á þeim.“

– Hvernig tók gamla fólkið
í danslögin sem þið spiluðuð í
gamla daga?

Flinkir gömlu-Flinkir gömlu-Flinkir gömlu-Flinkir gömlu-Flinkir gömlu-
dansarar í Víkinnidansarar í Víkinnidansarar í Víkinnidansarar í Víkinnidansarar í Víkinni

„Það var svolítil kúnst að
hafa alla ánægða á böllum í
gamla daga og er eflaust enn.
Það var til dæmis svo mikið
af gömludansafólki í Bolung-
arvík og er jafnvel ennþá. Þeir
voru alveg rosalegir gömlu-
dansararnir í Bolungarvík og
margir hverjir mjög flinkir.

Við tókum upp á því að
spila danslög í korter og svo
tilkynntum við að gömlu
dansarnir yrðu spilaðir næsta
korter. Fólk var mjög ánægt
með það. Þá gátu þessir eldri
bara hvílt sig á milli dansa í
korter. Ef þessu var sullað
mikið saman, þá varð fólk bara
fyrir vonbrigðum. Svo spiluð-
um við mikið syrpur. Þá voru
spiluð þrjú lög og svo stef á
milli. Fólkið vissi að syrpan
var búin þegar stefið hljómaði.
Þá reyndum við að velja viss
hröð lög saman og svo kann-
ski eitt rólegt á milli.“

Hávaðinn ofHávaðinn ofHávaðinn ofHávaðinn ofHávaðinn of
mikill í dagmikill í dagmikill í dagmikill í dagmikill í dag

„Mér finnst voðalega skrítið
við hljómsveitir í dag, að þær
spila sama taktinn allt ballið.
Þá á ég við allt í blússandi
keyrslu, þangað til að það kom
eitt rólegt lag í endann og þá
vissi fólkið að ballið var búið.
Þetta er eins og verksmiðja,
böllin hjá þeim. Hávaðinn
ætlar líka allt um koll að keyra
í dag. Mér líður illa í svona
hávaða og sérstaklega þegar
bassinn er það hár að þú finnur
trukkið lemja í brjóstinu á þér.
Ég er ekki skapaður fyrir það
helvíti“, segir Villi Valli og

hlær.
„Þetta virðist oft vera spurn-

ing um magn fram yfir gæði
hjá þessum hljómsveitum.
Söngvarinn er oftast nær kaf-
færður í hávaða. Ég sagði nú
einu sinni við Árna Búbba, að
ég yrði móðgaður í hans spor-
um ef ég væri að syngja með
hljómsveit sem virtist leggja
allt kapp á að þagga niður í
mér. „Þetta á að vera svona“,
sagði Árni“, segir Villi Valli
og hlær dátt. „Það er miklu
síður á plötum að maður heyri
ekki í söngvaranum. Textinn
þarf helst að heyrast líka,
nema að hann sé svo vitlaus
að menn vilji ekki að hann
heyrist.“

HljóðfæraleikurHljóðfæraleikurHljóðfæraleikurHljóðfæraleikurHljóðfæraleikur
batnað mikiðbatnað mikiðbatnað mikiðbatnað mikiðbatnað mikið

– Hvað finnst þér um tónlist
á Íslandi í dag?

„Þetta eru margir hverjir
andskoti góðir músíkantar í
dag. Það er orðin svo mikil
bylting í hljóðfæraleik í dag
og sérstaklega hvað trommu-
leikararnir eru orðnir miklu
betri en þeir voru í mínu ung-
dæmi. Það var leitun að góð-
um trommara í gamla daga,
þeir voru örfáir til. Svavar
Gests sagði einn mann hafa
spurt sig hvort sá sem lamdi
trommurnar í bandinu hans
fengi jafnmikið kaup og hinir
í hljómsveitinni. Það var litið
svona á trommara, þeir áttu
bara að halda takti.

Sumar hljómsveitir hafa
gjörbreyst við að fá góða
trommara. Þegar Duke Elling-
ton fékk Louie Bellson til að
tromma í hljómsveitinni hjá
sér, þá lifnaði hljómsveitin
hans við. Louie var mun yngri
en hinir hljómsveitarmeðlim-
irnir og þessi ungi maður kem-
ur inn í bandið með mikinn
kraft og þeir fengu mun meiri
áhuga á tónlistinni og hljóm-
sveitin lifnaði öll við.“

– Hvernig finnst þér tón-
listarlífið á Ísafirði í dag?

„Ætli það hafi nokkurn tím-
ann verið meira í gangi. Maður
getur til dæmis ekki farið
framhjá Hömrum á Ísafirði án
þess að detta inn á tónleika.“

– Hyggur þú á að gefa út
fleiri plötur í framtíðinni?

„Nei, það er allavega ekki í
bígerð. Ég á hins vegar að
leika inn á plötu með Saltfisks-
bandinu, sem hefur leikið á
hverju ári í Saltfisksveislunni
á Ísafirði. Nú að gefa út plötu,
maður. Þetta eru ég, Tómas
R. Tómasson, Matthías Helm-
stock, Páll Torfi Önundarson
og Jóhanna Þórðardóttir.“

– Ætlar þú að halda ein-
hverja tónleika í tengslum við
útgáfu plötunnar?

„Nei, það er bara svo erfitt
að ná mannskapnum saman
til þess að halda útgáfutón-
leika. Svo er alltof langt síðan
við spiluðum þetta inn, menn
eru búnir að gleyma þessu og
við þyrftum að æfa þetta allt
upp á nýtt. En ég fylgi henni
kannski eftir bara einn, ég á
til dæmis að spila nokkur lög
af henni í Bókhlöðunni fyrir
jólin“, segir Villi Valli.

mér grammafón og djassplöt-
ur. Hann keypti handsnúinn
grammafón handa mér og 78
snúninga plötur sem voru
mjög brothættar. Ég hlustaði
mjög mikið á djasstónlist upp
frá því og heillaðist svakalega
af þessum djassleikurum sem
voru að impróvísera í lögun-
um.“

Lærði tónlistLærði tónlistLærði tónlistLærði tónlistLærði tónlist
eftir eyranueftir eyranueftir eyranueftir eyranueftir eyranu

– Fékkstu enga menntun í
tónlist?

„Nei, það var voðalega lítið
hægt að sækja sér menntun í
svona tónlist þá. Ég spilaði
því þessa tónlist eftir eyranu.
Til dæmis ef ég heyrði lag í
útvarpinu sem mig langaði að
spila á balli, þá hlustaði ég
stjarfur á það og slökkti svo á
tækinu og spilaði það á nikk-
una. Svoleiðis lærði ég tónlist,
það voru ekki til neinar nótur
í þá daga á Flateyri.“

„Þegar við Óli Kitt vorum
að spila saman í gamla daga,
svona upp úr 1950, þá fengum
við nótur sendar að sunnan.
Svavar Gests rak þá búð ásamt
KK eldri. Músíkbúðin hét hún
og þeir fluttu til landsins nótur
af dægurlögum. Þeir sendu
okkur nóturnar og við notuð-
umst við þær til að spila á
böllum.“

– Hvað heldur þú að þú sért
búinn að spila á mörgum böll-
um?

„Það er ekkert grín hvað ég
er búinn að spila á mörgum
böllum. Ég tók þetta saman
og áætlaði einhverja tölu en
ég hreinlega man hana ekki
akkúrat núna, en það var ein-
hver heill hellingur Ég spilaði

harmonikku og bróðir minn
hafði flutt suður og tekið sína
með sér. Ég varð því alltaf að
leigja harmonikku af manni á
Flateyri á 25 krónur og ég
fékk 75 krónur fyrir að spila.
Mig langaði svo að kaupa mér
harmonikku en vantaði pen-
inga til þess. Þá stakk einhver
upp á því að halda ball og
auglýsa að ágóðinn rynni til
harmonikkukaupa. Við gerð-
um það og þó nokkuð af fólki
kom á ballið. Við vorum líka
svo heppin að það kom togari
í land. Einn af þessum togara-
mönnum var ættaður af Flat-
eyri, og hvað heldur þú að
hann geri á ballinu maður?
Hann tekur hatt af skipsfélaga
sínum og fer að safna pening-
um í hann og segir öllum að
láta peninga í hattinn svo ég
gæti keypt mér harmonikku.
Þeir settu tíkall í hattinn en
maðurinn skipaði þeim að
setja meiri pening í hann því
mig vantaði harmonikku því
ég væri svo efnilegur harmo-
nikkuleikari, sagði hann.“

– Náðist að safna upp í
harmonikkuna?

„Næstum því. Harmonikk-
an sem ég keypti kostaði 3000
krónur á þessum tíma og ég
náði fljótlega að kaupa hana
eftir þetta ball. Harmonikkan
sem ég notaði var bara með
einn tón og ég var orðinn svo
þreyttur á tóninum í henni. Ég
þurfti að spila heilu böllin með
sama hljóminum í nikkunni
og var að drepast úr leiðindum
við það, aleinn í þokkabót,
þetta var agalegt helvíti.“

Glæpur að haldaGlæpur að haldaGlæpur að haldaGlæpur að haldaGlæpur að halda
böll í dagböll í dagböll í dagböll í dagböll í dag

á mínu fyrsta balli tólf ára
gamall. Ég spilaði á böllum á
Flateyri þegar hljómsveitir
komust ekki til Flateyrar. Þá
kom kannski togari í land og
ákveðið var að slá upp balli.
Ég varð þá bara að spila á
ballinu.“

– Varstu þá að vonast eftir
því að það yrði ófært svo þú
gætir spilað á ballinu?

„Nei, ég var orðinn svo
leiður á að spila á þessum böll-
um. Jafnaldrar mínir voru allt-
af að skemmta sér á meðan ég
var einn upp á sviði að spila,
og skítfeiminn við það í þokka-
bót.“

– Var alltaf haldið ball þegar
togari kom í land?

„Já, það var oftast nær
þannig og alltaf hóað í mig á
síðustu stundu til þess að spila.
Svo var bara skrifað á miða
„Ball í kvöld í samkomuhús-
inu“ og tveir strákar gengu
með þá í hús. Það kostaði ekk-
ert í þá daga að halda ball.
Ekki eins og í dag. Það mætti
halda að það sé glæpur að
halda ball því það er svo dýrt.
Í gamla daga þurfti að borga
eitthvað smotterí fyrir húsið.
Svo þurfti að borga manni fyr-
ir að keyra dísilrafstöð við
húsið svo það yrði rafmagn á
því. Það þurfti líka dyraverði
í þá daga. Svo var bara selt
inn þangað til að menn fengu
fyrir kostnaðinum. Þá borg-
uðu sig kannski 20-30 manns
inn og restin fékk frítt inn, en
dömurnar fengu ávallt frítt inn
á ballið.“

Ágóðaball fyrirÁgóðaball fyrirÁgóðaball fyrirÁgóðaball fyrirÁgóðaball fyrir
harmonikkukaupharmonikkukaupharmonikkukaupharmonikkukaupharmonikkukaup

„Á þessum tíma átti ég ekki
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Af ísfirskum eðalkrataættum
Það er ekki nema liðlega hálfur annar áratugur síð-

an Birna Lárusdóttir kom fyrst til Ísafjarðar. Þar átti
hún þá heima um tveggja ára skeið og starfaði sem
fréttamaður við Svæðisútvarp Vestfjarða. Síðan var
hún búsett í Noregi í nokkur ár. Eftir heimkomuna
var Birna búsett á Þingeyri allt til ársins 2000 þegar
hún fluttist ásamt fjölskyldu sinni til Ísafjarðar.

Samt finnst manni einhvern veginn eins og Birna Lár-
usdóttir sé nánast eins ísfirsk og allt sem ísfirskt er.

Og flestir vita hver hún er. Þar kemur tvennt til.
Annars vegar frá því að hún vann á Svæðisútvarpinu
og var eftir það fréttaritari Ríkisútvarpsins í Osló
(því hlutverki gegnir nú annar ágætur Vestfirðingur,
Gísli Kristjánsson frá Breiðalæk á Barðaströnd, en
það er allt önnur saga). Hins vegar hefur Birna starfað
í bæjarmálapólitíkinni í Ísafjarðarbæ í liðlega tíu ár
og jafnframt komið við sögu í stjórnmálastarfi á
landsvísu.

Sagt hefur verið, að Birna Lárusdóttir hafi á sínum
tíma komið líkt og stormsveipur inn í pólitíkina í Ísa-
fjarðarbæ, þegar hún skipaði efsta sætið á lista Sjálf-
stæðisflokksins við bæjarstjórnarkosningarnar vorið
1998. Fram að þeim tíma hafði hún aldrei verið flokks-
bundin og ekki haft minnstu afskipti af stjórnmálum.
Samt er hún í móðurættina af einni kunnustu og öfl-
ugustu ætt pólitíkusa á Ísafirði fyrr og síðar – og
henni hreint ekki blárri á litinn. Birna er af þeirri ætt eðal-
krata sem jafnan hefur verið kennd við séra Guðmund
frá Gufudal langafa hennar og setti flestum fremur lit
sinn á „rauða bæinn“ Ísafjörð um langt skeið.

Birna átti alls ekki neitt
frumkvæði að því sjálf að fara
í framboð til bæjarstjórnar á
sínum tíma. Henni var ein-
faldlega boðið að taka sæti á
lista. Hún hafði aldrei gengið
með bæjarfulltrúa í maganum,
eins og hún orðaði það sjálf,
og nokkrum mánuðum fyrir
kosningar hefði hana ekki ór-
að fyrir því að hún ætti eftir
að fara út í pólitík og framboð.
Í fyrstu var hún fráhverf þessu
en eftir nokkra umhugsun lét
hún slag standa. Raunar munu
fleiri en sjálfstæðismenn hafa
haft áhuga á því að fá Birnu í
framboð hjá sér á þessum
tíma.

Hvað sem því líður, allar
götur frá vorinu 1998 hefur
Birna verið ásamt Halldóri Hall-
dórssyni bæjarstjóra flokks-
bróður sínum í forystu í bæj-
armálunum í Ísafjarðarbæ,
ýmist sem forseti bæjarstjórn-
ar eða formaður bæjarráðs, og
hefur auk þess átt sæti í mið-
stjórn Sjálfstæðisflokksins.
Hún er einnig varaþingmaður
Sjálfstæðisflokksins í Norð-
vesturkjördæmi þótt ekki hafi
hún tekið sæti á þingi.

Hálfpartinn Ísfirð-Hálfpartinn Ísfirð-Hálfpartinn Ísfirð-Hálfpartinn Ísfirð-Hálfpartinn Ísfirð-
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Birna Lárusdóttir er fædd í
Reykjavík árið 1966 og uppal-

in í Háaleitishverfinu. Bróðir
hennar er Þórir Lárusson verk-
fræðingur í Reykjavík. Móðir
þeirra er Dóra Ketilsdóttir frá
Ísafirði, búsett í Reykjavík. Fað-
ir þeirra var Lárus G. Gunn-
arsson, flugvirki í Bandaríkj-
unum, en hann lést árið 2004.

Allt frá ungum aldri leit
Birna að hluta á sig sem Ís-
firðing, enda hélt fjölskylda
hennar og þó einkum móðir
hennar því að henni alla tíð.
Fyrir vikið þótti henni vænt
um bæinn löngu áður en hún
fluttist fyrst til Ísafjarðar árið
1992.

Eins og fyrr segir er Birna
ísfirskur eðalkrati í móðurætt
en í föðurættina er hún bæði
sjálfstæðismaður og sósíalisti,
ef út í það er farið. Lárus faðir
hennar var Reykvíkingur í
aðra ættina en Akureyringur í
hina. Amma Birnu og alnafna
var af Thorarensen-ættinni
stóru á Akureyri. Langafi
Birnu í föðurætt var Þorvarður
Þorvarðarson, prentsmiðju-
stjóri í Gutenberg.

Dóra móðir Birnu er dóttir
Ketils Guðmundssonar, sem
um áratugaskeið var kaupfé-
lagsstjóri á Ísafirði. Sú ætt eð-
alkrata var fjölmenn á Ísafirði
á sinni tíð, en það fólk er allt
löngu farið frá Ísafirði. Lang-
afi Birnu og faðir Ketils kaup-
félagsstjóra var séra Guð-

mundur Guðmundsson frá
Gufudal, ritstjóri á Ísafirði og
mjög atorkusamur í pólitík.
Eiginkona séra Guðmundar
var Rebekka, dóttir Jóns Sig-
urðssonar alþingismanns á
Gautlöndum. Afabróðir Birnu
var Haraldur Guðmundsson,
þingmaður Ísfirðinga, for-
maður Alþýðuflokksins og
ráðherra. Annar afabróðir
hennar var Sigurður Guð-
mundsson á Ísafirði, faðir Jóns
Sigurðssonar hagfræðings,
fyrrum þingmanns og ráð-
herra Alþýðuflokksins, sem
síðan var bankastjóri Norræna
fjárfestingabankans en er nú
formaður stjórnar Fjármála-
eftirlitsins.

Sambýlismaður Birnu er
Hallgrímur Kjartansson lækn-
ir, sem einnig er af vestfirsk-
um aðalsættum, eins og kallað
er. Hann er fæddur í Grunna-
vík en alinn upp á Ísafirði og
ættir hans eru bæði úr Jökul-
fjörðum og af Hornströndum.
Þau Birna kynntust og tóku
saman þegar hún vann á
Svæðisútvarpinu og saman
fóru þau til Noregs, þar sem
Hallgrímur var við sérfræði-
nám í heimilislækningum. Al-
drei kom annað til greina hjá
þeim en að setjast að fyrir
vestan á ný þegar þau sneru
aftur heim til Íslands. Heim
komu þau haustið 1997 og
settust að á Þingeyri. Hall-
grímur tók þar við læknisstörf-
um en Birna gerðist leiðbein-
andi við grunnskólann.

Til SeattleTil SeattleTil SeattleTil SeattleTil Seattle
og Ísafjarðarog Ísafjarðarog Ísafjarðarog Ísafjarðarog Ísafjarðar

Birna lauk stúdentsprófi frá
Menntaskólanum við Sund
vorið 1986 en var í fyrstu óráð-
in hvað hún ætti síðan að
leggja stund á. Hún segir að
einhvern veginn hafi þó fjöl-
miðlafræði blundað í sér, en
þetta var þá ný grein sem var
enn ekki í boði við Háskóla
Íslands. Á meðan Birna hugs-
aði sitt ráð starfaði hún um
tíma á tæknideildinni hjá Ís-
lenska myndverinu, sem átti
þátt í því að koma Stöð 2 á
laggirnar. Síðan ákvað hún að
fara til Danmerkur í skóla, en
fann sig ekki þar og kom aftur
heim í árslok 1987 eftir fárra
mánaða dvöl ytra.

Hún sótti síðan um skólavist
í Bandaríkjunum, fékk hana
og hélt alla leið vestur til Seatt-
le haustið 1988. Þar dvaldist
hún í fjögur ár og lagði stund
á fjölmiðlafræði með áherslu
á útvarp og sjónvarp, svo og
sálfræði sem hliðargrein.

Að námi loknu sumarið

1992 kom Birna aftur heim til
Íslands og hugðist í fyrstu ger-
ast leiðbeinandi við grunn-
skóla en niðurstaðan varð sú,
að hún réðst sem fréttamaður
við Svæðisútvarp Vestfjarða,
þar sem hún starfaði næstu
tvö árin. Birna kveðst ævin-
lega þakklát Finnboga Her-
mannssyni, þáverandi for-
stöðumanni Svæðisútvarps-
ins, og Hansínu Garðarsdóttur
eiginkonu hans, fyrir einstak-
lega góðar móttökur, hlýju og
hjálpsemi þegar hún kom til
Ísafjarðar öllum ókunnug þar.

Frelsið og ábyrgðinFrelsið og ábyrgðinFrelsið og ábyrgðinFrelsið og ábyrgðinFrelsið og ábyrgðin
Lítum nú að ástandinu í ís-

lenskum efnahagsmálum og
íslensku samfélagi um þessar
mundir. Hvernig horfir þetta
við Birnu Lárusdóttur?

„Nú er stórt spurt. Vissulega
er ég svekkt og það beinist
fyrst og fremst að þeim sem
fóru fyrir útrásinni. Mér mis-
býður hvernig þeir fóru, að
því er virðist, af fullkomnu
ábyrgðarleysi með það frelsi
sem þeim var í raun afhent á
silfurfati. Þetta er fámennur
hópur manna sem að mínu
mati ber mesta ábyrgð, og þeir
virðast hvergi sjáanlegir í dag.

Síðan er það augljóst að
eftirlitshlutverk ríkisins brást
að einhverju leyti. Það eiga
menn bara að viðurkenna og
læra af mistökunum. Laga-
umgjörðina utan um eigna-
tengsl í íslenskum fyrirtækj-
um þarf líka að stokka upp.
Hugsanlega munu einhverjir
þurfa að sæta ábyrgð þegar
tímar líða, en mér finnst ótækt
annað en að gefa ríkisstjórn-
inni og eftirlitsstofnunum svig-
rúm til að leysa þau verkefni
sem eru aðsteðjandi. Mér hef-
ur sýnst að formenn ríkis-
stjórnarflokkanna séu að vinna
mjög vel saman á þessum erf-
iðu tímum og ég treysti for-
sætisráðherranum manna best
til að stýra þeirri vinnu áfram.

Ég er ekki sammála þeim
sem vilja rjúka í kosningar
strax á nýju ári og mér finnst
nú til dæmis að tveir ráðherrar
Samfylkingarinnar sem þann-
ig hafa talað þyrftu að hugsa
sinn gang. Kosningar á næstu
mánuðum þættu mér algjört
glapræði og það á ekkert skylt
við stjórnmálaskoðanir mínar.
Ég veit bara hvaða tími fer í
að heyja kosningabaráttu og
menn gera ekkert annað á
meðan, hvar í flokki sem þeir
standa.“

Samstaða umSamstaða umSamstaða umSamstaða umSamstaða um
stóru málinstóru málinstóru málinstóru málinstóru málin

– Nú ertu búin að vera nokk-
uð lengi í pólitíkinni. Er það
ekkert leiðigjarnt til lengdar?

„Þetta er eins og með alla
vinnu, það skiptast á skin og
skúrir en pólitíkin er auðvitað
vinna í bland við hugsjón – ef
maður er trúr sannfæringu
sinni, þá reynast verkefnin
auðveldari úrlausnar. Og því
lengur sem maður starfar í
pólitíkinni og sér fleiri hug-
myndir verða að veruleika,
þeim mun skemmtilegri verð-
ur hún yfirleitt.“

– Stundum eru harkaleg
átök á fundum bæjarstjórnar,
ef marka má fundargerðir og
fréttir í fjölmiðlum. Er þetta
svo í raun? Eru átökin og lætin
á yfirborðinu eða ristir þetta
djúpt?

„Ég myndi nú segja að í
langflestum tilvikum sé þetta
á yfirborðinu. Ef menn færu
yfir ákvarðanir bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar eitthvað aftur
í tímann, þá kæmi í ljós, að
langflestar ákvarðanir eru
teknar samhljóða, níu-núll.
Yfirleitt er samstaða um stóru
málin og stóru línurnar sem
lagðar eru í fjármálum bæjar-
ins og líka um stefnu bæjarins
í einstökum málaflokkum.
Það eru yfirleitt litlu málin,
sem snúast jafnvel um hags-
muni einhverra tiltekinna að-
ila, sem verða fyrirferðar-
mest.“

Stjórnsýslan hefurStjórnsýslan hefurStjórnsýslan hefurStjórnsýslan hefurStjórnsýslan hefur
safnast á Ísafjörðsafnast á Ísafjörðsafnast á Ísafjörðsafnast á Ísafjörðsafnast á Ísafjörð

– Ef við lítum til samein-
ingar sveitarfélaga árið 1996,
þegar Ísafjarðarbær varð til
úr sex sveitarfélögum, finnst
þér þar hafa tekist eins og til
var ætlast?

„Mín skoðun er sú að sam-
einingin hafi tekist vel. Ég
tók ekki þátt í undirbúningi
hennar, kom ekki inn í bæjar-
málapólitíkina fyrr en 1998.
Hvort þau markmið sem menn
höfðu í huga á undirbúnings-
tímanum hafi náðst að fullu
skal ég ekki um segja. Vissu-
lega hafa komið upp ýmis
viðfangsefni sem voru ekki
fyrirsjáanleg en að minnsta
kosti hefur flest gengið mjög
vel upp.

Meðal þess sem kannski var
ekki alveg fyrirsjáanlegt í byrj-
un er nauðsyn góðra almenn-
ingssamgangna milli byggða-
kjarna. Ég hygg að vænting-
arnar hafi verið þær, að hægt
yrði að halda úti megninu af
opinberri stjórnsýslu í hverj-
um byggðakjarna. Þróunin
hefur orðið sú, að það hefur

ekki reynst með þeim hætti
sem við hefðum viljað og
stjórnsýslan hefur smátt og
smátt færst frá smærri byggða-
kjörnunum yfir á Ísafjörð. Þá
er það eðlileg og sjálfsögð
krafa að fólk komist á milli á
sem greiðastan hátt, enda
bjóðum við upp á mjög góðar
almenningssamgöngur í Ísa-
fjarðarbæ miðað við hvað
þetta er víðfeðmt sveitarfélag.
Líka má minna á að það er
ókeypis í strætó hjá okkur,
ólíkt því sem víða gerist.“

Stærsti vinnu-Stærsti vinnu-Stærsti vinnu-Stærsti vinnu-Stærsti vinnu-
staður Vestfjarðastaður Vestfjarðastaður Vestfjarðastaður Vestfjarðastaður Vestfjarða
„En þótt stjórnsýslan sé

komin á Ísafjörð er öll önnur
grunnþjónusta til staðar í
byggðakjörnunum, svo sem
leikskólar, grunnskólar, íþrótta-
mannvirki, þjónusta áhalda-
húsa og hafnir. Ég held að við
höfum bara unnið ágætlega
úr þeim spilum sem við höfð-
um. Við þurfum líka að spyrja
okkur hver staða þessara sex
sveitarfélaga sem mynduðu
Ísafjarðarbæ væri í dag ef ekki
hefði komið til sameiningar.

Auðvitað höfum við staðið
í stöðugri baráttu við ríkis-
valdið um fjármuni og viður-
kenningu á ólíku rekstrarum-
hverfi þeirra. Það er til dæmis
ólíku saman að jafna sveitar-
félagi á Vestfjörðum eða höf-
uðborgarsvæðinu. Það má
nefna að fjölkjarna sveitarfé-
lag líkt og okkar er mun dýrara
í rekstri en sveitarfélög af sam-
bærilegri stærð, þar sem öll
þjónusta er á einni torfu. Þar
má til dæmis nefna Vest-
mannaeyjar og Mosfellsbæ til
samanburðar. Viðfangsefnin
hjá okkur eru með allt öðrum
hætti en í þeim sveitarfélögum
þar sem allt er innan seilingar.

Þegar við höfum í huga að
íbúar Ísafjarðarbæjar eru
innan við 4000, þá er þjón-
ustustigið hjá okkur með því
besta sem gerist. Við rekum
fjóra grunnskóla, sex leik-
skóla, fjórar sundlaugar og
fimm íþróttahús ásamt því að
bjóða upp á flott skíðasvæði
og fjölbreytta aðstöðu til alls
kyns útivistar og íþróttaiðk-
unar. Við styðjum líka vel við
íþróttahreyfinguna í bænum
og það hefur meira að segja
vakið athygli á landsvísu. Svo
má líka halda því til haga að
Ísafjarðarbær er í raun stærsti
vinnustaður Vestfjarða, þar
sem fjögur hundruð starfs-
menn veita íbúum fjölbreytta
þjónustu á hverjum einasta
degi. Það vill stundum gleym-
ast hvað sveitarfélagið teygir

Yfirleitt er samstaða um stóru málin og stóru línurnar
sem lagðar eru í fjármálum bæjarins og líka um stefnu
bæjarins í einstökum málaflokkum. Það eru yfirleitt
litlu málin, sem snúast jafnvel um hagsmuni einhverra
tiltekinna aðila, sem verða fyrirferðarmest.
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... þetta fyrirkomulag þekkja sjómannskonur auðvitað best
allra og staða mín því í raun svipuð þeirra. Þetta hentar okkur

Hallgrími ágætlega og ég hef nú til dæmis heyrt vini hans
hafa það eftir honum, að ef hann þyrfti að búa með mér allar

vikur ársins, þá væri hann löngu búinn að skila mér!

anga sína víða.“

Einboðið aðEinboðið aðEinboðið aðEinboðið aðEinboðið að
sameina frekarsameina frekarsameina frekarsameina frekarsameina frekar

– Hvað finnst þér um hug-
myndir um frekari samein-
ingu? Iðulega hefur það verið
viðrað að sameina ætti sveitar-
félögin þrjú á norðanverðum
Vestfjörðum og jafnvel að all-
ur Vestfjarðakjálkinn yrði eitt
sveitarfélag.

„Ég er fylgjandi öllum slík-
um vangaveltum um frekari
sameiningar. Mér finnst ein-
boðið að sameining verði hér
á norðanverðum Vestfjörðum
mjög fljótlega eftir að jarð-
göngin milli Bolungarvíkur
og Ísafjarðarbæjar komast í
gagnið. Göng milli Ísafjarðar
og Súðavíkur þurfa einnig að
koma til þegar fram líða stund-
ir.

En varðandi sameiningu
allra sveitarfélaga á Vestfjörð-
um, þá eru komin allnokkur
ár síðan þeirri hugmynd var
fyrst hreyft. Halldór Halldórs-
son bæjarstjóri gerði það
sennilega fyrstur manna og
ég hef tekið undir þá hug-

mynd. Það eru alveg forsendur
fyrir slíkri sameiningu, að því
gefnu, að við fáum mannsæm-
andi samgöngur milli norðan-
verðra og sunnanverðra Vest-
fjarða. Öðruvísi gengur það
auðvitað ekki.

Ég veit það fyrir víst, án
þess að ég nefni nein nöfn í
því samhengi, að fulltrúar
smærri sveitarfélaga sjá ýmsa
möguleika fólgna í því að
Vestfirðir yrðu eitt sveitarfé-
lag. Það er að verða miklum
erfiðleikum bundið að manna
ýmis þau verkefni sem þarf
að sinna hjá sveitarfélögunum
og þau smærri lenda í vand-
ræðum með að halda úti nauð-
synlegri grunnþjónustu. Vissu-
lega hafa menn tekið upp
byggðasamlög og svæðis-
bundið samstarf af ýmsum
toga, en ég held að þegar fram
í sækir verði happadrýgst að
allur Vestfjarðakjálkinn verði
gerður að einu sveitarfélagi,
þó svo að það gerist ekki alveg
á næstunni. Ríkisvaldið verð-
ur að leggja mikla fjármuni í
samgöngumannvirki áður en
það getur orðið að veruleika
og því er það afleitt ef yfirvöld
ætla að fresta fyrirhuguðum

framkvæmdum við gerð jarð-
ganga milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar, eins og flogið
hefur fyrir.“

Vestfirðingar stígiVestfirðingar stígiVestfirðingar stígiVestfirðingar stígiVestfirðingar stígi
fyrsta skrefiðfyrsta skrefiðfyrsta skrefiðfyrsta skrefiðfyrsta skrefið

„Mér finnst eðlilegt að Vest-
firðingar stígi fyrsta skrefið
og fari á fjörurnar við ríkis-
valdið í þessum sameiningar-
málum. Á Fjórðungsþinginu
á Reykhólum í haust kom það
mjög skýrt fram hjá sam-
gönguráðherra, sem jafnframt
er ráðherra sveitarstjórnar-
mála, að menn eru að horfa á
landið sem nokkrar stórar
þjónustueiningar með ýmis-
konar þjónustu sem hægt yrði
að flytja frá ríki til sveitarfé-
laga. Þær einingar sem eru í
smíðum á borði ráðuneytanna
eru nokkurn veginn á stærð
við Vestfirði hvað fólksfjölda
varðar.

Þannig er í þessu vinnu-
módeli ríkisins verið að tala
um íbúafjöldann á Vestfjörð-
um sem eina einingu. Það væri
hægt að samnýta og samþætta
svo ótalmargt í þeirri velferð-
arþjónustu og annarri þjón-

ustu sem við erum að veita
hjá sveitarfélögunum. Að mín-
um dómi ættu Vestfirðingar
tvímælalaust að taka frum-
kvæðið í þessu máli.“

Börnin fjögurBörnin fjögurBörnin fjögurBörnin fjögurBörnin fjögur
og bóndinnog bóndinnog bóndinnog bóndinnog bóndinn

– Lífið fyrir utan pólitíkina?
„Þetta er nú einhvern veg-

inn svo samtvinnað. Það er
ekki þannig í pólitíkinni, að
maður stimpli sig inn klukkan
níu að morgni og út klukkan
fimm á daginn. Þetta starf er
samofið hinu daglega lífi nán-
ast alla daga. Auðvitað koma
tímar sem eru rólegri en aðrir
en stundum er alveg brjálað
að gera í pólitíkinni og þá situr
flest annað á hakanum.

En fyrst og síðast er ég fjög-
urra barna móðir. Börnin
okkar Hallgríms eru fædd á
tímabilinu 1999 til 2006.
Hekla er níu ára, tvíburastrák-
arnir Hilmir og Hugi eru sex
ára og nýbyrjaðir í grunnskóla
en örverpið okkar hún Heiður
varð tveggja ára í ágúst. Lífið
hjá mér snýst meira og minna
um börnin samhliða pólitík-
inni. Ég hef ekki fundið þá

smugu sem mig hefur nú
gjarnan langað til að finna til
að fara út á vinnumarkaðinn
eða jafnvel í meira nám, eftir
að ég fór að eiga börnin. En sá
tími mun væntanlega koma.

Við þetta bætist svo að Hall-
grímur og ég erum í eins konar
hálfri fjarbúð. Hann er læknir
á Patreksfirði og vinnur þar
aðra hverja viku en er hér
heima hina vikuna. Þá er hann
að sinna okkur í bland við
fyrirtæki sem hann rekur
ásamt Davíð bróður sínum.
Fyrirtækið heitir Álfsfell og
stundar útgerð og þorskeldi.
Þar hafa þeir bræðurnir náð
miklum árangri og eru komnir
í röð fremstu þorskeldisfyrir-
tækja á landinu.

Heimilishaldið er því kann-
ski svolítið óvenjulegt, en þó
ekki, því þetta fyrirkomulag
þekkja sjómannskonur auð-
vitað best allra og staða mín
því í raun svipuð þeirra. Þetta
hentar okkur Hallgrími ágæt-
lega og ég hef nú til dæmis
heyrt vini hans hafa það eftir
honum, að ef hann þyrfti að
búa með mér allar vikur ársins,
þá væri hann löngu búinn að
skila mér!

En að öllu gamni slepptu,
þá verður ósköp gott að fá að
hafa hann heima um hátíðirn-
ar. Oft hefur það nú gerst að
hann hafi þurft að vera vakt-
hafandi yfir jól og áramót þótt
það hafi ekki verið þannig
síðan hann byrjaði að vinna á
Patreksfirði.

Við erum óskaplega fast-
heldin á jólasiðina okkar og
nokkuð samtaka í því að öllu
jöfnu. Það er helst að úti-
skreytingarnar valdi fjaðra-
foki á heimilinu og hefur nán-
ast þurft sáttasemjara í þeirri
deild undangengin ár.

Vinir okkar gera látlaust
grín að þessu ósamlyndi. Það
gekk svo langt eitt árið, að í
mig hringdi starfsmaður Húsa-
smiðjunnar og sagði að þar
biði einhver jólaskrautsóskapn-
aður sem Hallgrímur átti að
hafa pantað. Ég missti mig
næstum við aumingjans starfs-
manninn, en seinna kom í ljós
að þetta var Björn nokkur Bald-
ursson úr Vigur sem sá ástæðu
til að gera símaat í mér.“

Ekkert er endanlegtEkkert er endanlegtEkkert er endanlegtEkkert er endanlegtEkkert er endanlegt

– Hefur það einhvern tím-
ann hvarflað að þér að flytjast
brott frá Ísafirði?

„Nei, það hefur ekki hvarfl-
að að mér fram að þessu.. Hér
finnst mér frábært að vera, ég
hef allt til alls, það er sérlega
gott að ala upp börn hér og
sólarhringurinn nýtist á allan
hátt betur en ef maður væri
búsettur í ösinni á suðvestur-
horninu.

Hins vegar hef ég alltaf sagt,
sama hvar ég hef verið niður-
komin í heiminum, að það er
aldrei neitt endanlegt í mínum
huga. Aðstæður og forsendur
geta breyst mjög hratt og til-
vera manns getur snúist á
hvolf á augabragði án þess að
maður hafi nokkra stjórn á
því. Ég hef því aldrei verið
tilbúin til að segja: Hér ætla
ég að búa til æviloka. Sama
hvort það hefur verið hér eða
í Reykjavík þar sem ég ólst
upp, í Bandaríkjunum þar sem
ég var í námi eða í Noregi þar
sem ég bjó um tíma.

Það kitlar mig reyndar alltaf
svolítið að prófa að búa í út-
löndum með börnin um tíma,
ef til vill eitt ár eða svo, en
það yrði nú meira en að segja
það að færa svona hóp úr stað,
auk þess sem ég held hreinlega
að það sé óvíða betra að vera
en einmitt hér fyrir vestan. Ég
hef líka þá trú að fleiri og
fleiri séu að verða þeirrar
skoðunar að lífið úti á landi
hafi upp upp á ýmsa kosti að
bjóða sem ekki finnist í höf-
uðborginni, og þegar valkost-
irnir séu metnir standi Ísa-
fjarðarbær bara vel að vígi í
þeim samanburði.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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STAKKUR SKRIFAR

Traust og tækifæri
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.

Enn hefur ekki verið tekin
ákvörðun um hvort tvö ný
störf skapist hjá sýslumanns-
embættinu í Bolungarvík við
innheimtu á vanrækslugjöld-
um á bifreiðum sem ekki hafa
verið færð til skoðunar á rétt-
um tíma. Jónas Guðmunds-
son, sýslumaður í Bolungar-
vík, segist enn ekki hafa feng-
ið neitt skriflegt um þessar
áætlanir og því sé ekkert sé í
hendi varðandi störfin. Hann
segir frestinn til að ganga frá

málinu orðinn stuttan því inn-
heimtan eigi að taka gildi 1.
janúar nk. Allur undirbúning-
ur verkefnisins hafi þó miðast
við að því yrði stjórnað frá
Bolungarvík.

Samkvæmt reglugerðinni
verða bifreiðareigendur sekt-
aðir um 15.000 krónur ef þeir
láta ekki skoða bifreiðar sínar
á tilsettum tíma en talið er að
um 30.000 bifreiðar séu ekki
skoðaðar á tilsettum tíma á
hverju ári. Lagaákvæðið tekur

ekki gildi fyrr en eftir áramót
og hafa því bifreiðareigendur
frest fram að áramótum til að
færa ökutæki sín til skoðunar
án þess að greiða sekt. Þess
má geta að innheimta á sektum
verður í þrepum. Fyrsta janúar
verða innheimtar sektir á
bifreiðum sem eru með skrán-
ingarnúmer sem enda á 0 og
1. apríl verður innheimt á bif-
reiðum sem hafa skráningar-
númer endar á 1 og 1. maí
þeir sem enda á 2.

Óljóst hvort ný störf skapist hjá
sýslumanninum í Bolungarvík

Ráðhúsið í Bolungarvík.

Val á Vestfirð-
ingi ársins 2008

Bæjarins besta og bb.is
efna til kosningar á Vest-
firðingi ársins í samvinnu
við veffyrirtækið Eskil hf.
og Gullauga á Ísafirði líkt
og gert hefur verið undan-

farin sjö ár. Til að koma
tilnefningum á framfæri
þarf að smella á auglýs-

ingaborða á bb.is og fylla
út sérstakt form sem þar

er á bakvið. Lesendur
bb.is eru hvattir til að taka

þátt í valinu og tilnefna
þann Vestfirðing sem þeir

telja að verðskuldi þessa
nafnbót og eru þeir beðnir
um að vanda valið þar sem
öndvegis fólki hefur hlotn-

ast þessi heiður í gegnum
árin. Sá sem útnefninguna

hlýtur fær henni til stað-
festingar veglegan farand-
grip frá Gullauga.Hægt er

að skila inn tilnefningum
til 31. desember. Tilkynnt
verður um úrslitin á bb.is
og í Bæjarins besta fljót-
lega eftir áramótin. Vest-
firðingur ársins 2007 var

Arna Sigríður Alberts-
dóttir nemi við Mennta-
skólann á Ísafirði. Vest-

firðingur ársins 2006 var
Sunneva Sigurðardóttir

stofnandi Sólstafa á Vest-
fjörðum. Vestfirðingur

ársins 2005 var Sigríður
Guðjónsdóttir, íþrótta-

kennari á Ísafirði. Vest-
firðingur ársins 2004 var

valinn Örn Elías Guð-
mundsson tónlistarmaður.
Vestfirðingur ársins 2003
var Magnús Guðmunds-
son, sjómaður á Flateyri
og árið 2002 var kjörinn

Hlynur Snorrason, rann-
sóknarlögreglumaður á
Ísafirði. Árið 2001 varð

Guðmundur Halldórsson,
þáverandi formaður Smá-

bátafélagsins Eldingar á
Vestfjörðum fyrir valinu.

– thelma@bb.is

Arna Sigríður Alberts-
dóttir var Vestfirðingur

ársins 2007.

Svæðisbundnum fréttasend-
ingum frá Ísafirði, Akureyri
og Egilsstöðum verður ekki
hætt. Fram kemur í tilkynn-
ingu frá útvarpsstjóra að síð-
ustu daga hafi fjölmargir holl-
vinir svæðissendinganna hvatt
til þess að ekki verði gripið til
þessara sparnaðaraðgerða
þrátt fyrir erfiða rekstrarstöðu
Ríkisútvarpsins. Ljóst sé að
hlustendur á landsbyggðinni
telja svæðissendingarnar veiga-
mikinn þátt í þjónustu RÚV.

„Þetta hefur endurspeglast
í vaxandi auglýsingatekjum á
svæðisstöðvunum að undan-
förnu þrátt fyrir almennan
samdrátt í sölu auglýsinga.
Fjölmargir viðskiptavinir á
landsbyggðinni hafa haft sam-
band síðustu daga og lýst yfir
miklum vonbrigðum með að
missa þann mikilvæga aug-
lýsingamiðil sem svæðis-
stöðvarnar eru.  Í framhaldinu
hefur farið fram endurmat á
tekjuáætlunum á svæðis-

stöðvunum og er niðurstaðan
að væntanlegar tekjur muni
duga til að halda útsending-
unum áfram,“ segir í tilkynn-
ingu útvarpsstjóra.

„Svæðisstöðvarnar heyra
undir fréttastofuna og hafði
henni verið ætlað að ná fram
verulegum sparnaði. Meðal
þess sem blasti við var að
draga þyrfti úr  kostnaði við
svæðisstöðvarnar. Nú hefur
verið ákveðið að endurskipu-
leggja fréttaöflunina á lands-

byggðinni til að tryggja að
svæðissendingarnar geti hald-
ið áfram. Útvarpsstjóri þakkar
þeim fjölmörgu hlustendum
sem sent hafa áskoranir um
að svæðissendingum verði
haldið áfram.

„Það er Ríkisútvarpinu
hvatning á erfiðum tímum að
finna fyrir þessum stuðningi
hlustenda”, segir Páll Magn-
ússon, útvarpsstjóri í tilkynn-
ingu sem hann hefur sent fjöl-
miðlum.          – birgir@bb.is

Svæðisútsendingum ekki hætt
Ekki á að leggja af svæðisbundnar fréttasendingar frá Ísafirði.

Nú kreppir að sveitarfélögum á Íslandi. Vestfirsk sveitarfélög eru þar á með-
al. Samdráttur í starfsemi sveitarfélaga kemur niður á þjónustu við íbúana.
Óvíst er hvernig atvinna á Vestfjörðum þróast. Öruggt má telja að atvinnuleysi
aukist á næstunni. Áhrifin af því að góðærið, eða ætti kannski að segja gróð-
ærið, fór hjá garði gera fallið minna. Hitt er deginum ljósara að þótt atvinnuleysi
leiki Vestfirðinga vonandi ekki eins grátt og íbúa og fyrirtæki höfuðborgar-
svæðisins, er framundan er erfiður tími. Ríkisstjórnin talar um tækifæri í
kreppunni. Sjávarútvegur hefur dregist saman á Vestfjörðum. Hver eru þau þá?

Ekki þarf mörg orð um orsakir núverandi efnahagsástands á Íslandi. Allt
brást sem brugðist gat. Bankakerfið hrundi á altari græðginnar. Nokkrir sið-
lausir ríkir menn ryksuguðu út það fé sem safnast hafði í íslensku bankana fyrir
einkavæðingu þeirra. Þeir voru studdir af forsvarsmönnum íslenska ríkisins,
sem þrátt fyrir að hafa sett upp sérstaka stofnun, Fjármáleftirlit, og starfrækja
Seðlabanka tóku ekki eftir því sem gerðist fyrir augum þeirra. Enginn vissi
hvað var að gerast hefur oft heyrst undanfarið. Það er bæði rétt og rangt. Eng-
um gat dulist að erlendir hagfræðingar og fjölmiðlar bentu á að rekstur bank-
anna væri kominn á hættulegt stig. Ríkisstjórn, einstakir ráðherrar og forseti
Íslands studdu samt útrásina fram á síðasta dag.

Embættismennn með eftirlitsskyldu brugðust. Alþingi sat þegjandi hjá. Allir
tóku þátt í hrunadansinum kringum gullkálfinn. Uppbyggingin á suðvest-

urhorninu var þvílík að flestir fengu glýju í augun. Minna gerðist á lands-
byggðinni og kemur það okkur til góða þegar að kreppir í mars 2009. Hér
var ekki byggt og bruðlað.

Eitt vekur öðru fremur athygli í gagnslítilli umræðu. Úttekt á staðreynd-
um skortir. Hver á fætur öðrum benda ráðamenn þjóðarinnar á aðra. Eng-
inn ber ábyrgð. Hvernig má það vera? Ekki mátti orðinu halla að þeim fáu
auðmönnum, sem komu íslensku þjóðinni í þá afleitu stöðu sem hún nú
er í. Af hverju? Meðan ekki verður tekið á því að rannsaka starfsemi
bankanna og hegðun þeirra auðmanna sem þá fengu á silfurfati þegar
ríkið seldi þá, stendur sú áleitna spurning eftir, hvers vegna? Hafa ráða-
menn eitthvað að fela?

Taka verður myndarlega á rannsókn þess sem gerðist er siðlausir auð-
menn seldu og keyptu eignir sjálfs sín til þess að lagfæra bókhald fyrir-
tækja sinna og banka. Meðan það er ekki gert af erlendum endurskoðun-
arfyrirtækjum og rannsóknarmönnum er ekkert að marka orð ríkisstjórnar
um að allt verði rannsakað. Traust almennings á ríkisstjórninni er þorrið
og gott betur. Þá þýðir ekki að tala um tækifæri kreppunnar. Þeir sem fá
ekki laun og geta ekki haldið húsum sínum og bílum hafa ekki þolinmæði
og bera ekki traust til þeirra sem brugðust. Þar fara ríkisstjórn og Alþingi
fyrir. Traust kallar á traust.
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Umhverfisáhrif vegna fyrir-
hugaðra snjóflóðavarna í
Kubba í Skutulsfirði eru aðal-
lega sjónræns eðlis. Aðalval-
kostur framkvæmdaraðila
gerir ráð fyrir því að byggður
verði brattur jarðvegsgarður,
þvergarður, ofan efstu húsa í
Holtahverfi. Þetta kemur fram
í frummatsskýrslu sem gefin
hefur verið út í tengslum við
fyrirhugaðar framkvæmdir.
Hæð varnargarðs verður 12
til 18 metrar, heildarlengd
hans verður 260 metrar og
heildarfyllingarmagn í garð-
inn er áætlað um 90.000 rúm-
metrar. Þessu til viðbótar er
gert ráð fyrir að reist verði
stoðvirki á upptakasvæði
snjóflóða ofarlega í fjallinu
Kubba til varnar því að snjó-

flóð fari af stað. Upptakastoð-
virkin verða eingöngu stál-
grindur. Hæð þeirra er áætluð
3 metrar, en einnig verður
nokkuð af grindum 3,5 og 4
metrar, heildarlengd stálgrind-
anna er áætluð 1896 metrar.

Í tengslum við uppsetningu
stoðvirkja þarf að leggja veg-
slóða að framkvæmdasvæð-
inu utan í sunnanverðum Hafra-
fellshálsi sem næði upp í u.þ.b.
140 til 160 metra hæð yfir
sjávarmál. Þaðan þarf að gera
ráð fyrir vinnuslóðum inn eftir
Bröttuhlíð á uppsetningar-
svæði stoðvirkja neðan þeirrar
hæðar. Vinnuslóðarnir verða
jafnaðir út í verklok en veg-
slóðinn að framkvæmdasvæð-
inu verður látinn halda sér.
Ráðgert er að efnistaka vegna

byggingar varnargarðs, allt að
90.000 m3 verði öll af skil-
greindu vinnusvæði fram-
kvæmdanna.

Stoðvirkin fylgja stefnu
jarðlaga í Kubbanum og að-
laga sig að því leyti að landi.
Hins vegar er efni og áferð
þessara stoðvirkja með þeim
hætti að sýnileiki þeirra verður
meiri en ella. Til lengri tíma mun
sýnileiki þeirra þó minnka
með veðrun á galvanhúðinni
og þau aðlagast betur um-
hverfi sínu. Langtímaáhrif
verða þó röskun á náttúrulegri
ásýnd hlíðarinnar. Aðkomu-
vegur verður áberandi frá viss-
um stöðum, sérstaklega úti á
Skutulsfjarðareyri og við aust-
anverðan Skutulsfjörð. Útlín-
ur hans stinga í stúf við línur í

landslagi.
Engin skýrsla eða formleg

samantekt er til um snjósöfnun
við leiði- og varnargarða sem
byggðir hafa verið. Fylgst hef-
ur verið með hvort óheppi-
legar snjósöfnunaraðstæður
hafi skapast byggðamegin við
garðana. Svo virðist ekki vera
og engar kvartanir komið fram
um slíkt. Við garða sem reistir
hafa verið í Neskaupstað, á
Siglufirði, Flateyri og við
Seljaland á Ísafirði hefur ekki
orðið vart aukinnar snjósöfn-
unar í íbúðahverfum eða
byggðamegin við garðana.
Sumir íbúanna neðan við
garðinn í Neskaupstað halda
því fram að snjósöfnun og
vindur við húsin hafi minnkað
eftir að varnargarðurinn var

byggður, en vetur hafa al-
mennt verið snjóléttir þar síð-
an. Við Múlaland á Ísafirði
virðist snjósöfnun síst meiri
en hún hafði verið áður en
varnargarðurinn var reistur.
Engin skýrsla eða formleg
samantekt er til um vindstrengi
eða breytingar á vindstrengj-
um við leiði- og varnargarða
sem byggðir hafa verið. Ekki
hafa borist kvartanir um óþæg-
indi af völdum vindstrengja við
varnargarða. Sumir íbúa undir
varnargarðinum við Seljaland
á Ísafirði telja að vindur hjá
þeim hafi heldur aukist með
tilkomu garðsins, ekki hefur
þó verið kvartað formlega yfir
slíku.

Engin skýrsla eða saman-
tekt er til um vindgnauð eða

hávaða frá grindum í upptaka-
stoðvirkjum. Í upptakastoð-
virkjum eins og þeim sem til-
laga er um að reisa í Kubba
eru engir hlutar sem hreyfast
eða nötra og því ekki talið lík-
legt að vindur skapi “flaut”
eða “söng”.

Upptakastoðvirki eru al-
geng í Ölpunum og standa
þar víða mjög nærri byggð.
Samkvæmt upplýsingum sér-
fræðings hjá Svissnesku snjó-
flóðastofnuninni er ekki vitað
um vandamál vegna hljóð-
mengunar frá upptakastoð-
virkjum þar. Eini staðurinn
sem hann telur að hljóð gæti
hugsanlega myndast væri í
opum á stöngunum, en til þess
þurfi mjög mikinn vind.

– thelma@bb.is

Ásýnd hlíðarinnar verður raskað

Fjöldi húsa í Holtahverfi í Skutulsfirði er á hættusvæði
vegna nálægðarinnar við fjallið Kubba, þrátt fyrir að ekki sé
að vænta stórra flóða úr fjallinu. Í frummatsskýrslu vegna
fyrirhugaðra snjóflóðavarna í Kubba kemur fram að í fjallinu
ofan Holtahverfis er talsvert upptakasvæði. Snjósöfnun er þó
ekki algeng þar sem svæðið er áveðurs í megin úrkomuáttum
að vetri. Við sérstakar aðstæður getur þó safnast þar talsverður
snjór. Snjósöfnun er aðallega í suðvestlægum áttum. Þá safnast
snjór fyrir í eystri hluta Bröttuhlíðar, ofan Holtahverfis. Einnig
getur vindur borið snjó út eftir Dagverðardal, vestan Kubba og
safnast hann þá í hlíðina ofan við vestari hluta Holtahverfis.
Suðvestlægar áttir eru sjaldgæfari en norðaustlægar á svæðinu
samkvæmt gögnum frá veðurstöðinni á Þverfjalli.

Til eru skráðar heimildir um nokkur snjóflóð úr Kubbanum.
Eftir að Holtahverfið byggðist upp hafa fallið tvö snjóflóð
sem náð hafa að húsum í hverfinu, annað þeirra lenti á einu
húsi og braut þar glugga og hurðir. Bæði þessi snjóflóð féllu

yfir Holtabraut sem er eina aðkoma að efri hluta Holtahverfis.
Þann 24. eða 25. janúar 2005 féllu blautar snjóflóðaspýjur úr
Bröttuhlíð. Flóðin féllu í kjölfar rigninga og hlýnandi veðurs
og áttu upptök í klettabeltinu í um 340 metra hæð yfir sjávar-
máli. Flóðtungurnar voru þunnar en náðu þó nokkurri skrið-
lengd, lengst niður í um 50 metra hæð yfir sjávarmáli, skammt
ofan byggðarinnar. Sagnir eru ennfremur um að á árum áður
hafi snjóflóð tvisvar fallið langt inn á það svæði sem íbúðarhús
í hverfinu standa á.

Þess má geta að snjóflóðaskrá Ísafjarðar og Hnífsdals, sem
tekin var saman af starfsfólki Veðurstofunnar og út kom í
mars 2003, telur 295 skráð snjóflóð frá árinu 1673 til vors árið
2002. Í þessum snjóflóðum hafa 27 manns týnt lífi, þar af 20
í einu flóði í Hnífsdal 1910. Ljóst er að mun fleiri snjóflóð hafa
fallið á þessu svæði frá upphafi byggðar, sem heimildir eru
ekki til um. Í upphafi voru einungis skráð þau snjóflóð sem
ollu skaða, og er það ekki fyrr en á síðustu árum sem önnur

snjóflóð eru skráð. Frá árinu 1983 hefur verið starfandi snjóat-
hugunarmaður sem m.a. skráir öll snjóflóð á svæðinu og eru
því heimildir um snjóflóð eftir þann tíma mun nákvæmari en
frá fyrri tíð.

Á síðustu árum hafa fjögur snjóflóð valdið hvað mestum
eignarspjöllum við Skutulsfjörð. Snjóflóðið á Seljalandsdal
og Tungudal í apríl 1994 eyðilagði skíðalyftur, skíðaskála og
um fjörutíu sumarhús. Árið 1995 féll snjóflóð á sorpbrennsluna
Funa í Engidal og skemmdi hana mikið. Árið 1999 féll snjó-
flóð á Seljalandsdal og skemmdi tvær nýbyggðar skíðalyftur.
Í janúar árið 2005 féll snjóflóð í Hnífsdal, eyðilagði gamla
bæjarhúsið á Hrauni, skemmdi nýja bæjarhúsið auk þess sem
skemmdir urðu á fjölbýlishúsi og raðhúsum við Árvelli. Mann-
tjón varð í snjóflóðinu 1994 þegar einn maður er dvaldi í
sumarhúsi í Tungudal lést og eiginkona mannsins slasaðist
töluvert.

– thelma@bb.is

Um 300 snjóflóð fallið frá árinu 1673
Holtahverfi í Skutulsfirði.
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Mynd Baldurs Páls af eyðibýlinu Skjaldvarfoss á Barðaströnd.

Ísfirsk ljósmynd á
sýningu í Barcelona

Ísfirskur áhugaljósmyndari
verður með eina mynd á
myndlistarsýningu sem er
haldin í Galleria Espaib í
Barcelona á Spáni frá 4. des-
ember fram í janúar á næsta
ári. Baldur Páll Hólmgeirsson
heitir ljósmyndarinn en alls

eru 100 myndir á sýningunni
og 100 eintök af hverri mynd
til sölu en sýningin nefnist
„100x100 Photo“.

„Eigendur gallerísins tóku
sér þrjá mánuði í að leita af
100 myndum á netinu sem
þeim fannst nógu góðar fyrir

sýninguna. Þeir rákust á mig
á Flickr síðunni minni og leist
vel á myndina mína af eyði-
býlinu Skjaldvarfoss á Barða-
strönd, en býlið er kallað Foss
og heitir myndin mín það,“
segir Baldur Páll. Hann segir
það mikinn heiður fyrir sig að

fá að vera þátttakandi á sýn-
ingunni.

„Það var ekki fyrr en ég sá
myndir af galleríinu og fékk
að sjá aðrar myndir á sýning-
unni sem ég áttaði mig á því
hversu flott sýningin er í raun-
inni,“ segir Baldur Páll.

Síminn setur upp 3G senda
Síminn vinnur þessa dagana

að uppsetningu á 3G lang-
drægum sendum á Bolafjalli
og Hænuvíkurhálsi og verða
þeir gangsettir síðar í mánuð-
inum. Uppbyggingin er liður
í þjónustu Símans við sjófar-
endur en langdræga 3G kerfið,
sem dekkar stærsta hluta haf-
svæðisins við strendur lands-
ins í byrjun næsta árs, veldur
byltingu í gagnaflutningi til
skipa og báta. Langdræga 3G
netið er ein af þremur lausnum
Símans hvað varðar samskipti
á sjó á rétt rúmu ári. VSAT-
þjónustuna var sett upp fyrir
rúmu ári, en þá var sérstökum
búnaði komið fyrir um borð í
stærri skipum sem gerir áhöfn-
inni kleift að vera í farsíma-
tengingu og háhraða netsam-
bandi við land gegnum gervi-
hnött. Nýjasta þjónustan sem
hefur verið á tilraunastigi til
þessa  er á þá leið að settur er
símsendir um borð í skip.
Skipið nýtur þannig góðs af
farsíma- og netsambandi auk
allra annarra skipa í dágóðum
radíus umhverfis skipið.

Samhliða er stöðugt unnið
að endurbótum á GSM kerfi
Símans á Vestfjörðum sem og
að þjónustusvæði Símans

stækkar hröðum skrefum á
Vestfjörðum. Í sumar stækk-
aði GSM þjónustusvæðið
verulega þegar Síminn setti
upp fjölda langdrægra GSM
senda m.a. á Vestjörðum.
Einnig stækkar þjónustusvæði

jöfnum skrefum í tengslum
við GSM verkefni Fjarskipta-
sjóðs á svæðinu, en viðskipta-
vinir Símans hafa aðgang að
öllum sendum sjóðsins. T.d.
voru sendar á Kleifarheiði og
Kletthálsi nýlega teknir í

notkun í því verkefni. Síminn
hyggist einnig efla 3G þjón-
ustu á Vestfjörðum og er áætl-
að að hefja 3G þjónustu í Bol-
ungarvík á vormánuðum næsta
árs.

– birgir@bb.is

Síminn vinnur þessa dagana að uppsetningu á 3G langdrægum sendum
á Bolafjalli og Hænuvíkurhálsi og verða þeir gangsettir síðar í mánuðinum.

Uppbyggingin er liður í þjónustu Símans við sjófarendur en langdræga 3G kerfið,
sem dekkar stærsta hluta hafsvæðisins við strendur landsins í byrjun næsta árs,

veldur byltingu í gagnaflutningi til skipa og báta.
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Frístundamiðstöðinni vel tekiðFrístundamiðstöðinni vel tekiðFrístundamiðstöðinni vel tekiðFrístundamiðstöðinni vel tekiðFrístundamiðstöðinni vel tekið
Frístundamiðstöðin sem opnuð var á Ísafirði fyrir mánuði hefur verið vel nýtt. „Þetta hefur gengið rosalega
vel. Það hafa verið að meðaltali fimm hópar á viku sem hittast í húsinu og gera eitthvað sniðugt. Bæði hafa
unglingarnir verið að koma þarna saman og eins hafa íþróttafélögin fengið húsnæðið, annað hvort til að
funda eða halda uppákomur með krökkum. Það hefur því verið margs konar nýting á húsinu“, segir Margrét
Halldórsdóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæjar. Það er kannski ekki að furða að húsið sé svo vel
tekið þar sem óhætt er að telja að mörg ungmenni hafi beðið með óþreyju eftir að húsið opnaði en ekkert
menningarhús fyrir 16 ára og eldri hefur verið starfrækt í Ísafjarðarbæ síðan Gamla apótekið lokaði í fyrra.

Skólabörn gefa út bókSkólabörn gefa út bókSkólabörn gefa út bókSkólabörn gefa út bókSkólabörn gefa út bók
Smásagna- og ljóðabókin ,,Börn skrifa sögur og ljóð“, er komin
út í áttunda sinn. Bókin inniheldur ljóð og smásögur eftir nem-

endur í 2. til 10 bekk Grunnskólans á Ísafirði en verkin eru sam-
in á þessu hausti fyrir smásagna- og ljóðahappdrætti skólans,

sem jafnan lýkur á degi íslenskrar tungu, þann 16. nóvember.
Ritnefnd hefur valið það besta af öllu því úrvalsefni sem nem-

endur skiluðu, og er bókin í ár mikið yndi aflestrar eins og áður.

Hagnaður af rekstri Náttúrustofunnar
Hagnaður af rekstri Nátt-

úrustofu Vestfjarða var 1,6
milljónir króna á síðasta ári.
Þetta kemur fram í ársreikn-
ingi stofunnar sem lagður
var fram fyrir bæjaryfirvöld
í Ísafjarðarbæ í síðustu viku.
Rekstrargjöld námu 45,6
milljónum króna á móti
31,7 milljón króna 2006.

Þá voru rekstrartekjur 48,2
milljónir en voru 31 milljón
árið 2006. Þar til á síðasta ári
hefur Bolungarvíkurkaupstað-
ur einn séð um rekstur Nátt-
úrustofu Vestfjarða en þá náð-
ist samkomulag um aðkomu
Súðavíkurhrepps og Ísafjarð-
arbæjar að rekstrinum. Nátt-
úrustofa Vestfjarða hóf starf-

semi í ársbyrjun 1997. Hún er
alhliða rannsóknar- og þjón-
ustustofnun í náttúrufræðum
á Vestfjörðum.

Náttúrustofan starfar eftir
lögum um Náttúrufræðistofn-
un Íslands og Náttúrustofur
og er rekin af sveitarfélögum
á Vestfjörðum með stuðningi
ríkisins. Verkefni náttúrustof-

unnar eru öflun upplýsinga
um náttúru Vestfjarða og
gera þær aðgengilegar þeim
sem á þurfa að halda. Nátt-
úrustofa Vestfjarða tekur að
sér margvísleg verkefni á
þessu sviði fyrir; sveitar-
félög, stofnanir eða einka-
aðila.

– thelma@bb.is

„Regluleg og almenn
hreyfing er gríðarlega
mikilvæg öllum þeim sem
glíma við gigt og hvers
konar stoðkerfavandamál.
Sama á við um allan þann
fjölda fólks sem þarf að
takast á við sjúkdóma og
kvilla,“ segir í upphafi
áskorunnar Gigtarráðs til
forráðamanna sveitarfé-
laga þar sem þeir eru
hvattir til þess að íþrótta-
mannvirki sveitarfélaga
verði nýtt enn betur í þágu
almennings. Áskorunin
var tekinn fyrir á síðasta
fundi bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar en í henni er sveit-
arfélagið hvatt til þess að
bjóða almenningi að nota
yfirbyggð knattspyrnuhús
til göngu, ýmist á eigin
vegum eða undir hand-
leiðslu þjálfara.

„Leitast verði við að
skapa jákvæðan anda og

aðstæður fyrir íbúa til að
blanda geði og hreyfa sig
markvisst til hagsbóta
fyrir líkamlega og andlega
heilsu. Sundleikfimi verði í
boði sem og sundkennsla
fyrir fullorðna. Fólk á
atvinnuleysisbótum og
lífeyri njóti sérstakra
kjara á sundstöðum og
almenningsíþróttadeildir
íþróttafélaganna verði
efldar og auglýstar vel,“
segir í áskoruninni.

Enn fremur kemur það
fram í áskorunninni að
það sé  skoðun Gigtarráðs
að íþróttarmannvirki
sveitarfélaga geti skipt
miklu fyrir fólk sem á við
erfiðleika að stríða vegna
þeirrar efnahagskreppu
sem við Íslendingar eigum
nú við að etja. Bæjarráð
vísaði bréfinu til íþrótta-
og tómstundanefndar til
kynningar.

Íþróttamannvirki
heilsubrunnur íbúa

Tónleikagestir hóta að
grýta Mugison með tóm-
ötum og eggjum af því að
hann er Íslendingur. Það
sagði blaðamaður á
danska blaðinu Politeken
við Mugison er hann tók
viðtal við íslenska tónlist-
armanninn vegna fyrir-
hugaðar tónleikaferðar
hans til Danmerkur og
gekk blaðamaðurinn
fremur hart að Mugison.
„Ég var í hálfvitadálki þar
sem þeir spyrja leiðinlegra
spurninga. Þeir spurður
hvernig mér litist á að fólk
ætlaði að mæta á tónleik-
ana mína með tómata og
egg. Ég sagði því endilega
að gera það en fólkið mætti
ekki henda matnum í mig
heldur láta mig fá hann
svo ég gæti selt hann í
Bónus,“ segir Mugison í
samtali við Vísi. Mugison
er að hefja tónleikaferð um
Bretland, Danmörk,
Þýskaland og Holland, allt
lönd sem hafa orðið illa úti
vegna Icesave-reikning-
anna alræmdu.

„Við ætlum að kalla
tónleikaferðina Icesave-
túrinn,“ segir Mugison og
kveðst ekki vera smeykur
við að troða upp í þessum
löndum þrátt fyrir að
fjölmargir hafi misst
gríðarlegar fjárhæðir þar
vegna falls bankanna.
„Við vorum í Bretlandi um
daginn og þar voru allir
helvíti ljúfir. En þegar við
vorum í Belgíu var ein
kona alveg brjáluð. Við
spiluðum í 55 mínútur og
ég var ekki í stuði fyrir
uppklapp,“ segir hann.
„Hún var alveg brjáluð og
sagðist hafa borgað tólf
evrur inn og þjóðin hafi
hirt af henni enn þá meiri
peninga. Hún heimtaði
klukkutíma gigg,“ segir
Mugison. Hann brá á það
ráð að draga hana afsíðis
og spila fyrir hana tvö lög.
„Hún var mjög sátt við
það og heimtaði ekki að fá
endurgreitt. Vinkonan
hennar tók það meira að
segja upp á Youtube,“
segir hann.

Hóta að grýta Mugi-
son með matvöru

Bræðurnir Sigurður Arn-
fjörð og Guðmundur Helgi
Helgasynir vinna nú að því að
fá kjötvinnsluna að Núpi í
Dýrafirði löggilda svo þeir
geti hafið þar framleiðslu úr
heima héraði. „Málið er allt á
byrjunarreit en við höfum rætt
við nokkra smásöluaðila um
að selja vöruna, þar á meðal
eina verslun sem við viljum
ekki nefna á nafn á meðan
enn er eftir að ganga frá laus-
um endum“, segir Sigurður
Arnfjörð hótelstjóri að Núpi.
Um er að ræða tilraunaverk-
efni sem hófst í kjölfarið á því
að ákveðið var að bjóða upp á
sérvalið lambakjöt úr heima-

byggð á matseðli hótelsins.
„Ég hjálpaði til við smölun í
Hjarðardal í Dýrafirði í sumar
og sérvaldi 15 lömb sem jóla-
hlaðborðsgestum á Núpi gefst
kostur á að snæða og það hefur
vakið mikla lukku. Nú ætlum
við að ganga enn lengra og
ætlum að taka að okkur að
vinna öll lömbin sem leidd
verða til slátrunar frá Hjarð-
ardal næsta haust, sem verða
á bilinu 300-500. Það er
ágætis aukning milli ára að
fara úr 15 í 300“, segir Sigurð-
ur.

Næsta skref er að sögn
bræðranna um að láta taka út
kjötvinnsluna og gera hana

löggilda því hún er eins og er
einungis hæf til að vinna kjöt
fyrir veitingastaðinn og þá
bændur sem panta sér tíma til
að slátra fyrir verkefnið Beint
frá býli. „Við vonumst að með
þessu muni fleiri bændur muni
taka upp á þessu. Við erum í
raun á hverju hausti að missa
mikil verðmæti úr fjórðungn-
um með því að senda lömbin
annað í slátrun en ekkert slát-
urhús er á Vestfjörðum. Þar
af leiðandi erum við að búa til
störf í öðrum landshlutum í
stað okkar heimabyggðar. Við
viljum sporna gegn þessu og
halda verðmætasköpuninni
fyrir vestan“, segir Sigurður.

Bræðurnir hafa einnig stofn-
að Facebook-síðuna „Ég er
að vestan“ sem inniheldur
rúmlega 2200 meðlimi og ætla
að styðjast við netið við sölu
á kjötinu. „Við munum þegar
þar að kemu,r senda tölvupóst
á alla í grúppunni og þeir geta
þá pantað læri, frampart eða
hvað sem þá langar til. Við
teljum okkur vera komin með
það góðan grunn að við getum
leikandi létt selt yfir 300
lömb“, segir Guðmundur mat-
reiðslumeistari en hann hefur
starfað lengi vel við matar-
tengda ferðaþjónustu á veit-
ingastaðnum Friðrik V á Ak-
ureyri.            – thelma@bb.is

Lömbin seld á Facebook
Bræðurnir Sigurður Arnfjörð og Guðmundur Helgi Helgasynir.
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Jarðgangagerðarmennirnir í
Bolungarvíkurgöngum gerðu
sér dagamun á fimmtudag í
síðustu viku er þeir fögnuðu
degi heilagrar Barböru. Starfs-
menn Ósafls eru margir hverj-
ir kaþólskir og þótti við hæfi
að sameina hátíðarhöld tengd
Barböru við jólahátíðina.

Glæsilegar veitingar voru á
boðstólnum og var sett stytta
af Barböru inn í göngin en
Barbara er talin verndardýr-
lingur námumanna. Byrjað
var á athöfn þar sem líkneski
af Barböru var fest á vegg Bol-
ungarvíkurganga og svo var hún

blessuð af kaþólskum presti.
Eftir nokkur ræðuhöld söng

karlakórinn Ernir nokkur lög.
Starfsmenn Ósafls héldu veislu
eftir athöfnina á framkvæmda-
svæði Ósafls við Ós í Bolung-
arvík. Barbara gegnir viða-
miklu hlutverki í kaþólskri trú
en hún er einnig verndari
námumanna, vopnasmiða,
steinsmiða, jarðfræðinga og
flugeldatækna. Þá þykir hún
góð til fyrirbæna, slökkviliðs-
mönnum, múrurum, vitavörð-
um, og slökkviliðsmönnum.
Einnig sinnir hún sjúkum og
verndar þá gegn eldi.

Barbara var höfðingjadóttir
í Necomediu í Litlu-Asíu í
kringum aldamótin 300. Faðir
hennar, Diokarus, lokaði hana
inni í turni þegar hún neitaði
að giftast heiðnum manni.
Hún gerðist síðar kristin á laun
og hóf að útbreiða kristna trú.
Þegar Diokarus fregnaði það
lét hann leiða dóttur sína fyrir
dómstóla og fékk hana dæmda
til dauða. Hún var hálshöggv-
in árið 306 og ætlaði Diokarus
sjálfur að höggva hana en var
þá lostinn eldingu og dó, sam-
kvæmt helgisögninni.

– birgir@bb.is

Fjölmargir heiðruðu
heilaga Barböru

Fjölmargir vottuðu Barböru virðingu sína í Bolungarvíkurgöngum.

Hátíðleg stemmning var á tvennum tónleikum Frostrósa í Ísafjarðarkirkju í síðustu
viku. Segja má að Dívurnar Margrét Eir, Hera Björk, Guðrún Árný og tenónarnir Jó-
hann Friðgeir og Edgar Smári hafi fært tónlistargestum jólaskapið á silfurfati með gull-
fallegum lögum. Var það rómur manna á tónleikunum hversu góður hljómburðurinn
var og hversu skemmtilega altaristaflan kom út í marglitaðri ljósasýningu sem jók á jóla-
andann sem söngvarnir mynduðu. Hápunktur kvöldsins var þegar stúlknakór tók undir
með söngstjörnunum í laginu Ó helga nótt. Voru fagnaðarlætin það mikil í lok tónleikanna
að tekið var aukalag og var þá tekið eitt þekktasta lag Frostrósa, Hugurinn fer hærra, og
síðan var jólastemmningin fullkomnuð með Heims um ból. Frostrósir er heiti á tónleikaröð
sem haldin hefur verið fyrir jólin frá árinu 2002. Frostrósatónleikarnir eru þeir orðnir að
föstum lið í jólaundirbúningi hjá þúsundum landsmanna. Aðsóknin hefur aukist ár frá
ári og var Íslandsmet slegið árið 2005. Enn fleiri komu svo á fyrstu alþjóðlegu tónleikana
í fyrra en þá komu fram þær Sissel Kyrkjebø, Eleftheria Arvanitaki, Patricia Bardon, Ei-
vør Pálsdóttir og Petula Clark. Er þetta í annað sinn sem tónleikarnir fara fram á Ísafirði
en hlutu þeir svo einstakar viðtökur í fyrra að ákveðið var að endurtaka leikinn í ár.

Frostrósir komu með jólaskapið

Stúlknakór Tónlistarskóla Ísafjarðar tók þátt í tónleikunum og stóð sig með stakri prýði.

Segja má að Dívurnar Margrét Eir, Hera Björk, Guðrún Árný og tenónarnir Jóhann Friðgeir og Edgar Smári hafi fært tónlistargestum jólaskapið á silfurfati með gullfallegum lögum.
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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 736.Alls svöruðu 736.Alls svöruðu 736.Alls svöruðu 736.Alls svöruðu 736.
Já sögðu 335 eða 46%Já sögðu 335 eða 46%Já sögðu 335 eða 46%Já sögðu 335 eða 46%Já sögðu 335 eða 46%

Nei sögðu 325 eða 44%Nei sögðu 325 eða 44%Nei sögðu 325 eða 44%Nei sögðu 325 eða 44%Nei sögðu 325 eða 44%
Veit ekki sögðu 76 eða 10%Veit ekki sögðu 76 eða 10%Veit ekki sögðu 76 eða 10%Veit ekki sögðu 76 eða 10%Veit ekki sögðu 76 eða 10%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Eiga Íslendingar að fara íEiga Íslendingar að fara íEiga Íslendingar að fara íEiga Íslendingar að fara íEiga Íslendingar að fara í
aðildarviðræður við ESB?aðildarviðræður við ESB?aðildarviðræður við ESB?aðildarviðræður við ESB?aðildarviðræður við ESB?

Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Laus 1. janúar
2009. Uppl. í síma 690 2202.

Sony Ericson sleðasími glatað-
ist í heimahúsi á Engjavegi á
Ísafirði laugardagskvöldið 15.
nóvember. Finnandi er vinsam-
legast beðinn um að skila hon-
um í Rammagerð Ísafjarðar að
Aðalstræti 16 eða hafa sam-
band í síma 869 3412. Fundar-
laun í boði.

Vel með farin hjónarúmsgrind
með innbyggðum ljósum í höf-
uðgafli og náttborðum fæst gef-
ins. Passar fyrir tvær dínur í
stærðinni 90x200 eða eina dínu
í stærðinni 180x200. Frekari
upplýsingar í síma 868 5906.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Skip-
holti í Reykjavík. Sérinngangur,
tvö góð svefnherbergi, stór
stofa og sameiginlegt þvotta-
hús. Mjög góð staðsetning.
Uppl. í síma 899 8819.

Til sölu eru 15 stykki heyrúllur,
vel þurrkað og grænt. verð kr.
5.000 stk. Uppl. í síma 895 4115.

Kaupi bíla til niðurrifs. Upplýs-
ingar í síma 825 2173.

Til sölu eru 33" dekk, 33x12,5X
15. Uppl. í síma 897 6715.

Dóri Hermanns með eina bestu rödd ÍslandsDóri Hermanns með eina bestu rödd ÍslandsDóri Hermanns með eina bestu rödd ÍslandsDóri Hermanns með eina bestu rödd ÍslandsDóri Hermanns með eina bestu rödd Íslands
DV setti saman sérvalinn dómstól til að velja bestu rödd Íslands. Voru margir um hitunina en raddir Gerðar G.

Bjarklind útvarpskonu og fréttamannanna Gissur Sigurðssonar og Brodda Broddasonar þóttu bera af. Athygli
vekur að Halldór Hermannsson, fyrrverandi skipstjóri og nú formaður Félags eldri borgara í Ísafjarðarbæ, var á

listanum yfir bestu raddir Íslands. Segir í umsögn eins dómarans að Halldór sé með einstaka rödd. Er Halldór
ekki í leiðinlegum félagsskap á þessum lista en hann fékk jafn mörg stig og Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi for-
seti Íslands, Jón Múli Árnason, fyrrverandi útvarpsmaður, Hemmi Gunn, útvarpsmaður og skemmtikraftur, Eva
María Jónsdóttir útvarps-og sjónvarpskona, Bjarni Arason, útvarpsmaður og Þorgeir Ástvaldsson, útvarpsmaður.

Grænt jólatré er ómissandi
liður í jólahaldi að flestra mati,
hvort sem fyrir valinu verður
ilmandi lifandi tré eða gamla
góða gervitréð. Trén eru svo
skreytt eftir smekk, mörg jóla-
skrautin geyma ljúfa minn-
ingar og oftast er fjölskyldan
öll saman komin svo úr þessu
verður hin notalegasta stund.
En af hverju er jólatré svo
mikilvægur þáttur í jólahald-
inu? Bæjarins besta fann upp-
lýsingar um það á Vísinda-
vefnum.

„Um uppruna jólatrésins er
flest á huldu, en talið er að
rætur þess liggi í einhvers-
konar trjádýrkun djúpt í mann-
kynssögunni. Í Róm og víðar

skreyttu menn til dæmis í forn-
öld hús sín um nýárið með
grænum trjágreinum eða gáfu
þær hver öðrum, og átti það
að boða gæfu. Mistilteinninn
í Englandi var afsprengi sömu
hugsunar.

Einnig er til fjöldinn allur
af goðsögum og sögnum, þar
sem alheimstré er látið tákna
heiminn. Það ber ýmis nöfn,
eftir því hvaðan vitneskjan er
runnin, en alltaf er það sama
uppi á teningnum: kenningin
um „miðjuna“. Eitt þessara
trjáa er Askur Yggdrasils, úr
trúarbrögðum norrænna manna,
og annað er Lífsins tré í Eden.

Árni Björnsson þjóðhátta-
fræðingur ritar í bókinni Saga

daganna (1977):
Frá því um 1100 var tekið

að sýna helgileiki innan kirkju
og utan, þar á meðal söguna
um sköpun mannsins, synda-
fallið og burtreksturinn úr ald-
ingarðinum Eden. Stóð skiln-
ingstréð þá tíðast á miðju svið-
inu. Það var grænt tré og
héngu á því epli og borðar.
Líktist það talsvert jólatré,
nema kertin vantaði, en svo
var einnig um þau jólatré, sem
fyrst eru spurnir um. En
hversu sem orðið hefur siður
að reisa sígrænt tré í húsum á
jólum, er næsta eðlilegt, að
það bætti á sig ljósum með
tímanum. Kerti voru ævinlega
mikið um hönd höfð á jólun-

um og engin undur, þótt
mönnum dytti í hug að reyna
einnig að festa þau á tréð.

Fyrstu þekktu heimildir um
einskonar jólatré eru frá Strass-
burg og þar um kring á 16.
öld. En hinn fyrsti sem getur
um ljósum prýtt jólatré er
Goethe, í sögu frá 1774. Fyrsta
mynd af jólatré með ljósum
er hins vegar frá Zürich árið
1799. Nokkrum árum síðar,
árið 1807, eru til sölu á mark-
aði í Dresden í Þýskalandi
fullbúin jólatré, meðal annars
skreytt gylltum ávöxtum og
kertum. Greinilegt er, að sið-
urinn er þá búinn að ná öruggri
fótfestu þar um slóðir. Hann
fór svo að berast til Norður-

landa eftir 1800.
Til Íslands munu fyrstu jóla-

trén hafa komið um 1850, í
kaupstaði, aðallega hjá dönsk-
um fjölskyldum. En fæstir
landsmenn áttu þess kost að
eignast grenijólatré á þeim
tíma. Málið var leyst með því
að smíða gervijólatré og klæða
það með sortulyngi, beitilyngi
eða eini. Elstu heimildir um
slíkt eru frá 1880-1890.

Eins og gefur að skilja eru
til margar helgisagnir um upp-
runa jólatrésins. Þekktust er
líklega sagan um englana þrjá,
sem Guð bað um að fara til
jarðarinnar, þegar halda átti
jól í fyrsta sinn, og velja þar
tré, sem best hentaði tilefninu.“

Af hverju…

Velheppnuð jóla-
hlaðborð að Núpi

Jólahlaðborðahald hefur
heppnast mjög vel á Hótel Núpi
í Dýrafirði. „Þetta er búið að
ganga rosalega vel í alla staði.
Maður hafði nú ekki alveg
gert ráð fyrir því þegar maður
tók við rekstrinum á sumar-
hóteli“, segir Sigurður Arn-
fjörð Helgason, hótelstjóri. Á
föstudag var einkasamkvæmi
og uppselt var á jólahlað-
borðið á laugardeginum. Hauk-
ur og Lilja skemmtu gestum
yfir borðhaldi og hljómsveitin
Kraftlyfting lék svo fyrir dansi.

„Sömuleiðis verður einka-
samkvæmi næsta föstudag og
aðeins nokkur sæti eru laus á
jólahlaðborðið á laugardegin-
um. Svo erum við byrjaðir að
bóka á jólahlaðborð síðustu
helgi fyrir jól. Það er því óhætt
að segja að þessu hafi verið
vel tekið. Fólk hefur líka látið
mjög vel af matnum og þá
sérstaklega lambakjötinu“,
segir Sigurður en eins og fram
hefur komið er lambakjötið
úr heimahéraði, nánar tiltekið
Hjarðardal í Dýrafirði.

Bræðurnir Sigurður Arnfjörð og Guðmundur Helgi Helgasynir eru
hæstánægðir með hvernig til hefur tekið með jólahlaðborðin á Núpi.

Bréfamara-
þon Amnesty
International

Amnesty International stend-
ur fyrir bréfamaraþoni á Ísa-
firði í desember. Fólki er þá
gefið tækifæri að skrifa eigin
bréf og kort til þolenda mann-
réttindabrota víða um heim
auk þess sem tilbúin kort og
bréf verða á staðnum. Er þetta
í annað sinn sem maraþon af
þessu tagi er haldið á Ísafirði
og í þriðja sinn á Íslandi.

Sama dag mun bréfamara-
þon fara fram víða um heim.
Ísfirðingar og nærsveitarmenn
eru hvattir til að leggja sitt af
mörkum til að bæta heiminn
fyrir þessi jól.

Síðasta tölublað
BB á árinu kem-
ur út fimmtudag-

inn 18. des.
Tryggið ykkur
pláss í tíma!
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Ásgerður Þorleifsdóttir
og Gunnar Bjarni Guðmundsson á Ísafirði

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestanátt og víða slydda
eða snjókoma. Hiti nálægt frostmarki. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á

laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Breytilegar áttir og víða dálítil
ofankoma. Hiti nálægt frostmarki. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á

sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Breytilegar áttir og víða dálítil
ofankoma. Hiti nálægt frostmarki.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðPíanólög Rúnars Þórs endurútgefinPíanólög Rúnars Þórs endurútgefinPíanólög Rúnars Þórs endurútgefinPíanólög Rúnars Þórs endurútgefinPíanólög Rúnars Þórs endurútgefin
Kominn er út geisladiskurinn Ósk eftir Rúnar þór, sem hefur að geyma endurhljóðblandanir af
píanólögum hans sem komu út árið 1994, og hafa ekki verið til í verslunum í um 14 ár. Lögin
voru áður á geisladisknum Að vori en þeirra á meðal er lagið vinsæla  1.12. sem ekki hefur verið
fáanlegt í öll þessi ár. Mikil framþróun hefur átt sér stað í stúdíótækni frá því lögin komu fyrst út og
hefur verið farið yfir allar upptökurnar og þær allar endurtónjafnaðar. Rúnar Þór semur öll lögin og
leikur á píanó en ásamt honum spila á disknum Jóhann Hjörleifsson og Ásgeir Óskarsson á tromm-
ur, Jón Ólafsson og Eiður Arnarson á bassa og Birgir Jóhann Birgisson á ýmis önnur hljóðfæri.

Lurkurinn hans Stúfs hring-
ir – Ring dinga ling.

Stúfur: Þetta er hann Stúfur
sem alltaf er svo ljúfur. Hvur
hringir?

Blaðamaður segir til nafns:
Stúfur: Já koddu nú sæl og

síblessuð Thelma litla eða
stóra þú hefur nú stækkað svo
rosamikið síðan ég sá þig síð-
ast þú hefur greinilega verið
dugleg að borða kartöflur á
árinu, reyndar varstu nú líka
dáldið hrædd við mig en það
hefur nú allt batnað er það
ekki.

Blaðamaður: Jú ég er nú öll
að koma til. En mig langaði
að taka smá viðtal við þig?

Stúfur: Já og hvert ætlarðu
að fara með það? Nei, bara
djók. Skjóttu.

Blaðamaður: Hvernig leggst
aðventan í þig?

Stúfur: Bara svona ,,þokka-
lega“, ég ligg svona á hliðinni
þeirri hægri og líður bara vel.
Aðventan er uppáhaldstíminn
minn því þá er svo margt að
gera hjá okkur hjólasveinun-
um, ég meina jólasveinunum,
þá hjólum við um borg og bý
og heimsækjum alla krakka
pakkana og þá er nú stuð.

Blaðamaður: Er mikið að
gera hjá þér á aðventunni?

Stúfur: Það er svipað og
verið hefur síðustu þrjár aldir
eða svo. Síðustu ár hefur það
verið mitt fyrsta jólaverk að
kveikja í trénu í Bolungarvík
og á Ísafirði. Ha, segði ég
hvað? Kveikja, nei Thelma
ertu frá þér maður kveikir ekki
í jólatrjánum, maður kveikir á
ljósunum á trjánum. Og eftir
það er maður á ferðinni út
árið og fram í janúar annó
2009 eða þar um bil, einsog
hún Guðrún vinkona mín á
útvarpinu segir alltaf. Maður
fer víða í leik- og grunnskóla,
á jólaböll og síðast en ekki
síst á ég bókaða eina nótt í
desember þar sem ég set í
skóinn. Þannig að það er eitt
og annað að dedúa.“

Blaðamaður: Eru mikið um
þæg börn í ár eða eiga einhver
þeirra von á kartöflum í skó-
inn?

Stúfur: Ertu að þá að meina
fyrir utan þig? Nei, bara spaug-
elsi, þú hefur verið rosa-obb-
oslega dugleg og þæg í ár
einsog nánast allir krakkar.
Þannig að síðast þegar ég fór
yfir bókhaldið var aðeins einn

kominn í kartöflusalatið og
það var bróðir minn hann
Hurðastafur, ég meina skellir.
Reyndar verður það nú ekki í
fyrsta sinn sem hann fær kart-
öflu enda finnst honum þær
svo góðar.

Blaðamaður: Ef mamma
þín setti skóinn út í glugga
myndi hún þá alltaf fá kart-
öflu?

Stúfur: Mamma elskar kart-
öflur jafnheitt og hann Leppa-
lúða pabba. Reyndar er hún
mjög opin fyrir nýjungum.
Þannig að ætli ég mundi ekki
dreifa þessu soldið og gefa
henni stundum kartöflustrá,
kartöfluflögur með sýrðum
rjóma eða jafnvel búa til
sértaka kartöfluköku og setja
góðar kryddjurtir og svona útí.

Blaðamaður: Þú ert reglu-
legur gestur á jólaböllum,
hvað finnst þér skemmtilegast
á þeim?

Stúfur: Að hitta alla krakk-
ana því þau eru alltaf svo hress
og jákvæð. Það skiptir alveg
rosalega miklu máli að vera
jákvæður eða einsog skáldið
sagði ,,Ef þú smælar framan í
heiminn....“

Blaðamaður: Áttu þér uppá-

haldsbróður og ef svo er hver
er það þá?

Stúfur: Æ, þetta eru svodd-
an jólasveinar og eru því allir
jafnskemmtilegir.

Blaðamaður: Nú eru þið
bræðurnir þekktir fyrir að hafa
verið ansi miklir prakkarar hér
áður fyrr, hver ykkar var mesti
óþekktaranginn að þínu mati?

Stúfur: Vá þessu er erfitt að
svara. Því þrettán eru útnefnd-
ir og allir koma til greina meira
að segja ég sjálfur. Pottasleikir
er algjör prakkari hann er alltaf
að kíkja á pottana og stærðin
skiptir engu máli hann stingur
höfðinu alltaf ofan í þá og
oftar en ekki eða um 913 sinn-
um hefur hann stungið höfð-
inu í litla potta. Svo pínulitla
að hann hefur fest höfuðið í
þeim. Þá fýkur nú í mömmu,
Grýlu, svo mikið að það eru
alveg 40 metrar á sekúndu í
hellinum og um leið fýkur
potturinn af Pottasleiki.

Blaðamaður: Og að lok-
um... Hlakkarðu til jólanna?

Stúfur: Alveg geðveikt mik-
ið, meira en trilljón billjón.
Eða eins og segir í kvæðinu:
Ég hlakka svo til, ég hlakka
alltaf svo til........“

Svipað að gera
þrjár síðustu aldir

Karrý- og kókos pottréttur
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á gómsætan karrý- kókos-
rétt. „Þessi pottréttur er einn
af þessum ótrúlega einföldu
og bragðgóðu pottréttum þar
sem engu er líkara en að ein-
hverjir töfrar hafa átt sér stað.
Notaðu stóran pott og leyfðu
réttinum að malla í 30 mínútur
og síðan er best að slökkva
undir, setja lokið á og leyfa
réttinum að halda hita í 1-3
klukkustundir áður en hans er
neytt eða settur inní ískáp.
Þessi aðferð eykur bragðið til
muna. Ef þú ert ekki hrifin af
nýrnabaunum er frjálst að nota
kjúklinga- eða linsubaunir í
staðinn og það er ekkert
vitlaust að henda smá kjúkling
saman við.“

Karrý- og kókos pottréttur
2 msk. ólífuolía
1 stk. laukur
1 stk. ferskt chillialdin
3 stk. gulrætur
2 sellerístilkar
1/2 blómkálshöfuð
1 stk. græn paprika
2 dósir nýrnabaunir (400 g
af baunum)
1 msk. karrímauk frá Pataks
2 msk. tómatmauk

1 dós light kókosmjólk
1 dós niðursoðnir tómatar
2 stk. gerlausir grænmetis-
teningar frá Rapunzel
Smá sjávarsalt

Afhýddu laukinn og skerðu
smátt. Settu ólífuolíu á pönn-
una og steiktu laukinn í 5-7
mín. eða þar til hann nær að
brúnast vel. Á meðan skaltu
skera restina af grænmetinu
smátt. Taktu chili-ið og skerðu
í tvennt og fræhreinsaðu það
og bættu saman við laukinn
síðustu mínúturnar ásamt
karrímaukinu. Settu restina af
grænmetinu ásamt tómat-
maukinu, kókosmjólkinni,
niðursoðnu tómötunum og
grænmetiskraftinum og leyfðu
þessu að malla í hálftíma.

Smakkaðu þig til með salt-
inu í lokin. Slökktu undir og
leyfðu að standa. Gott er að
borða réttinn eina og sér eða
með fersku salati og grófu
brauði.

Við skorum á Margréti J.
Birkisdóttur og Gunnar Sig-
urðsson á Ísafirði að koma
með uppskrift fyrir næsta
blað.

Út er komin hjá Vestfirska forlaginu bókin „Bær við árnið
kenndur“, ágrip af sögu og störfum síðustu ábúenda Dynjanda
í Jökulfjörðum eftir Jón Þór Benediktsson. Grunnavíkur-
hreppur, einn af víðáttumestu hreppum landsins, sveitarfélag
sem náði alla leið frá Geirólfsnúpi að Horni og yfir alla Jökul-
firði að Hesteyrarfirði undanskildu, lagðist í eyði 1962. Á
Dynjanda í Leirufirði í áðurnefndum Grunnavíkurhreppi var
jafnan margbýli. Síðast bjuggu þar þrjár stórfjölskyldur á
tveimur bæjum, Fremri og Neðri-bæ. Dynjandi fór í eyði 1952
en 1948 höfðu Neðri-bæjar fjölskyldurnar flutt í burtu. Saga
þessi tekur yfir þrjár kynslóðir og segir frá harðneskju og
dugnaði þess fólks sem þarna lifði.

Jón Þór Benediktsson er fæddur 1972 og er sonur Báru
Magnúsdóttur frá Hjalteyri við Eyjafjörð og Benedikts Krist-
jáns Alexanderssonar frá Dynjanda í Leirufirði. Jón Þór hefur
mikinn áhuga á sögu og sagnaritun, Kveikjan að þessari bók er
samantekt afa hans Alexanders Einarssonar frá Dynjanda um
föður sinn Einar Bæringsson. Jón Þór býr á Ytri-Bakka við
Hjalteyri í Eyjafirði.                                           – birgir@bb.is

Bær við árnið kenndur




