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Erum fyrst og
fremst kvíðin

– segja Kristrún Hermannsdóttir og Falur Þorkelsson í Bolungarvík sem misstu fatlað barn
sitt úr hrörnunarsjúkdómi árið 1998 og hafa í dag eignast annað barn með sömu fötlun

Örn Elías Guðmundsson.

Mugison best-
ur í Japan

Fyrsta breiðskífa Mugison,
Lonely Mountain, sem

kom út hér á landi í lok árs
2002, var valin „besta

rokkplata ársins“ af jap-
anska tímaritinu Remix

Magazine. Hún hafnaði svo
í áttunda sæti á lista sem

raðaði saman bestu plötum
ársins og þá var ekkert

farið eftir tónlistarstefnu.
Mugison heitir réttu nafni
Örn Elías og býr á Ísafirði

þar sem hann vinnur nú að
annarri plötu sinni. Fyrsta
platan fékk dreifingu víðs

vegar í Evrópu og Japan
við fínar undirtektir.

Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari Menntaskól-

ans á Ísafirði, segir starf
nýliðinnar haustannar
hafa gengið að óskum.

Verulegur árangur hafi
náðst í baráttunni við

brottfall sem markvisst
hafi verið unnið gegn und-

anfarin misseri og nem-
endafjöldi í dagskóla auk-

ist jafnt og þétt.  Á nýliðnu
hausti voru 329 dagskóla-
nemar við skólann og 45 í

öldungadeild. Af dagskóla-
nemum gengu 315 nem-

endur til prófs, eða 95,7%
sem þýðir að brottfall
haustannar var 4,3%.

Lægra brott-
fall nemenda

Sex stúdentar og níu véla-
verðir brautskráðir frá MÍ

Fjórtán nemendur voru
brautskráðir við nýársútskrift
frá Menntaskólanum á Ísafirði
á laugardag. Þar af voru sex
stúdentar og níu vélaverðir.
Fjölmenni fylgdist með at-
höfninni sem fram fór á sal
skólans.

Viðurkenningu fyrir góðan
árangur á stúdentsprófi hlaut
Arnar Þór Gunnarsson sem út-
skrifast af félagsfræðibraut og
Arnar Björgvinsson hlaut við-
urkenningu fyrir góðan árang-
ur í vélstjórnargreinum.

– kristinn@bb.is

Átta vélaverðir af níu. Stúdentarnir sex sem brautskráðir voru frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag.
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Látum ekki deigan síga

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

ÚTGÁFAN

Áður fyrr á árum var stundum komist svo að orði um viðhorf ýmissa ráðamanna þjóðfélagsins
til landsbyggðarinnar, að sjóndeildarhringur þeirra takmarkaðist við endimörk Hringbrautarinnar.

Margsinnis hefur verið rifjuð upp andstaða við stofnun menntaskóla á Ísafirði, þar sem í fylk-
ingarbrjósti fóru þröngsýnismenn sem fundu væntanlegum skóla allt til foráttu. Ekki síst var
fámennt umhverfi hins væntanlega skóla þeim þyrnir í augum. Sem betur fer máttu þessir menn
sín lítils í menntaskólamálinu. Söngurinn þagnaði og nú efast enginn um gildi Menntaskólans
á Ísafirði fyrir þjóðfélagið í heild, þótt  dul skuli ekki dregin á hagsmuni Vestfjarða. Viðbrögð
við stofnun háskóla á Ísafirði benda til að þröngsýni sé líkt og þrálátur sjúkdómur, sem liggur
í dvala en lætur á sér kræla af minnsta tilefni, einkum þegar mönnum fellur ekki allt að geði.
Líkt og um MÍ á sínum tíma er því nú haldið fram, að staðsetning háskóla á Ísafirði taki ekki
mið af aðstæðum, sakir fámennis. Háskóli á Ísafirði sé því fásinna ein. Til séu mun fjölmennari
staðir á landinu.

 Á Íslandi starfa 6 háskólar, þar af 3 í Reykjavík: Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og
Kennaraháskóli Íslands. Hinir eru Háskólinn á Akureyri, Viðskiptaháskólinn í Bifröst og
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri. Vart hefur fjölmennið í Bifröst eða á Hvanneyri riðið
baggamuninn þá stofnun háskóla á þessum stöðum var ákveðin. Og ekki rekur menn minni til

að fámennisrökunum hafi verið beitt gegn þeim.
Ætla verður að sérstaða skólanna í Bifröst og á Hvanneyri hafi ráðið ferðinni þegar þeir voru

gerðir að háskólum. Hið sama á að gilda um væntanlegan háskóla á Ísafirði, en sérstaða hans á
fyrst og síðast að ,,taka mið af umhverfi sínu og hefðum í atvinnulífi og rannsóknum og hafa
víða skírskotun“, eins og Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslustöðvar Vestfjarða, hefur
bent á.

Við stofnun háskólans á Akureyri kvað þáverandi menntamálaráðherra ,,ekkert (vera) raun-
hæfara í byggðamálum en að flytja menntun út í byggðir landsins.“ Tíminn hefur heldur betur
staðfest að ráðherrann hafði rétt fyrir sér. Myndu menn vilja færa ávinninginn af stofnun Há-
skólans á Akureyri til baka? Varla. Háskóli á Ísafirði á  ekki síður rétt á sér en þeir háskólar á
landsbyggðinni, sem þegar hefur verið stofnað til. Reynslan sýnir að þessir skólar eru þjóðhagslega
hagkvæmir.

Ef til vill er stofnun háskóla á Ísafirði stærsta tækifærið sem við höfum til að tryggja kjölfestu
byggðar á Vestjörðum til framtíðar. Látum ekki deigan síga fyrir úrtölumönnum og gerum þá
að nátttröllum líkt og í menntaskólamálinu.

s.h.

Áfrýjað til Hæstaréttar
Ríkissaksóknari hefur áfrýj-

að til Hæstaréttar nýfelldum
sýknudómi Héraðsdóms Vest-
fjarða yfir tæplega fimmtugum
manni sem ákærður var fyrir
kynferðisbrot. Fjölskipaður
dómur Héraðsdóms Vest-
fjarða taldi ítrekuð kynferðis-

brot mannsins, gegn barnungri
stúlku á árunum 1985 til 1989
fyrnd Sýknudómur Héraðs-
dóms Vestfjarða hefur vakið
upp spurningar um hvernig
túlka beri ákvæði laga um
fyrningarfrest.

Stúlkan kærði málið til lög-

reglu áður en 15 ára fyrningar-
frestur var liðinn en manninum
var ekki kynnt sakarefnið fyrr
en rúmum sjö mánuðum síðar.
Dómurinn taldi að fyrningar-
fresturinn hefði ekki rofnað
fyrr en manninum var kynnt
sakarefnið en þá taldist málið

fyrnt.
Sif Konráðsdóttir, hæsta-

réttarlögmaður, hefur lýst yfir
furðu sinni á sýknudómnum.

Jónas Guðmundsson, sýslu-
maður í Bolungarvík, sagðist
í samtali við Svæðisútvarp
Vestfjarða hafa áhuga á að fá

álit Hæstaréttar á málinu.
Hann sagði kærandann í mál-
inu hafa breytt framburði sín-
um fyrir dómi sem gerði það
að verkum að málið fyrndist í
dómi en var ekki fyrnt í með-
förum rannsóknarlögreglunn-
ar.                     – Fréttablaðið

Sýknudómi í kynferðisbrotamáli fyrir Héraðsdómi Vestfjarða

Rætt um að stofna nýtt félag um rækjuvinnslu í Súðavík

Atburðarrásin kom hrepps-
nefndarmönnum mjög á óvart

Hugmyndir eru sagðar uppi
um að Hraðfrystihúsið - Gunn-
vör hf. hætti rekstri rækjuverk-
smiðju í Súðavík og stofnað
verði nýtt félag um vinnsluna.
Súðavíkurhreppur skoðar nú
leiðir til þess að tryggja áfram
rekstur verksmiðjunnar. Hjá
fyrirtækinu starfa 40 manns í
Súðavík og það er langstærsti
atvinnuveitandinn í sveitarfé-
laginu. Sveitarstjóri Súðavík-
urhrepps segir allt verði gert
til þess að tryggja áframhald-
andi atvinnu. Yfirtökutilboð
fjögurra fjölskyldna á Hrað-
frystihúsinu - Gunnvör hf. frá
því á mánudag hefur vakið
upp spurningar um rekstur fyr-
irtækisins í framtíðinni. Ein af
þeim snýr að þátttöku Súða-
víkurhrepps í fyrirtækinu og
hver viðbrögð hreppsins verða
við yfirtökutilboðinu.

Samkvæmt heimildum
blaðsins er áhugi stjórnenda
HG nú minni á að reka rækju-
verksmiðju í Súðavík. Hugur
þeirra stendur til þess að losna
við þá áhættu sem felst í rækju-
veiðum og vinnslu. Hugmynd-
in er sú að verðmæti hlutar
Súðavíkurhrepps í HG verði
notaður til þess að stofna nýtt

fyrirtæki sem reki rækjuverk-
miðjuna og hafi yfir að ráða
skipum og kvóta til rækjuvinn-
slu. Fyrirtækið yrði í eigu
Súðavíkurhrepps, HG og
hugsanlega fleiri aðila.

Í samtali við blaðið stað-
festir Ómar Már Jónsson sveit-
arstjóri að meðal hugmynda
sem ræddar hafi verið sé sú að
mynda nýtt fyrirtæki í kringum
rækjuveiðar og vinnslu í Súða-
vík með þátttöku hreppsins og
fleiri aðila. Það sé einn af þeim
kostum sem ræddir verða
næstu daga. Hann segir að
Súðavíkurhreppi hafi verið
gerð grein fyrir hugsanlegu
yfirtökutilboði fyrir nokkrum
dögum síðan en ekki komið
að öðru leyti að atburðarrás-
inni. Ómar Már segir að þessi
atburðarrás hafi óneitanlega
komið hreppsnefndarmönnum
mjög á óvart. Þeir hafi talið ró
vera yfir hlutahafahóp fyrir-
tækisins.

Hann treystir sér ekki til
þess að segja hver viðbrögð
hreppsnefndar verði við til-
boðinu. Það verði lagst vand-
lega yfir það á næstu dögum.
Allt verði gert til þess að
tryggja atvinnu í sveitarfélag-

inu. Súðavíkurhreppur á 60,6
milljónir að nafnverði í fyrir-
tækinu og er það 9.01% af
heildarhlutafé fyrirtækisins.
Samkvæmt yfirtökutilboðinu
er verðmæti hlutarins um 388
milljónir króna. Salvar Bald-
ursson oddviti sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps hefur undan-
farið setið í stjórn fyrirtækisins
og Jón Grétar Kristjánsson
fjármálastjóri HG situr í
hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps.

Frosti hf. var eitt þeirra fyrir-
tækja sem mynduðu HG á sín-
um tíma og runnu m.a. allar
aflaheimildir fyrirtækisins,
3.710 þorskígildi, inn í fyrir-
tækið sem og aðrar eignir þess.
HG hefur síðan rekið umfangs-
mikla rækjuvinnslu í Súðavík.

Vinnsla hefur þó legið þar
niðri undanfarnar vikur vegna
hráefnisskorts. Samkvæmt
heimildum blaðsins mun það
hafa verið skilyrði á sínum
tíma þegar Frosti gekk til sam-
einingar við HG að rækju-
vinnslu yrði haldið útí í Súða-
vík og svo hefur verið til þessa
dags. Var enda talið ein af
forsendum sameininga fyrir-
tækja að skjóta fleiri stoðum
undir rekstur þeirra til framtíð-
ar litið. Súðavíkurhreppur var
stór hluthafi í Frosta hf. og
hefur eftir sameiningu fyrir-
tækjanna verið í hópi stærstu
hluthafa HG.

Aðspurður hvort með þess-
ari breytingu séu menn að
ganga á bak fyrri orða sinna
um rekstur í Súðavík vil Ómar

ekki taka svo sterkt til orða.
„Við höfum haft fulla trú á

þeim sem fyrirtækinu stjórna
hingað til og treystum því að í
samvinnu við þá verði besta
lausnin fundin útfrá hagsmun-
um fyrirtækisins og sveitarfé-
lagsins. Með yfirtökutilboðinu
er komin upp ný staða sem
menn í sveitarfélaginu verði
að bregðast við og það verði
gert“, sagði Ómar.

Starfsmenn rækjuvinnslu
HG í Súðavík eru um 40 í 30
stöðugildum. Rækjuvinnslan
er langstærsti vinnuveitandi
sveitarfélagsins þar sem 229
manns bjuggu 1.desember.

Einar Valur Kristjánsson
framkvæmdastjóri HG. kvaðst
ekki geta tjáð sig um málið í
fjölmiðlum.             – hj@bb.is

Rækjuvinnsla Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., í Súðavík
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Ný virkjun Orkubús Vestfjarða í Tungudal

Ágreiningur í umhverfisnefnd
Á fundi umhverfisnefndar

Ísafjarðarbæjar á föstudag var
samþykkt að taka jákvætt í
erindi Orkubús Vestfjarða um
leyfi til virkjunar Tunguár í
Tungudal með ákveðnum skil-
yrðum. Ágreiningur var í
nefndinni um afgreiðsluna og
telur einn nefndarmanna ekki
tímabært að taka ákvörðun um
framkvæmdina þar sem ekki
liggur fyrir ákvörðun Skipu-
lagsstofnunar hvort fram-
kvæmdin fari í mat á umhverf-
isáhrifum. Forsaga málsins er
sú að þann 9. desember fyrir
rúmu ári síðan var lagt fram
bréf fram í bæjarráði Ísafjarð-
arbæjar frá Orkubúi Vestfjarða
þar sem kynnt var hugmynd
um virkjun Tunguár. Í bréfinu
kemur fram að afl virkjunar-
innar verði 670 kW. Óskað er
svars frá bæjaryfirvöldum
hvort þau sjái einhverja mein-
bugi á framkvæmdinni sem
leitt gætu til þess að ekki yrði
virkjað.

Í stuttu máli sagt var Orku-
búið að kalla fram viðbrögð
svo meta mætti í framhaldinu
hvort borgaði sig að fara í
hönnun umræddrar virkjunar
og sækja um formleg leyfi til
byggingar hennar. Bæjarráð
vísaði erindinu til umhverfis-
nefndar til umsagnar.

Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar tveimur dög-
um síðar er málið tekið fyrir
og bókaði umhverfisnefnd að
hún sæi „enga meinbugi á
þessari framkvæmd eins og
hún er kynnt í bréfi orkubús-
stjóra“, eins og segir í bókun
nefndarinnar.

Síðan er fjallað um fram-
kvæmdina á fundum bæjarráðs
og bæjarstjórnar í janúar á síð-
asta ári og var samþykkt bókun
þess efnis í bæjarstjórn að bæj-
arstjórn sæi ekki meinbugi á
framkvæmdinni en lagði
áherslu á að framkvæmdin
væri á viðkvæmu útivistar-
svæði og því þyrfti að vanda
verulega til hennar vegna um-
hverfisþátta. Magnús Reynir
Guðmundsson bæjarfulltrúi
(F) bætti um betur og óskaði
svohljóðandi bókunar: „Vísa
til umræðna við orkubússtjóra
og deildarstjóra tæknideildar
Orkubús Vestfjarða á bæjar-
ráðsfundi 20. janúar s.l., þar
sem m.a. var rætt um rennsli
Tunguár á sumartímanum og
að stöðvarhús gæti verið neð-
anjarðar.“ Svo virðist ef marka
má bókun Magnúsar að Orku-
búsmenn hafi opnað fyrir þann
möguleika að stöðvarhúsið
gæti orðið neðanjarðar.

Í framhaldi af þessu hefst
hönnunarvinna Orkubúsins.
Samkvæmt lögum um mat á
umhverfisáhrifum er fram-
kvæmd sem þessi tilkynning-
arskyld til Skipulagsstofnunar.
Þegar stofnunin hefur fengið
slíka tilkynningu í hendurnar Teikning af fyrirhuguðu stöðvarhúsi Tunguárvirkjunar.

kannar hún hvort ástæða sé til
þess að umrædd framkvæmd
fari í umhverfismat. Leitar
stofnunin umsagnar nokkurra
aðila í málinu áður en ákvörð-
un er tekin.

Á fundi í umhverfisnefnd
þann 10.desember er tekið fyr-
ir erindi Orkubúsins þar sem
óskað er leyfis fyrir staðsetn-
ingu og legu stöðvarhúss,
þrýstivatnspípu, vegum,
göngubrú og vaði yfir Tunguá
í tengslum við virkjunina.
Einnig voru lagðar voru fram
teikningar frá Tækniþjónustu
Vestfjarða. Í gögnunum kom
fram að gert er ráð fyrir að
virkjunin verði staðsett sunnan
Tunguár. Umhverfisnefnd
frestaði afgreiðslu málsins og
óskaði eftir því að fá fulltrúa
Orkubúsins til fundar við sig.

Sá fundur var haldinn þann
30. desember. Þá kom fram að
ekki hefði verið tilkynnt um
fyrirhugaða virkjum til Skipu-
lagsstofnunar og var það gert í
framhaldi af fundinum.

Á fundi umhverfisnefndar
á föstudag dró svo til tíðinda.
Þá var erindi Orkubúsins tekið
til afgreiðslu. Á fundinum
lagði Magdalena Sigurðardótt-
ir (B) fram svohljóðandi bók-
un:

„Í 38. gr. skipulagslaga
segir um hlutverk byggingar-
nefnda að þær skuli hafa eftir-
lit með því að hvarvetna í um-
dæmi þeirra sé byggt í sam-
ræmi við gildandi skipulag,
lagaákvæði og reglugerðir um
skipulags- og byggingarmál.

Á fundi umhverfisnefndar
þann 30.desember s.l. kom
fram hjá fulltrúum Orkubús
Vestfjarða að umrædd fram-
kvæmd hefði ekki verið tilkynnt
til Skipulagsstofnunar. Nú
mun svo hafa verið gert.

Í 6. gr. laga um mat á um-
hverfisárhrifum segir: „Fram-
kvæmdir sem tilgreindar eru í
2. viðauka við lög þessi skulu
háðar mati á umhverfisáhrif-
um þegar þær geta haft í för
með sér umtalsverð um-
hverfisáhrif vegna umfangs,
eðlis eða staðsetningar. Nú er
fyrirhuguð framkvæmd meðal
þeirra sem taldar eru í 2. við-
auka við lög þessi og ber fram-
kvæmdaraðila þá að tilkynna
Skipulagsstofnun um hana.“

Í 2. viðauka við lögin í grein
um orkuiðnað eru tilgreindar
þær framkvæmdir sem til-
kynna skal til Skipulagsstofn-
unar. Þar stendur: „Iðjuver
til framleiðslu á rafmagni,
gufu og heitu vatni, vatnsorku-
ver með uppsett rafafl 100 kW
eða meira og varmavinnsla
úr jarðhitasvæðum sem nemur
2.500 kW hráafli eða meira.“
Samkvæmt fyrirliggjandi upp-
lýsingum kemur fram að fyrir-
huguð virkjun Tunguár verður
með uppsett afl um 670kW.

Tungudalur hefur um lang-
an aldur verið helsta útivistar-
perla Ísfirðinga. Hann er ekki
ósnortinn vegna þess að reynt
hefur verið að taka tillit til al-
mannahagsmuna þegar ýms-
ar framkvæmdir hafa verið
leyfðar þar. Hvort virkjun
Tunguár sé það hagkvæm
framkvæmd að hún réttlæti
þær framkvæmdir sem um er
rætt nú skal ósagt látið á þessu
stigi.

Þar sem umsögn Skipulags-
stofnunar um hvort umrædd
framkvæmd kalli á mat á um-
hverfisáhrifum liggur ekki fyr-
ir tel ég ekki tímabært né heim-
ilt að umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar gefi álit sitt eða leyfi
til framkvæmda.”

Meirihluti umhverfisnefnd-
ar tók hinsvegar jákvætt í er-
indi Orkubúsins eins og segir
í fundargerðinni og setti tvö
skilyrði. Í fyrsta lagi að vatns-
rennsli í Tunguá verði stýrt
þannig að aldrei renni minna
vatn í Tunguá en nemur 50
lítrum á sekúndu nema vetrar-
rennsli árinnar sé minna og í
öðru lagi að fyrirhugað stöðv-
arhús falli að landslaginu. Til
að svo megi verða skuli Orku-
bú Vestfjarða leggja fram fleiri
hugmyndir/teikningar af
stöðvarhúsi. Nauðsynlegt sé
að sýna stöðvarhúsið í þrívídd
í dalnum t.d. séð af brú á Bunu-
á, en það er sennilega við-
kvæmasta sjónarhornið að
mati nefndarinnar. Þá vill um-
hverfisnefnd að leitað verði
álits almennings á hvaða hús-
gerð falli best að staðháttum
og einnig bendir nefndin á í
þessu sambandi að nauðsyn-
legt sé að ljúka gerð aðalskipu-
lags af öllu vatnasvæði Tungu-
ár og deiliskipulagi alls þess

svæðis í Tungudal, sem er neð-
an 175 m hæðarlínu, samfara
hönnun virkjunarinnar og
mannvirkja tengdri henni.
Ekki er í fyrirvörum nefndar-
innar minnst á hús neðanjarðar
eins og nefnt var í bókun
Magnúsar Reynis Guðmunds-
sonar sem áður var sagt frá.

Eins og áður sagði er málið
nú hjá Skipulagsstofnun sem
hefur óskað eftir frekari gögn-
um frá Orkubúi Vestfjarða. Í
framhaldinu mun stofnunin
senda málið til umsagnar
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar,
umhverfisstofnunar, veiði-
stjóra og fornleifaverndar. Að
því loknu tekur stofnunin
ákvörðun um hvort umrædd
framkvæmd fari í umhverfis-
mat. Þá ákvörðun er hægt að
kæra til umhverfisráðherra.
Einnig þarf að ljúka gerð aðal-
skipulags sem tekur ávallt
nokkurn tíma.

Að sögn Sölva Sólbergsson-
ar hjá Orkubúi Vestfjarða var
fyrirhugað að fara í fram-
kvæmdir næsta sumar. M.a.
hefur smíði vatnsaflsvélar
virkjunarinnar nú þegar verið
boðin út og verða tilboð í smíði
hennar opnuð þann 10. febr-

úar. Að sögn Sölva hefur
Orkubúið þó ekki gert neina
bindandi samninga vegna
virkjunarinnar fari svo að ekk-
ert verði af framkvæmdum.

Að sögn Þórodds Þórodds-
sonar hjá Skipulagsstofnun er
ekkert sem bannar sveitar-
stjórn að fjalla um fram-
kvæmdir sem þessar þrátt fyrir
að ákvörðun Skipulagsstofn-
unar um hugsanlega mats-
skyldu verksins liggi ekki fyr-
ir. Hinsvegar sé ljóst að sveit-
arstjórn geti ekki veitt fram-
kvæmdaleyfi fyrr en ákvörðun
stofnunarinnar um hvort fram-
kvæmdin þurfi að fara í mat á
umhverfisáhrifum eða ekki

liggi fyrir. Því megi segja að
það sé að mörgu leyti skyn-
samlegri ákvörðunarröð að
leita fyrst álits Skipulagsstofn-
unar áður en sótt er um leyfi
hjá sveitarstjórn og þá sérstak-
lega þegar líka þarf að breyta
aðalskipulagi.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins ættu tímafrestir í
skipulagslögum ekki að koma
í veg fyrir að framkvæmdir
við virkjunina hefjist í sumar.
Það á þó einungis við að sátt
sé um framkvæmdirnar. Komi
upp ágreiningur geta mál tafist
mjög mikið eins og dæmin
sanna.                   – hj@bb.is

Fyrirhugaðar framkvæmdir við Tunguárveitu. Stöðvarhúsið
á að rísa við enda brotalínunnar.
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Inga og Kristján.

Fjölmenni samfagnaði Kristjáni
Fjölmenni samfagnaði, at-

hafnamanninum, Kristjáni
G. Jóhannssyni á laugar-

dag þegar hann hélt upp á
fimmtugsafmæli sitt í sal

frímúrara á Ísafirði. Krist-
ján og eiginkona hans Inga

S. Ólafsdóttir tóku á móti
gestum með glæsibrag eins

og þeirra er von og vísa.

Veislugestir nutu veglegra
veitinga og Jóhannes Krist-

jánsson, eftirherma frá
Ingjaldssandi, kitlaði hlát-

urtaugar viðstaddra. Þá

flutti söngkonan Guðrún
Jónsdóttir nokkur lög við

undirleik Færibandsins og
hlutu þau góðar undirtekt-

ir. Kristján hefur verið
áberandi í atvinnulífinu á
Ísafirði undanfarin ár en
hann var lengi útgerðar-
stjóri Gunnvarar hf. sem
gerði út togarann Júlíus

Geirmundsson ÍS. Síðustu
ár hefur Kristján m.a. rek-
ið Hafnarbúðina og umboð

Tryggingamiðstöðvarinn-
ar á Ísafirði, að ógleymdri

Skóverslun Leós sem þjón-
að hefur Ísfirðingum um
áraraðir. Hann er stjórn-
armaður í Hraðfrystihús-
inu-Gunnvöru hf. í Hnífs-

dal og á sæti í atvinnu-
málanefnd Ísafjarðarbæj-

ar. Fleiri myndir munu
birtast á svipmyndum á

bb.is í vikunni.
– kristinn@bb.is

Fjölmenni mætti til veislunnar.

Færibandið: Hulda Bragadóttir, Sigurður Friðrik Lúðvíks-
son, Guðrún Jónasdóttir, Tumi Þór Jóhannsson og Olavi
Körre.
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Orkubú Vestfjarða

Árið 2003 besta fram-
leiðsluár frá upphafi
Síðasta ár var besta fram-

leiðsluár í raforku hjá Orku-
búi Vestfjarða frá upphafi.
Heildarframleiðsla raforku
var 78,2 Gígawattsstundir.
Metframleiðsla var í fjórum
vatnsvélum Orkubúsins.

Það eru vélarnar tvær í Mjólká,
Fossavél í Engidal og í Þverá.
Frá árinu 1990 hefur orku-
framleiðsla Orkubúsins lægst
farið á árunum 1994 og 1995
en þá var framleiðslan um 63
Gígawattsstundir.

Mest er framleiðsla Orkubús-
ins á síðasta ári í virkjuninni í
Mjólká samtals um 63,9 Gíga-
wattsstundir eða tæp 82% af
heildarframleiðslu raforku.

– hj@bb.is
Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Stakkanesi.

Sýslumaðurinn í Bolungarvík

Vill fá álit Hæstaréttar
á kynferðisbrotamáli

Jónas Guðmundsson
sýslumaður í Bolungarvík
segist hafa áhuga á að fá álit
Hæstaréttar á dómi Héraðs-
dóms þar sem kynferðisaf-
brotamaður var talinn sekur
en sýknaður þar sem málið

var fyrnt.
Hann segir vinnubrögð

rannsóknar embættisins hafa
verið eðlileg, en rannsóknin
tók 7 og hálfan mánuð. Hann
segir kærandann í málinu hafa
breytt framburði sínum fyrir

dómi sem gerði það að
verkum að málið fyrndist í
dómi en var ekki fyrnt í
meðförum rannsóknarlög-
reglunnar.

Svæðisútvarp Vestfjarða
greindi frá.

Stjórnendur Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf., í Hnífsdal yfirtaka félagið

Yfirtökunni ætlað að tryggja
 yfirráð heimamanna yfir HG

YT ehf., keypti 32,31%
hlutafjár í Hraðfrystihúsinu-
Gunnvör hf á mánudag. Við-
skiptin fóru fram á genginu
6,4 og er kaupverð hlutafjárins
alls tæpir 1,4 milljarðar króna.
Stjórnendur YT eru Einar Val-
ur Kristjánsson framkvæmda-
stjóri Hraðfrystihússins-
Gunnvarar hf og Kristján G.
Jóhannsson, stjórnarformaður
félagsins. YT hefur ákveðið
að gera öðrum hluthöfum HG
yfirtökutilboð í hluti þeirra
innan fjögurra vikna og býðst
þeim að selja á genginu 6,4.
Aðrir fruminnherjar í HG sem
standa að baki yfirtökutilboði
YT eru stjórnarmennirnir
Björn Elías Ingimarsson og
Gunnar Jóakimsson auk Krist-
jáns Jóakimssonar framleið-
slu- og markaðsstjóra og
Sverris Péturssonar útgerðar-
stjóra.

Samanlagður eignarhlutur
YT og þeirra aðila sem standa
að baki yfirtökutilboðinu er
60,41% af heildarhlutafé, sem
svarar til 67,07% af virku
hlutafé. Eigin hlutir HG eru
um 10% af nafnverði hlutafjár
og njóta þeir ekki atkvæðis-
réttar. Meðal seljenda eru
Grandi hf, sem átti 9,76% í
félaginu og seldi allan hlut
sinn, og Ísfirsk fjárfesting ehf,
félag Kristjáns G. Jóhannsson-
ar, sem átti fyrir viðskiptin
9,19% hlutafjár en heldur eftir
1,41%.

Eignarhlutur Einars Vals
Kristjánssonar og fjárhags-
legra tengdra aðila nam fyrir
viðskiptin 0,01% hlutafjár en
er nú 32,31%. Eignarhlutur
Kristjáns G. Jóhannssonar og
fjárhagslega tengdra aðila fyrir
viðskiptin var 13,28% en er
36,94% af heildarhlutafé eftir
viðskiptin. Fyrirtækjaráðgjöf
Landsbankans er ráðgjafi
kaupanda og mun Lands-
bankinn jafnframt sjá um fjár-
mögnun kaupanna.

Hraðfrystihúsið-Gunnvör er
lang stærsta sjávarútvegsfyr-

irtækið á Vestfjörðum. Það
gerir út frystitogarann Júlíus
Geirmundsson ÍS, fjóra ísfisk-
togara auk minni báta. Félagið
rekur frystihús í Hnífsdal og
rækjuverksmiðju í Súðavík
auk fiskeldis. Félagið ræður
yfir kvóta innan íslensku lög-
sögunnar upp á tæplega 13
þúsund þorskígildistonn.

Kristján G. Jóhannsson,
stjórnarformaður Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf, segir
yfirtöku stjórnenda ætlað að
tryggja áhrif heimamanna í
fyrirtækinu. Hann segist
reikna með að fyrirtækið verði
afskráð í Kauphöll-Íslands.

„HG verður nokkurskonar
fjölskyldufyrirtæki aftur“, seg-
ir Kristján. HG varð til við
sameiningu Hraðfrystihússins
hf í Hnífsdal, Gunnvarar hf á
Ísafirði og Frosta hf í Súðavík.
Í kjölfarið var fyrirtækið skráð
á Verðbréfaþingi Íslands.

Kristján segir að nú standi að
fyrirtækinu fjórar fjölskyldur.
Þær eru afkomendur Einars
Steindórssonar, börn Jóakims
Hjartarsonar auk Elíasar og
Margrétar Ingimarsbarna sem
á sínum tíma voru meðal hlut-
hafa í Hraðfrystihúsinu hf
ásamt feðgunum Kristjáni Jó-
hannssyni og Jóhanni Júlíus-
syni sem voru meðal hluthafa
í Gunnvöru. Þá er Sverrir Pét-
ursson, útgerðarstjóri HG, í
hluthafahópnum.

„Ætlunin hjá þessum eig-
endum er að reka áfram arð-
samt félag og ekki fyrirhugað-
ar neinar breytingar á rekstr-
inum vegna yfirtökunnar.“
Kristján segir alla hluthafana
sem seldu nú hafa verið aðila
utan svæðisins en að auki varð
tilfærsla frá félagi í eigu Krist-
jáns og Ingu S. Ólafsdóttur
eiginkonu hans yfir til YT,
félagsins sem gerir yfirtökutil-

boðið.
Aðspurður segist Kristján

ekki hafa orðið var við það
með beinum hætti að aðilar
utan svæðisins ásældust HG.
Hann segir lítil viðskipti hafa

verið með hlutabréf félagsins
og því hafi það ekki virkað
sem almenningshlutafélag.

Spurður um hvort hluthafa-
hópurinn hafi nægjanlegt bol-
magn til að standa að yfirtök-

unni segir hann að svo sé. „Við
hefðum ekki farið af stað ann-
ars“, sagði Kristján. Lands-
bankinn fjármagnar viðskipt-
in.

– kristinn@bb.is

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf., er orðinn einn aðaleigandi fyrirtækisins.
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VestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurvikunnar

Nafn: Agnes M. Sigurðardóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Pólgötu 10 á Ísafirði, 19.
október 1954.
Atvinna: Sóknarprestur í Bolungarvík og prófastur
Ísafjarðarprófastdæmis.
Fjölskylda: Á þrjú börn, Sigurð, Margréti og Baldur.
Á einnig móður á lífi og þrjú systkini.
Helstu áhugamál: Fólk.
Bifreið: Subaru Impresa.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Minn er ágætur.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Búða-
kona og bókasafnsfræðingur.
Uppáhalds matur? Fiskur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Selkjöt.
Uppáhalds drykkur? Egils malt.
Uppáhalds tónlist? Lögin sem ég lærði í Tónlistar-
skóla Ísafjarðar fyrir margt löngu.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Manchester
United.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Spurningaþættir.
Uppáhalds vefsíðan? kirkjan.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Sound of Music.
Fallegasti staður hérlendis? Skutulsfjörður.
Fallegasti staður erlendis? San Diego í Kaliforníu.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Eldavélin.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Vera
innan um jákvætt fólk.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Neikvæðni og sjálfsvorkunn, því þetta rýrir lífsgæðin.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Sit undir sæng,
les góða bók og helst vildi ég borða súkkulaði á með-
an, en því miður hefur það óæskilegar afleiðingar fyr-
ir líkamann.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Ég er alltaf á leiðinni að byrja á því að láta draum-
in rætast. Kannski endist mér ævin til þess ef ég byrja.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Ætli það sé ekki þegar ég gat ekki prentað predikuna
út úr tölvunni og mætti of seint í messu af þeim sök-
um. En það var reyndar ekki í Bolungarvík. Mér fann-
st það neyðarlegra en þegar predikunin, sem ég var
búin að semja fauk út um skrifstofugluggann minn á
Hvanneyri rétt áður en ég lagði af stað upp í Lundar-
reykjardal til að messa í Lundarkirkju .
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Ég myndi hvetja til þess að félagslegur
þáttur á vinnustöðum fengi meira vægi, eins og var
hér áður fyrr.
Lífsmottó? „Treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu
þig ekki á eigið hyggjuvit“ Op. 3:5.

Manchester
United er

uppáhalds-
liðið í enska

boltanum

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Vestfirðingar eru farnir að
huga að sólarlandaferðum í
sumar að sögn Kristínar Karls-
dóttur hjá ISO-ferðum á Ísa-
firði. Farið er að auglýsa ferðir
í sumar og segist Kristín telja
að fólk sé að ráðgera sumar-
leyfin með lengri fyrirvara en
verið hafi.

„Ég held að með tilkomu
netbókanna sé fólk farið að
spá mikið meira í ferðamögu-
leikunum og fyrr en áður“.
Hún segir sígilda áfangastaði
eins og Benidorm og Rimini á
Ítalíu vinsæla en henni komi
nokkuð á óvart hvað ýmis-
konar sérferðir séu vinsælar.

„Fólk sækir mikið t.d. í skoð-
unarferðir um Kraká í Pól-
landi, gönguferðir í Toscana á
Ítalíu, vínsmökkunarferðir og
fleira í þeim dúr“, segir Krist-
ín.

Karítas Kristjánsdóttir, hjá
Vesturferðum, segir farið að
bera á fyrirspurnum um sólar-

landaferðir en reiknar með að
vertíðin fari í gang af fullum
þunga þegar sumarbæklingar-
nir komi í byrjun næsta mánað-
ar. „Fólk er á faraldsfæti, t.d.
á leið í skíðaferðir og svo er
straumurinn til Kanarí að klár-
ast“, sagði Karítas.

– kristinn@bb.is

Vestfirðingar farnir að huga
að sólarferðum fyrr en áður

Forsvarsmenn ferðaskrifstofa á Ísafirði

Félagar í Golfklúbbi Ísa-
fjarðar ætla að halda sér í
formi í vetur með því að
æfa í íþróttahúsinu á Torf-
nesi. Að sögn Gylfa Sigurð-
ssonar hjá GÍ, er þetta í
fyrsta sinn sem skipulegar
innanhúsæfingar fara fram
hjá klúbbnum. „Við ætlum
að láta reyna á þetta ef
næg þátttaka fæst. Það eru
alltaf einhverjir sem vilja
halda sér heitum yfir vet-
urinn og lítið hægt að gera
nema fara inn í hús þegar
tíðin er svona.“ Kylfingar-
nir hyggjast æfa sveifluna
m.a. með sérstökum inn-
anhúskúlum en Gylfi segir
að um nokkurs konar til-
raunastarfsemi sé að ræða
hjá klúbbnum.

– kristinn@bb.is

Golfarar æfa
innanhúss

Ísafjarðarbær endurskoði aðkomu að tónlistar- og listnámi

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur ákveðið að taka fyrir
tillögu Magnúsar Reynis
Guðmundssonar um hækkun
framlags til Listaskóla Rögn-
valdar Ólafssonar á Ísafirði
við „þá vinnu sem framund-
an er við endurskoðun á að-
komu Ísafjarðarbæjar á tón-
listarnámi og öðru listnámi í
Ísafjarðarbæ“, eins og segir
í bókun bæjarstjórnar.

Magnús lagði til við bæj-
arstjórn við afgreiðslu fjár-
hagsáætlunar fyrir skömmu
að framlag Ísafjarðarbæjar
til Listaskóla Rögnvaldar Ól-
afssonar tvöfaldist úr 2,5 í 5

milljónir króna. Í greinargerð
Magnúsar Reynis kemur fram
að framlag Ísafjarðarbæjar til
Tónlistarskóla Ísafjarðar sé
áætlað liðlega 53 milljónir
króna.

„Þótt Tónlistarskóli Ísa-

fjarðar sé ein meginstoð
menningarlífs í Ísafjarðarbæ,
þá hljóta allir að sjá að hér er
um hrópandi mismunum að
ræða í framlögum til lista-
skóla í bæjarfélaginu“, sagði
Magnús.     – kristinn@bb.is

Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar starfar í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði.

Lagt til að framlag til Lista-
skóla RÓ verði tvöfaldað

Sjóíþróttahátíðin Siglingadagar 2004 haldin í júlí

Leiðin milli Íslands og Græn-
lands í brennidepli á hátíðinni

Ísafjarðarbær og Sæfari, fé-
lag sjóíþróttamanna, hafa
ákveðið að halda sjóíþrótta-
hátíðina Siglingadaga, í fimm-
ta sinn, á Ísafirði 16.-25.júlí.
Dagskráin verður með svip-
uðum hætti og á síðasta ári en
með nokkrum breytingum þó.

Af nýjungum má nefna að
fyrirhugað er að halda ráð-
stefnu þann 20. júlí um sigl-
ingaleiðina milli Íslands og
austurhluta Grænlands en leið-
in er nú að verða fær marga
mánuði á ári. Ætlunin er að
fjöldi innlendra og erlendra
fagmanna fjalli um siglingar á
þessu svæði. Að ráðstefnunni
lokinni er fyrirhuguð sigling
skemmtibáta yfir sundið til
Grænlands.

Á Siglingadögunum verður
haldið fyrsta námskeiðið í
nýrri sjávaríþrótt. Á ensku
nefnist fyrirbærið „kite surf-
ing“ og er nefnt manna á meðal
hér um slóðir seglreið. Í stuttu
máli má útskýra þessa íþrótt
með þeim orðum að maður á
sjóbretti sé dreginn áfram af
flugdreka. Íþróttin hefur náð

miklum vinsældum erlendis
og ætti fátt að vera því til fyrir-
stöðu að hún nái vinsældum
hér á landi að svo miklu leyti

sem vindur er til staðar. Nám-
skeiðið í seglreið verður haldið
23. og 24. júlí og verða leið-
beinendur erlendir.

Úlfar Ágústsson hefur verið
ráðinn framkvæmdastjóri en
hann stýrði einnig siglinga-
dögum á síðasta ári. – hj@bb.is

Á siglingadögum 2004 verður reynt að mynda stærri stjörnu en þessa sem mynduð var á
siglingadögum 2003.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Fasteignir Ísafjarðarbæjar

Nær allar
íbúðir setnar

Lítið er laust af íbúðum
hjá Fasteignum Ísafjarðar-
bæjar að sögn Gísla Jóns
Hjaltasonar, framkvæmda-
stjóra. Einhverjar íbúðir eru
lausar í fjölbýlishúsunum
við í Múlalandi og á Árvöll-
um en annað húsnæði setið.

Hann segist ekki hafa orð-
ið var við miklar breytingar
á leigumarkaðinum það tæpa
ár sem hann hafi starfað hjá
félaginu. „Það er alltaf tals-

verð hreyfing í fjölbýlishús-
unum og hefur verið smá bið-
listi þó hann sé ekki ýkja
langur. Að jafnaði náum við
að þjóna flestum þeim sem
koma til okkar“, segir Gísli
Jón.

Hann telur jafnvel að eftir-
spurn eftir leiguhúsnæði hafi
heldur minnkað upp á síð-
kastið en telur ekki ólíklegt
að hún fari að nokkru leyti
eftir árstíðum. – kristinn@bb.is

Um 36% grunnskólabarna í
Ísafjarðarbæ stunda tónlistar-
nám og 33% ef litið er til Vest-
fjarða í heild samkvæmt ný-
legri könnun félags tónlistar-
kennara. Hlutfall tónlistar-
skólanema virðist hátt í Ísa-
fjarðarbæ samanborið við önn-
ur sveitarfélög.

Í skýrslunni eru borin saman
nokkur af stærri sveitarfélög-
um landsins og er Ísafjarðar-

bær í fjórða sæti. Tónlistarnám
virðist vera almennast á Sel-
tjarnarnesi 66%, á Húsavík
62% og á Austur-héraði 48%.
Tvö fyrstnefndu sveitarfélögin
skera sig algjörlega úr á lands-
vísu enda er tekið fram að þetta
háa hlutfall orsakist af um-
fangsmikilli forskólakennslu.

Í Reykjanesbæ njóta 30%
grunnskólabarna tónlistar-
kennslu, 22% í Bessastaða-

hreppi og 21% á Akranesi og í
Garðabæ. Á Akureyri sækir
19% grunnskólanema tónlist-
arkennslu, 14% í Reykjavík
og í Kópavogi og 12% í Hafn-
arfirði.

Athyglisvert hlýtur að teljast
að samanborið við aðra staði
sem tilteknir eru í skýrslunni
er tiltölulega stór hluti tónlist-
arnema í Ísafjarðarbæ á fram-
haldsstigi, þ.e. lengst komnir

en á undan er grunn- og mið-
stig. Skýrsluhöfunar skoða
ekki tónlistarnám á háskóla-
stigi. Hæst fer hlutur fram-
haldsnema á Austur-Héraði
8,6%, þá í Reykjavík 7,2% og
loks í Ísafjarðarbæ 5,9%. Ef
litið er til einstakra landshluta
er þetta hlutfall hæst á höfuð-
borgarsvæðinu 5,2% en næst
hæst á Vestfjörðum 3,8%.

– kristinn@bb.is

36% grunnskólanema í Ísa-
fjarðarbæ stunda tónlistarnám

Nýleg könnun félags tónlistarkennara

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

Sinnti 26 útköllum á síðasta ári
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

var kallað út 26 sinnum á
síðasta ári vegna bruna og
björgunar. Árið á undan voru
útköllin 33 og fækkaði þeim
því um sjö á milli ára. Í árs-
skýrslu slökkviliðsins segir
að árið 2003 hafi verið í

sæmilegu jafnvægi og ekki
eins mikið tjónaár og árið
2002. Mesta tjónið á árinu varð
þegar sumarbústaður brann í
Tunguskógi. Töluvert var um
umferðarslys í umdæminu á
árinu 2003 og þurfti að beita
klippum í nokkrum þeirra. Þá

þurftu sjúkraflutningamenn að
vera fylgdarmenn í sjúkraflugi
í nokkrum tilfellum.

Sjúkraflutningar á árinu
2003 voru 201, þar af 44 neyð-
arflutningar. Árið á undan
voru flutningarnir 250 og
neyðarflutningarnir 50. Útköll

vegna eldsvoða voru átta á
árinu 2003. Tvö þeirra voru
vegna elds í fólksbifreið á
Ísafirði, annað vegna elds í
báti, eitt vegna elds í eldavél
í heimahúsi og í eitt skipti
vegna íkveikju í Breiðadals-
legg jarðganganna.

Hátíðarhöld vegna aldarafmælis heimastjórnar í undirbúningi

Afhjúpaður verður minningar-
skjöldur um Hannes Hafstein
Ísafjarðarbær og hátíðar-

nefnd forsætisráðuneytisins
standa sameiginlega að hátíð-
arhöldum í tilefni þess að á
árinu eru 100 ár frá því að
þáverandi sýslumaður Ísfirð-
inga, Hannes Hafstein, tók við
embætti sem fyrsti ráðherra
Íslands. Undirbúnir hafa verið
þrír viðburðir vegna þessara
tímamóta á Ísafirði.

Á laugardag verða hátíðar-
höld á Ísafirði. Þann 1. febrúar
verður opnuð í Safnahúsinu á
Eyrartúni sýning á munum
Hannesar Hafstein og þann 19.
júní verður málþing haldið um
Hannes á Ísafirði. Sem kunn-
ugt er voru skipulögð hátíðar-
höld þann 4. desember s.l. en
á síðustu stundu var hætt við
þá fyrirætlan vegna dræmrar
þátttöku boðsgesta. Þau hátíð-
arhöld höfðu ekki verið kynnt
fjölmiðlum. Var þeim því
frestað og verða eins og áður
sagði 17. janúar sem er raunar
afmælisdagur Davíðs Odds-
sonar núverandi forsætisráð-
herra.

Á fundi bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar í síðustu viku kynnti
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri, dagskrá hátíðarhaldanna
á laugardag. Gert er ráð fyrir
að hátíðarhöldin hefjist við
Mánagötu 1 þar sem Hannes
Hafstein bjó á sínum tíma. Þar
verður afhjúpaður minningar-
skjöldur um Hannes sem festur
verður á bjarg sem nú hefur
verið komið fyrir utan húsið
og sótt var í Dýrafjörð. Sú
athöfn er opin öllum.

Sýslumaður Ísfirðinga býð-
ur boðsgestum að afhjúpun
lokinni um kl.16.30 til mót-
töku í Safnahúsinu á Eyrartúni
og er reiknað með að móttakan
standi í eina klukkustund. Há-
tíðarkvöldverður verður síðan

1.512 þúsund krónur. Að sögn
Halldórs mun hátíðarnefnd
forsætisráðuneytisins greiða
750 þúsund krónur eða um

helming kostnaðar auk þess
sem sýslumannsembættið á
Ísafirði greiði fyrir móttökuna
í Safnahúsinu. Einnig mun

menningarnefnd leita eftir
fleiri samstarfsaðilum vegna
hátíðarhaldanna. Endanlegur
kostnaður Ísafjarðarbæjar mun

greiðast af fjárveitingu Menn-
ingarmálanefndar sem á þessu
ári hefur 2.260 þúsundir króna
til ráðstöfunar.      – hj@bb.is

í sal Frímúrara og hefst hann
kl. 20 og er hann ætlaður boðs-
gestum. Forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar mun stýra
kvöldverðinum og þar mun
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
flytja hátíðarræðu auk þess
sem reiknað er með að ein-
hverjir boðsgesta taki einnig
til máls.

Til hátíðarhaldanna á laug-
ardag verður boðið sama hópi
og boðið var í hinni fyrri til-
raun þ.e. bæjarfulltrúum Ísa-
fjarðarbæjar, menningar-
nefndarmönnum, alþingis-
mönnum, ráðherrum ríkis-
stjórnar Íslands, afkomendum
Hannesar Hafstein og hátíð-
arnefnd forsætisráðuneytisins.
Öllum þessum aðilum var
boðið á sínum tíma ásamt
mökum. Einnig verður nú full-
trúum fjölmiðla boðið til há-
tíðarinnar. Samtals var í des-
ember boðið til hátíðarinnar
88 manns að mökum meðtöld-
um. Flestir boðsgesta koma
frá Reykjavík og er reiknað
með að flugvél þeirra lendi á
Ísafirði kl. 15.

Samkvæmt upplýsingum
Halldórs Halldórssonar bæjar-
stjóra er reiknað með að há-
tíðarhöldin á Ísafirði af þessu
tilefni muni alls kosta um

Hannes Hafstein.

Skipulag og framkvæmdir á svæði hestamanna í Engidal

Kostnaðurinn á fimmtu milljón
Heildarkostnaður Ísa-

fjarðarbæjar vegna fram-
kvæmda og skipulags á
svæði hestamanna í Engidal
er liðlega 4,4 milljónir, að
því fram kemur í svari Hall-
dórs Halldórssonar bæjar-
stjóra við fyrirspurn sem
Lárus G. Valdimarsson bar
upp á fundi bæjarstjórnar í
nóvember.

Kostnaður hlýst m.a. af
skipulagsgerð, fornleifa-
skráningu og gatnagerð auk
dreifikerfis fyrir vatn en á
móti eiga að koma inntaks-
gjöld þar sem reiknað er með
tengingu annarra en hesta-
manna inn á kerfið. Að auki
kemur fram í svarinu að bæj-
arsjóður hafi kostað til 1.620
þúsundum vegna uppkaupa
á húseign í Engidal vegna
skipulagsbreytinga.

Fyrir nokkru óskaði hesta-
mannafélagið Hending eftir
því við Ísafjarðarbæ að fá 300
þúsund króna styrk til að rífa
húsið og óskaði jafnframt eftir
leyfi til að geyma heyrúllur á
grunninum. Í svari bæjarstjóra
kemur fram að slíkt samræm-

ist ekki deiliskipulagi. Í sam-
tali við Svæðisútvarp Vest-
fjarða í síðustu viku sagði Lár-
us það vera áhyggjuefni að
bæjaryfirvöld væru að leggja
fjármagn í svæðið meðan
áhugi hestamanna virðist
enginn á að nýta sér það

Eitt hús hefur risið af þeim
tíu sem voru ráðgerð í upp-
hafi. Sótt hefur verið um
byggingarleyfi fyrir annað
en gerðar voru athugasemdir
við umsóknina vegna innra
rýmis og nýtingar bygging-
arreits.       – kristinn@bb.is

Hestamenn á reið í botni Engidals.
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Þegar fólk er spurt um hvert sé þeirra mesta lán sé í lífinu
er svarið oftast það að hafa eignast heilbrigð börn. Að
eignast þau sé það mesta lán sem nokkrum manni geti
hlotnast. Í því svari felst líka að hluta til sá dómur að það
sé ólán að eignast börn sem ekki ganga heil til skógar. Á
sá dómur rétt á sér. Málefni fatlaðra voru nokkuð í um-
ræðunni á síðasta ári vegna Evrópuárs fatlaðra. Einnig
hafa öryrkjar verið mikið í umræðunni vegna réttindabar-
áttu sinnar. Fáir þekkja betur málefni þessara hópa en

hjónin Kristrún Hermannsdóttir og Falur Þorkelsson í
Bolungarvík. Þau hafa eignast fjögur börn. Þrjú þeirra
eru á lífi. Sonur þeirra Andri Freyr lést eftir mikla baráttu
við fötlun og hrörnunarsjúkdóm. Á síðasta ári fæddist
yngsti sonur þeirra Eyþór Ingi. Hann er með sömu fötlun
og bróðir hans var með. Þau Kristrún og Falur féllust á að
segja lesendum BB sögu sína og baráttu fjölskyldunnar.
Segja frá lífi og aðstæðum fjölskyldu þar sem þarfir fatl-
aðs einstaklings óhjákvæmilega hafa forgang.

Erum fyrst og fremst kvíðin
– segja Kristrún Hermannsdóttir og Falur Þorkelsson í Bolungarvík sem misstu fatlað

barn sitt úr hrörnunarsjúkdómi árið 1998 og hafa í dag eignast annað barn með sömu fötlun

Þegar blaðamaður gengur
upp að húsinu heyrist fallegur
píanóleikur. Þar er elsti sonur-
inn Hermann Ási að æfa sig.
Var að spila fyrir ömmu sína
lagið sem hann spilaði svo fall-
ega á tónleikum kvöldið áður.
Axel Ívar er hinsvegar á leik-
skólanum.

Eyþór Ingi er í fangi móður
sinnar þegar viðtalið hefst og
við ræðum fyrst um Andra
Frey.

– Hvaða var það sem hrjáði
Andra son ykkar?

Kristrún: „Hann var upphaf-
lega greindur með það sem
nefnt er lítill heili. Það stækk-
aði ekki eðlilega á honum höf-
uðið vegna þess að heilinn
stækkaði ekki eins og hann
átti að gera. Á ákveðnu tíma-
skeiði í meðgöngu þá gerðist
eitthvað þannig að heilinn
hætti að stækka eðlilega. Fyr-
stu rannsóknir sem fóru fram
á honum þegar hann er sjö
mánaða, voru orsakarannsókn-
ir. Þá er leitað að öllu því sem
orsakað hefur getað þennan
galla. En það fannst aldrei nein
skýring.

Ég fékk vírussýkingu þegar
ég var komin tvo mánuði á
leið og læknarnir voru að hug-
sa um að hengja sig á þá skýr-
ingu. Þegar hann er þriggja og
hálfsárs og var að fara í sína
fyrstu stóraðgerð, þá fékk ég
þá til þess að setja hann í seg-
ulómun á heila í annað sinn
því Ingibjörgu Georgsdóttur,
læknir á Greiningarstöð-
inni,var farið að gruna að hann
væri með einhverskonar hrör-
nun. Þá kemur það uppúr
kafinu að það hafði orðið rýrn-
un á heilanum. Læknarnir
sögðu að í flestum tilfellum
væri þar um arfgengan sjúk-
dóm að ræða þannig að sam-
kvæmt því áttum við að vera í
mikilli hættu á endurtekningu.
Þegar Axel kom síðan uppá
alveg óvart var fenginn erfða-
fræðingur til þess að kafa ofaní
okkar mál og hann eiginlega
eyddi því að um hugsanlegan
erfðagalla væri að ræða. Því
varð niðurstaðan á þeim tíma

að þetta væri einstakt uppáfall-
andi tilfelli.“

– Hvenær fóruð þið að hafa
áhyggjur af því að ekki væri
allt með felldu hjá Andra?

Kristrún: „Það var þegar
hann var um fjögurra mánaða
gamall. Þá fannst mér að hend-
ur fylgdu ekki eðlilegum
hreyfingum. Þá var Hermann
Ási bara tveggja ára þannig að
maður mundi nokkuð vel
hvernig hann hafði þroskast.“

Falur: „Hann var oft mjög
óvær og erfiður. “

Kristrún: „Systir mín var
með barn sem var tíu dögum
yngra en Andri þannig að mað-
ur hafði alltaf samanburð.
Heilsugæslan eyddi þessum
áhyggjum okkar alltaf fram
að sex mánaða skoðun. Þá
vantaði hann mjög mikið uppá
til þess að standast þau próf
sem þá eru lögð fyrir. Á þess-

„Ég mér þann
draum að sam-
félaginu verði

stjórnað af sömu
ábyrgð, sam-
kennd og for-

gangsröðun og
góðu heimili“

um tíma kom barnalæknir á
heilsugæsluna á Ísafirði og við
fórum með hann til hans. Þá
kom í ljós að hann væri mikið
fatlaður. Þá var okkur sagt að
hann yrði mikið líkamlega og
andlega fatlaður. Við vorum
hinsvegar það græn á þessum
tíma að við gerðum okkur í
raun enga grein fyrir því hvað
í þessu fólst. Síðan förum við
til Reykjavíkur skömmu síðar
og þá var endanlega staðfest
hverskyns var.“

Erfitt greiningarferliErfitt greiningarferliErfitt greiningarferliErfitt greiningarferliErfitt greiningarferli

– Var mjög erfitt að komast
í gegnum þetta greiningarferli.
Að komast í raun að því hvað

væri að barninu?
Falur:„Já það er mjög van-

metið í hugum fólks þetta ferli.
Ég man að eftir að Andri dó
þá fórum við á fyrirlestur um
sorg og sorgarviðbrögð. Þar
var verið að telja upp sorgar-
ferli. Mér fannst upptalningin
vera svolítið skrítin því það
var aldrei talin með sú sorg
sem flest í því að eignast fatlað
barn. Þetta er svolítið forboðin
sorg. Hefur verið það og er
það enn. Það hangir utan á
þessu hálfgerð skömm að eiga
fatlað barn. Það er alltaf verið
að prenta það inn í fólk að það
eigi ekki að vera sorgmætt yfir
barninu sínu. Þetta er mjög
skrítið því ef barnið þitt fær
krabbamein þá er eðlilegt að
fólk syrgi og eins ef barnið
þitt lendir í eiturlyfjum og
fleiri áföllum. En hins vegar
þegar þú eignast fatlað barn
þá eigir þú bara að bera sorg
þína í hljóði.“

– Nú finnst sennilega flest-
um eðlilegt að eignast heilbrigt
barn og eðlilega vonast allir
eftir því að barnið þess sé heil-
brigt. Fannst ykkur erfitt að fá
úr kerfinu þær upplýsingar að
eitthvað væri að. Var tregða
að viðurkenna að eitthvað væri
að barninu ykkar?

Kristrún: „Já maður þarf
virkilega að toga upplýsingar
útúr  kerfinu. Fyrstu viðbrögð
eru alltaf að það sé allt í lagi
með barnið manns. Heilsu-
gæslan virkilega trúði því að
það væri allt í lagi. Það var
okkar tilfinning. En auðvitað
er það misjafnt  milli lækna.
Suma er erfitt að nálgast í við-
ræðum og einnig er erfitt að
ganga  eftir upplýsingum frá
öðrum. Það er mjög mikil til-
hneiging til þess að allir hlutir
séu í lagi og auðvitað er þetta
erfiðara úti á landi þar sem
sérhæfingin er minni. Síðan
eru auðvitað foreldrarnir að
grípa hvert hálmstrá til stuðn-
ings því að allt sé í lagi. Þetta
er auðvitað gert í góðu. Til
þess að hlífa fólki við sorg og
kvíða.“

BrautryðjendurnirBrautryðjendurnirBrautryðjendurnirBrautryðjendurnirBrautryðjendurnir
– Nú fæðist Andri 1990 og

þá var nú kannski algengara
að fólk flytti í burtu til þess að
sækja þjónustu svona fötluð-
um börnum til handa. Þið hins-
vegar takist á við þetta verk-
efni héðan úr Bolungarvík.
Var það ekki erfitt?

Kristrún: „Það hefðu verið
okkar stærstu mistök að flytja
suður. Reyndar þegar hann
greinist var það sem nú er kall-
að Svæðisskrifstofa um mál-
efni fatlaðra til staðar en það
starf var ekki að fullu virkt.
Skömmu síðar kom mann-
eskja til starfa þar sem sá um
leikfangasafnið og ætli Andri
hafi ekki verið tæplega tveggja
ára þegar Laufey Jónsdóttir
kemur og tekur við Svæðis-
skrifstofunni. Upp frá því fer
hún að byggja upp þjónustu.
Hann er þá mest fatlaða barnið
á svæðinu og margt var bein-
línis byggt upp í kringum
hann. Ég er viss um að ég
hefði aldrei fengið slíka þjón-
ustu annars staðar á landinu.
Það sem reyndar skelfir mig
nú er að ég er ekki viss um að
í dag fái ég jafngóða þjónustu
og ég fékk þá. Bæði ríki og
sveitarfélög eru að okkar áliti
farin að halda meira að sér
höndum varðandi fjárveitingar
í þennan málaflokk.“

Falur: „Þetta er eins og að
keyra í snjókomu. Þú markar
einhver för en þegar þú  kemur
aftur er fennt í förin. Það var
lagður mikill metnaður á þess-
um árum í  að móta þjónustu
fyrir Andra og það var mikið
fordæmi sem var gefið í kring-
um hann. Til dæmis var
skammtímavistun fatlaðra í
Bolungarvík byggð  upphaf-
lega í kringum hann.“

– Voruð þið þá í sjálfu sér
brautryðjendur í að þiggja
þjónustu sem þessa. Að fá
þjónustu fyrir ykkar fatlaða
barn án þess að þurfa að flytja
suður?

Kristrún: „Já það má segja
að með komu Laufeyjar hefjist
mótun þeirrar starfsemi sem

nú er í gangi. Einnig kom á
þessu tímabili leikskólastjóri
til Bolungarvíkur sem  frétti
að hér væru tvö fötluð börn og
hún hafði strax samband. Hún
ákvað í framhaldi af að taka
hann inná leikskólann. Hér
hófst einnig mótun starfsemi
sem kölluð er skammtíma fjöl-
skylda. Þá fara mikið fatlaðir
einstaklingar til vistunar hjá
annarri fjölskyldu til lengri eða

skemmri tíma í senn. Það er
úrræði sem er lífsnauðsynlegt
hverri fjölskyldu mikið fatlaðs
einstaklings. Þú verður að
halda áfram að sinna þér og
þinni fjölskyldu þrátt fyrir að
þú eignist fatlaðan einstakling.
Aðrir mega ekki gleymast. Það
var það besta sem við fengum
fyrir hann. Þetta var alltaf
sama fjölskyldan og það gerði
honum og okkur gott. Við vor-
um að vísu alltaf með annan
fótinn á hinu heimilinu því að
hann var alla tíð mjög veikur
og við vorum alltaf kölluð til
þegar honum leið sem verst
og taka þurfti ákvörðun um að
gefa honum önnur lyf en þau
sem hann var að fá dags dag-
lega. Það var fyrirkomulag
sem við vildum hafa.“

– Er því ekki betra að lifa
með svona einstakling í fá-
menni þar sem þjónusta er á
annað borð?

Kristrún: „Jú það er að
mörgu leyti betra að okkar
mati. Það er meira návígi við
þjónustu. Hún verður persónu-
bundnari og auðveldara að
byggja hana upp eftir þörfum
hvers og eins, svo framarlega
sem fjármunir fást til þess.
Læknar eru nálægari og þekkja
hvert mál betur. Síðan er

„Þegar maður er
úrvinda og langt
niðri þá kemur
þessi hugsun
upp. Til hvers
er þetta líf?“

samkenndin mun meiri á
minni stöðum en þeim stærri
og það kemur fólki til góða.
Fólk er meira meðvitað um
sinn nágranna.“

Þjónusta minnkarÞjónusta minnkarÞjónusta minnkarÞjónusta minnkarÞjónusta minnkar
– Finnst ykkur þjónusta við

fatlaða vera að minnka í dag?
Falur: „Já þetta snýst auðvit-

að allt saman um peninga. Mér
finnst þetta hafa dalað ef eitt-
hvað er. Við höfum starfað að
þessum málum og höfum orð-
ið vör við að  starfið er orðið
meira strögl en áður. Það er
verið að takast á um mjög litlar
upphæðir. Oft á tíðum er verið
að takast á um tugi eða hundr-
uðir þúsunda. Þær tölur eru
stórar í þessu samhengi en eru
ekki taldar stórar þegar senda
skal menn milli landa í vina-
bæjar heimsóknir. Það segir
mér að viðhorfin til forgangs-
röðunar hafa ekki lagast hjá
ráðamönnum. Einnig hefur
togstreytan milli ríkis og sveit-
arfélaga í málaflokknum gert
hlutina verri. Það er mikið ver-
ið að vísa málum á milli aðila
og það er ekki gott. Það verður
að fara að taka endanlega
ákvörðun um það hver á að
stýra þessum málaflokki. Þessi
óvissa um málaflokkinn kem-
ur harðast niður á fjölskyldum
fatlaðra.

Sveitarfélögin voru búin að
leggja mikla vinnu í að taka
við málaflokknum en síðan var
hætt við allt saman mjög
skyndilega. Mér sýnist líka að
núverandi ríkisstjórn sé nú
ekki mjög hliðholl þeim ein-
staklingum sem  eiga undir
högg að sækja þannig að það
er nú ekki ástæða til mikillar
bjartsýni í málaflokknum.“

– Getur verið að það hafi
minnkað krafturinn í þessum
málaflokki og sveitarfélögin
hafi einfaldlega gefist upp í
þessari glímu?

Falur: „Já menn eru að ein-
blína á aðra hluti í dag. Í dag
er þjóðfélagið gjörbreytt frá
því sem það var fyrir nokkrum
árum síðan. Nú er mest verið
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að hugsa um þá sem mest
mega sín í þjóðfélaginu en áð-
ur var nú á köflum verið að
hugsa um þá sem voru minni
máttar.“

Kristrún: „Já í þessari bar-
áttu okkar með Andra þá vor-
um við stundum að gera hluti
sem engir foreldrar ættu að
þurfa að bera ábyrgð á, t.d. við
lyfjagjafir með lyfjum sem
ættu ekki að meðhöndlast af
öðrum en læknum og hjúkr-
unarfólki. Þó lifði maður á
bjartsýninni og það hjálpaði
manni mikið. Nú eru viðhorfin
einhvern vegin önnur þannig
að maður er einhvern veginn
ekki eins bjartsýnn.Það gerir
manni erfitt fyrir.“

Falur: „Hinsvegar er starfs-
fólkið í þessum málaflokki hér
alveg frábært og hefur á stutt-
um tíma gert mjög góða hluti
miðað við þann þrönga stakk
sem þeim er sniðinn í fjármál-
um.“

– Var ykkur ljóst í upphafi
greiningar Andra hversu erfitt
yrði að annast hann?

Kristrún: „Nei sem betur fer.
Ég veit hreinlega ekki hvort
við hefðum haldið það út ef
svo hefði verið.“

Sjaldgæf fötlunSjaldgæf fötlunSjaldgæf fötlunSjaldgæf fötlunSjaldgæf fötlun
– Er þetta algeng fötlun?
Kristrún: „Nei þetta er ekki

algeng fötlun sem betur fer.
Það sem hins vegar gerði málin
erfiðari fyrir Andra er að þegar
hann er þriggja og hálfs árs
gamall greinist hann líka með
heilahrörnun eins og áður
sagði. Hann sýndi nokkrar
framfarir fram að eins árs aldri
en síðan fór að síga á ógæfu-

hliðina. Eftir að hrörnunin
greindist varð ljóst að hann
næði ekki háum aldri. Við
vissum að hann yrði ekki gam-
all en ekki hversu gamall.“

– Þið hafið þá ekki getað
sótt í smiðju eins eða neins
með hans veikindi?

Kristrún: „Nei það var aldrei
hægt að staðsetja hann í einu
né neinu sem læknarnir þekk-
tu. Fötlunin að vera með lítinn
heila var orðið minna mál þeg-

ar öll veikindin í kringum
hrörnunina komu til. Það var
á allan hátt mjög erfitt að ann-
ast hann. Hann fór í tvær mjög
stórar aðgerðir á æfinni og
margar smáar. Þegar hann var
þriggja og hálfs árs var hann
hættur að geta borðað. Þá var
settur tappi og slanga í gegnum
kviðvegginn og beint í magann
á honum þannig að hann gæti
nærst. Þannig nærðist hann
það sem eftir var æfinnar. Ári
seinna var annar mjaðmalið-
urinn kominn úr lið en oftast
finna svona mikið fötluð börn
ekkert fyrir því þar sem þau
ganga ekki. Í hans tilfelli
kvaldi þetta hann rosalega. Því

„Við vissum að
hann yrði ekki
gamall. Hins

vegar kom dauði
hans okkar í
opna skjöldu

þegar hann dó
sjö og hálfsárs

gamall“

voru báðir lærleggir brotnir
upp og beinin löguð að mjað-
maskálinni. Eftir þessar stóru
aðgerðir var hann mjög lengi
að ná sér. Hann var marga
mánuði mjög kvalinn. Það var
ekkert sem hægt var að gera í
raun. Hann var alla tíð með
mjög veikt ónæmiskerfi þann-
ig að hann varð yfirleitt mjög
veikur þegar hann fékk það
sem við köllum saklausar pest-
ir.“

– Þessar sjúkrahúslegur
hans hljóta að hafa kallað á
langar fjarverur frá heimilinu?

Kristrún: „Já þetta þýddi
auðvitað mjög mikinn aðskiln-
að því við þurftum auðvitað
að sinna Hermanni þeim eldri
líka. Ég bjó í raun hjá Andra
allan þann tíma sem hann
dvaldist á sjúkrahúsum.“

Vinnan og þarfirVinnan og þarfirVinnan og þarfirVinnan og þarfirVinnan og þarfir
fjölskyldunnarfjölskyldunnarfjölskyldunnarfjölskyldunnarfjölskyldunnar

– Falur nú ert þú sjómaður
og einhvern veginn finnst
manni að það starf geti ekki
hentað foreldri með fatlað
barn. Var ekki erfitt að sam-
ræma starfið við þarfir fjöl-
skyldunnar?

Falur: „Jú það var það auð-
vitað. Þessi tími var auðvitað
mjög erfiður fyrir alla. Það
skyldu það ekki allir þegar ég
var að fara á sjóinn klukkan 7
að morgni og þá voru menn að
skjóta á mig að ég væri í hálf-
gerðu skrifstofustarfi því þeir
hörðustu höfðu kannski farið
á sjóinn milli 4 og 5. Menn
vissu það ekki að ég var kann-
ski búinn að labba með Andra
um gólf alla nóttina og því
búinn að sofa talsvert minna

en þeir sem töldust harðastir.
Ég réri því ekki eins stíft og
þeir því auðvitað varð ég að
taka tillit til aðstæðna.“

–En hvernig var ykkar að-
staða á þessum tíma? Kristrún
þú hefur varla verið gjaldgeng
á vinnumarkaðnum á þessum
árum?

„Nei ég gerði nokkrar til-
raunir á þessum árum eftir að
Andri var kominn á leikskól-
ann. Það gekk á ýmsu og alltaf
endaði það með því að ég
hætti. Þegar hann var síðan
sex ára tók ég þá endanlegu
ákvörðun að hætta endanlega
tilraunum mínum til þess að
vinna úti. Hann var svo oft
veikur og ekki fær um að fara
í skólann. Fyrst um sinn kom
stuðningurinn hans heim þegar
þannig stóð á en síðan var tekið
fyrir þá þjónustu. Skilaboðin
voru þau að ég gæti vel verið
heima hjá mínu veika barni
eins og aðrir foreldrar þyrftu
að gera. Einnig þurfti ég að
fara mjög margar ferðir suður
með hann svo þetta einfaldlega
gekk ekki upp. Þar spilaði líka
inní að ég er sjúkraþjálfari.
Að vera í slíku starfi á svona
litlum stað er mjög erfitt ef
maður ætlar bara að vera í
hlutastarfi. Það er svo erfitt að
segja nei við fólk um meiri
vinnu þar sem mikil þörf er á
störfum sjúkraþjálfara. Ég
hafði heldur ekki tök á því að
sækja reglulega endurmennt-
unarnámskeið sem er nauð-
synlegt að gera í þessum geira,
sérstaklega ef maður starfar
einn úti á landi. Því var þetta
besta lausnin að hætta alveg.“

Vanmáttugt kerfiVanmáttugt kerfiVanmáttugt kerfiVanmáttugt kerfiVanmáttugt kerfi

– Nú koma fjármál oft upp í
hugann þegar veikindi og erf-
iðleikar steðja að. Hvernig var
fjárhagshliðin á lífi ykkar á
þessum árum. Það hefur nú
ekki þótt nægilegt í íslensku
þjóðfélagi á seinni árum að
hafa bara eina fyrirvinnu?
Hvernig stóð kerfið sig gagn-
vart ykkur?

Falur: „Það var jafn rausnar-
legt við okkur að það var við
aðra öryrkja á þessum árum.
Það var ekki jafn rausnarlegt
og það er við feður í fæðingar-
orlofi svo maður nefni nú ein-
hver dæmi úr nútímanum. Við
vorum með hæstu umönnunar-
bætur sem um gat á þessum
árum og mig minnir að þær
hafi verið um 40 þúsund krón-
ur á mánuði. Það var öll fjár-
hagsaðstoðin. Hún var svo
skert þegar við fórum að fá
skammtímavistun fyrir And-
ra.“

– Kerfið hefur því verið van-
máttugt til þess að aðstoða for-
eldra í ykkar stöðu?

Falur: „Það var ekki van-
máttugt. Það var bara viljalaust
hvað þetta varðar.“

Kristrún: „Tryggingastofn-
un er að mínu mati alveg stein-
runnin stofnun. Þeir hafa bara
sínar ósveigjanlegu reglur og
eftir þeim er farið. Örorka get-
ur að hámarki orðið 75% og
þá skiptir í rauninni engu máli
við hvaða aðstæður fólk býr.
Þar ræður engu hvort þú getir
hlaupið upp um fjöll með 75
% örorku eða hvort þú ert
ósjálfbjarga og þarft sólar-
hringsumönnun. Þar er enginn
greinarmunur gerður. Það er
ekkert horft til einstaklingsins.
Sumir 75% öryrkjar geta unnið

talsvert. Síðan eru einstakl-
ingar eins og hann Andri okkar
sem ekki gat einu sinni matast
án hjálpar, ekki tjáð sig og
ekki snúið sér við í rúmi sínu
án hjálpar. Þessir tveir eru
metnir sömu 75 % öryrkjarnir
og fá sömu bæturnar. Þetta er
óréttlæti sem ríkir. Okkur
finnst stundum að það sé verið

að nota sér umræðuna um
hugsanlega misnotkun til þess
að fela viljaleysi yfirvalda til
þess að aðstoða þá meira sem
mest þurfa á hjálpinni að
halda.“

Falur: „Umræðan er ávallt
sú að það þurfi að spara því
annars þurfi að hækka skatta.
Við teljum að það eigi að
hjálpa þeim sem raunverulega
þurfa á hjálp að halda. Þurfi
að hækka skatta til þess þá á
að gera það. Við megum aldrei
horfa framhjá hjálparþurfi ein-
staklingum vegna þess að of
margir fái hjálp sem ekki þurfa
á henni að halda. Þarna vantar
pólitískan kjark. Við erum far-
in að reka samtryggingarkerfið
á ölmusum. Það fjölgar sífellt
félögum sem eru að safna pen-
ingum til þess að hjálpa þurf-
andi fólki. Ríkið er síðan mest
í því að hjálpa þeim sem ekki
þurfa á því að halda. Síðan
segir fólk að ekki megi hækka
skatta.

„Eftir að Andri
dó var ég mjög
sátt við hans
líf og okkar
hlut í því“

02.PM5 12.4.2017, 09:059



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JANÚAR 20041010101010

Mín tilfinning er sú að það sé
tekjulægsta fólkið sem stendur
að miklu leyti undir félagslegri
hjálp í landinu með sínum
frjálsu framlögum til ýmissa
styrktarfélaga. Það er þetta
fólk sem skilur vanda annarra
best og er fyrst til þess að láta
eitthvað af hendi rakna. Þeir
tekjuháu hugsa meira um að
ekki megi hækka skattana. Það
má því segja að þetta sé að
vissu leyti fátækramannaskatt-
ur. Ég hef þó þá trú að innst
inni séu allir menn góðir. Ég
mér þann draum að samfélag-
inu verði stjórnað af sömu
ábyrgð, samkennd og for-
gangsröðun og góðu heimili.
Það þarf að skaffa vel og fara
vel með peningana til að skapa
fjárhagslegt öryggi. En hvaða
foreldrar myndu gorta sig af
miklum fjárhagslegum afgan-
gi heimilisins á sama tíma og
þeir vanræktu andlega og lík-
amlega vellíðan barna sinna?“

Dauði Andra FreysDauði Andra FreysDauði Andra FreysDauði Andra FreysDauði Andra Freys

– Nú gerðuð þið ykkur grein
fyrir því að Andri yrði ekki
gamall maður. Hvenær varð
ykkur ljóst að hann væri dauð-
vona?

Kristrún: „Já við vissum að
hann yrði ekki gamall. Hins
vegar kom dauði hans okkar í
opna skjöldu þegar hann dó
sjö og hálfsárs gamall. Hann
var alla tíð mjög heilsuveill
en síðustu tvö árin var hann
þó með skársta móti. Hann
varð sjaldnar veikur en áður
og varð ekki eins mikið veikur
hverju sinni. Því var þetta
mjög óvænt þegar það gerðist.
Hann fékk flensu, og í fram-
haldinu fékk hann skarlatssótt
og síðan lungnabólgu og sýk-
ingar. Eitt leiddi af öðru og
þar kom að því að ónæmis-
kerfið hans brast. Hann dó tíu
dögum eftir að hann fékk
flensuna. Það var auðvitað
kvíði til staðar í hvert skipti
þegar hann veiktist, en dauð-
inn var þó ekki það sem okkur
kom í hug á þessum tíma.“

– Þá komum við að þessum
þætti sem erfitt er að koma
orðum að. Að eiga barn sem
nánast er við dauðans dyr árum
saman. Þarf mjög mikla um-
önnun. Kom aldrei upp þessi
hugsun upp hvort að hann
fengi nú ekki að fá að fara. Er
það kannski eigingirni að
hugsa svona?

Kristrún: „Já auðvitað kom
þessi hugsun upp þegar hann
var búinn að vera mjög veikur
og við búin að ganga með hann
um gólf dögum saman. Þetta
er bara hugsun sem maður
ræður ekkert við. Þegar maður
er úrvinda og langt niðri þá
kemur þessi hugsun upp. Til
hvers er þetta líf? En að sjálf-
sögðu er ástin til barnsins alltaf
það sterk að maður berst fyrir
lífi þess. Eftir á að hyggja dett-
ur mér þó stundum í hug að
það hafi verið eigingirni af
okkar hálfu að ætlast til að
hann héldi áfram að lifa við
allan þennan sársauka.

Við heyrðum einu sinni að
læknir hefði spurt aðstandanda
þroskahefts einstaklings um
hvað hann vildi að gert yrði
fyrir hann í veikindum hans.

blalalalalalalalalallal
Þá átti hann við hvort hann
vildi að á einhverjum tíma-
punkti að hann fengi að fara.
Við reiddumst óskaplega því
að okkur fannst að hann ætti
að eiga rétt á allri þeirri aðstoð
sem í mannlegu valdi væri
unnt að veita honum. Hins-
vegar stendur fólk auðvitað
frammi fyrir þessari spurn-
ingu. Þetta er réttur sem okkur
skilst að foreldrar mikið fatl-
aðra barna hafi í dag og hafi
haft þó að okkur hafi aldrei
verið sagt frá því. Það hvarfl-
aði því aldrei að okkur annað
en að það yrði gert allt fyrir
Andra Frey sem mögulegt var
á þeim tíma.

–En ef þið hefðuð verið
spurð á þessum tíma. Hvernig
hefði svar ykkar orðið?

Kristrún: „Ég hef oft velt
því fyrir mér í seinni tíð. Þetta
er auðvitað skelfileg tilhugsun
sér í lagi í ljósi þess sem við
stöndum frammi fyrir í dag
með okkar yngsta barn. Maður
veltir því óneitanlega fyrir sér
að ef maður tekur þessa
ákvörðun hvort að maður geti
síðan lifað með henni í fram-
tíðinni. Þetta er ógnvekjandi
ákvörðun sem við getum ekki
tekið í dag.“

Kjarkur eða eigingirniKjarkur eða eigingirniKjarkur eða eigingirniKjarkur eða eigingirniKjarkur eða eigingirni
– En hvort lýsir svona

ákvörðun kjarki eða eigingirni
þess er hana tekur fyrir hönd
barnsins síns?

Kristrún: „Við getum alveg
eins snúið þessari spurningu
við og spurt hvort er það kjark-
ur eða eigingirni að taka ekki
þessa ákvörðun. Hver getur
sagt til um lífsvilja slíkra ein-
staklinga? Eftir að Andri dó
var ég mjög sátt við hans líf
og okkar hlut í því. Það eina
sem við veltum fyrir okkur
voru þessar kvalir sem við í

raun lögðum á hann með því
að veita honum þá bestu hjálp
sem möguleg var til þess að
halda lífi af því að við gátum
ekki hugsað okkur  lífið án
hans.

Þetta var oft mjög erfitt til
dæmis þegar við vorum að
koma meltingu hans í gang
eftir aðgerðir. Þá var maður
að berjast með honum klukku-
tímum saman. Hann leið mikl-

ar kvalir og ég upplifði það
eftirá að kannski hefði ég verið
að leggja of mikið á hann.
Maður hugsaði í raun aldrei
um annað en núið þá. Þetta
var svo samfelld sjúkdóma-
saga og kvalasaga að maður í
rauninni gat aldrei staldrað við
og farið yfir málin.  Þetta gekk
allt útá að reyna að upplifa
það að hann lifði kvalalausan
dag. Það var ekki fyrr en þessi
síðustu tvö ár sem hann lifði
sem hann var farinn að lifa
skárra lífi. Eftir að hann dó
komst ég að því að þetta barn
var orðið mitt líf. Mitt verk-
svið, mín vinna og minn til-
gangur í lífinu fór í rauninni
með honum.“

– Nú er kannski erfitt að
ræða þessa tilfinningu þína
eftir að hann er farinn og þú í
rauninni telur þínu hlutverki
lokið. Var þetta frelsistilfinn-
ing að hluta?

Kristrún: „Fyrst skapaðist
rosalegt tómarúm og ég upp-
lifði óyfirstíganlega, nístandi
sorg. Þessi frelsistilfinning ef
svo má nefna kom síðar. Ég

„Þetta gekk allt
útá að reyna að
upplifa það að

hann lifði kvala-
lausan dag“

fór að horfa meira aftur í tím-
ann þegar ég var komin með
Axel heilbrigðan í hendurnar
þá fann maður muninn á því
að vera með heilbrigt barn og
mjög fatlað barn. Þá fyrst fór
maður að líta á dauða hans
sem ákveðna lausn. Það er í
raun ómögulegt að skýra þess-
ar tilfinningar fyrir öðrum en
þeim sem gengið hafa í gegn-
um sömu reynslu. Þessar hugs-
anir á þessum tíma sýna betur
en margt annað hversu blendn-
ar tilfinningar það eru í raun
að eiga fatlað barn. Þú elskar
barnið þitt og getur ekki án
þess verið en samt er sorgin
og sársaukinn til staðar. Maður
er einfaldlega í kross.“

Axel ÍvarAxel ÍvarAxel ÍvarAxel ÍvarAxel Ívar
– En þegar hann síðan deyr

1998 þá ertu orðin ófrísk ekki
satt?

Kristrún: „Jú, þá er ég komin
fjóra mánuði á leið. Það var
alveg óvart. Mín fyrstu við-
brögð við fréttunum um að ég
væri orðin ófrísk voru þau að
rjúka beint í fóstureyðingu. En
sem betur fer stoppaði eitthvað
mig í því og við leituðum til
erfðafræðings og óskuðum
eftir rannsókn til þess að finna
út hverjar væru líkurnar á því
að við myndum eignast annað
fatlað barn.“

– Þannig að sú vinna fer þá
í gagn og í ljós kemur að ykkur
sé óhætt að eignast annað
barn?

Falur: „Já, ef rétt er munað
var talað um eftir þessa rann-
sókn erfðafræðingsins að það
væru einungis 10% líkur á því
að við myndum eignast annað
fatlað barn og þau 10% voru
eingöngu vegna sögunnar.
Þannig að ef að það barn yrði
heilbrigt þyrftum við ekki að
hafa meiri áhyggjur en annað

fólk því þá yrðu líkurnar ein-
ungis um 1% eftir það.“

– Ykkur hefur ekki þótt 10%
líkur á að eignast aftur fatlað
barn óásættanlegt?

Falur: „Læknarnir hömruðu
nú á því að það væru 90%
líkur á því að barnið yrði heil-
brigt. Við vorum hinsvegar
ekki í neinu jafnvægi á þessum
tíma nýbúin að missa Andra
þannig að rökhugsunin var
auðvitað ekki í lagi. Þegar
hamrað er á því að líkurnar
séu 90% á að barnið verði í
lagi þá lætur maður til leiðast.
Hluti af skýringunni er auðvit-
að sú að að hún var orðin
ófrísk. Hvað við hefðum gert
ef við hefðum verið að skipu-
leggja barneign er ómögulegt
að segja. Trúlega hefðum við
aldrei þorað því.“

– Hvernig var meðgangan
með Axel og fyrstu árin hans.
Varstu mjög hrædd um að eitt-
hvað kæmi í ljós?

Kristrún: „Já ég held að það
séu ekki mörg börn sem hafa
verið undir jafn miklu eftirliti
fyrstu árin og hann Axel. Við
vorum með eilífan hnút í mag-
anum fyrir hverja skoðun sem
hann fór í. Það var alltaf eitt-
hvað í undirmeðvitundinni um
að eitthvað neikvætt kæmi í
ljós. Sem betur fer var hann
frá fyrsta degi mjög sprækur
og fljótur til í þroska. Samt
sem áður losnaði maður ekki
við þennan hnút í maganum
fyrr en hann var orðinn þriggja
ára. Þá sannfærðist maður end-
anlega að hann væri bara eðli-
legt barn og nú er hann bara
eins og önnur börn bæði
óþekkur og frekur.“

Eyþór IngiEyþór IngiEyþór IngiEyþór IngiEyþór Ingi

– Þegar í ljós kemur að hann
er heilbrigður þá er um leið
komin staðfesting á því að
ykkur sé óhætt að eignast fleiri
börn?

Kristrún: „Já það var alveg
klárt í okkar huga að fyrst hann
var heilbrigður þá væru ekki
meiri líkur á því að við eignuð-
umst aftur fatlað barn en hver
annar. Þessi fötlun er það sjald-
gæf og nánast var óhugsandi
talið að um erfðagalla væri að
ræða. Við hugsuðum að vísu
málið í tvö ár áður en við
ákváðum að eignast fleiri börn.
Hefði mann grunað að ein-
hverjar minnstu líkur væru á
því að þetta gæti endurtekið
sig þá hefðum við aldrei hugs-
að þetta eina mínútu. Ég var
líka búin að gera það upp við
mig að kæmi upp hinn minnti
grunur um að eitthvað væri að
tímanlega á meðgöngunni þá
færi ég í fóstureyðingu. Um
það var ekki neinn efi. Ég er
síðan undir mjög miklu eftirliti
þessa síðustu meðgöngu mína.
Meira eftirliti en í hinum með-
göngunum. Það var ekki fyrr
en mánuði fyrir fæðingu sem
það kemur í ljós hvers kyns
var. Þá var auðvitað ekki aftur
snúið. Það kemur í ljós í höf-
uðmælingu fóstursins að
þroski höfuðsins var ekki í
lagi. Þá var ljóst að það voru
97% líkur á því að þetta barn
okkar yrði fatlað en auðvitað
héldum við í vonina til enda.“

– Þetta hefur því verið erfið-

ur mánuður?
Kristrún: „Þú getur rétt

ímyndað þér.“
– Er einhver möguleiki að

lýsa tilfinningum sínum þegar
maður er búinn að eignast heil-
brigt barn og vera fullvissaður
að óhætt sé að eignast annað
þegar síðan kemur í ljós að
það er ekki allt með felldu?

Falur: „Þetta er rosalegt
högg. Svo mikið í raun að mað-
ur fellur við. Og um leið kemur
sektarkenndin. Hvað vorum
við eiginlega að pæla með því
að eignast fleiri börn. Maður
varð óskaplega reiður sjálfum
sér. Láta sér detta það í hug
komin á þennan aldur, farin
að hafa það náðugt í fyrsta
skiptið á ævinni og geta sinnt
fullkomlega þeim tveimur
börnum sem við áttum. Hvern-
ig datt manni þetta í hug. Sem
betur fer vék þessi hugsun þó
fljótt.“

Kristrún: „Eftir á að hyggja
veltir maður fyrir sér hvort
það sé eitthvað í undirmeðvit-
undinni sem gerir það að verk-
um að manni finnist maður
þurfa að fylla það skarð sem
látna barnið skilur eftir sig.
Og það þrátt fyrir að maður
viti að skarð látins barns verð-
ur aldrei fyllt.“

– Þessi ákvörðun ykkar að
eignast eitt barn í viðbót var
þá tekin að vandlega íhuguðu
máli?

Kristrún: „Já hún var það.
Hins vegar getur maður alltaf
sagt eftirá að við hefðum átt
að ráðfæra okkur við fleiri sér-
fræðinga. Nú segja sumir
læknar að þeir hefðu umsvifa-
laust sagt okkur að það væru
að minnsta kosti 25% líkur á
því að við eignuðumst fatlað
barn að nýju. Hefði það komið
fram áður hefðum við aldrei
leitt hugann að frekari barn-
eignum.“

– Er í raun nokkuð sem kom-
ið hefur fram sem skýrir hver
hættan í raun er?

Kristrún: „Nei í raun liggur
ekkert fyrir af hverju þetta
gerist. Við stöndum í rauninni
í sömu sporum hvað orsökina
varðar. Ein af mögulegum
skýringum er hinsvegar sú að
þarna sé um víkjandi genagalla
að ræða hjá okkur.“

– Nú er hann fatlaður og
ekkert fær því breytt. Þið hafið
lýst því að ykkur finnist mál-
efnum fatlaðra hafa farið aftur
í þjóðfélaginu. Framundan er
mikil barátta með Eyþór Inga.
Hvernig lýst ykkur á lífið
framundan?

Kristrún: „Við erum fyrst
og fremst kvíðin. Ekki bara
barnsins vegna heldur einnig
vegna allrar fjölskyldunnar.
Við vitum hversu mikið álag
þetta getur verið á fjölskyldu-
lífið. Nú erum við hins vegar
reynslunni ríkari en áður og
erum meðvituð um hvað ber

„Mitt verksvið,
mín vinna og

minn tilgangur
í lífinu fór
 í rauninni

með honum“
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að varast. Sú hugsun sem við
höfum náð að tileinka okkur í
gengum þá reynslu að taka
hvern dag fyrir í einu hjálpar
mikið. Í raun er ekkert hægt að
nálgast þessi mál öðruvísi. Nú
verðum við að forðast hugsa
of langt fram í tímann en þess
í stað að reyna að njóta augna-
bliksins.

Hann Eyþór Ingi brosir til
okkar í dag og þá er engin
ástæða til þess að vera dapur.
Auðvitað er ekki gaman að
hafa gengið í gegnum svona
hluti áður en nú kemur það
okkur til góða. Maður mun
taka öðruvísi á hlutunum. Það
verður okkur auðveldara að
leita aðstoðar því maður veit
hvar aðstoðina er að finna. Við
vitum líka mikilvægi þess að
hugsa meira um sjálfan sig til
þess að tæma ekki batteríin.
Við erum meðvitaðri um rétt-
indi okkar og óhræddari að
kalla eftir þeim. Þó að það
fenni fljótt í förin í þessum
málum þá mun barátta sú sem
við háðum fyrir velferð Andra
verða ákveðið leiðarljós í þeirri
göngu sem framundan er með
Eyþór Inga.“

Að halda fjöl-Að halda fjöl-Að halda fjöl-Að halda fjöl-Að halda fjöl-
skyldunni samanskyldunni samanskyldunni samanskyldunni samanskyldunni saman

– Þegar fólk gengur í gegn-
um svona álag þá óneitanlega
hugsar maður til sambands
ykkar og fjölskyldutengsl-
anna. Hvernig fer fólk að því
að halda þetta út. Halda fjöl-
skyldunni saman?

Kristrún: „Já þetta er auð-
vitað heljar púsluspil. Auðvit-
að hefur þetta reynt mikið á
okkar samband og á alla í
kringum okkur. Mér finnst að
fyrst við komumst í gegnum
þetta hingað til saman þá hljóti
þetta að ganga. Þó að tölfræðin
segi að 80% foreldra fatlaðra
barna skilji þá ætlum að gera
allt til þess  að verða áfram í
20% hópnum. Núna erum við
meðvitaðri um okkar eigin
þarfir. Nú verða ekki einföldu
hlutirnir eins flóknir og fara
síður í taugarnar á manni.
Hamingjan kemur ekki utan
frá heldur innan frá.“

– Verður fólk biturt þegar
það upplifir svona reynslu?

Falur: „Já ég get ekki neitað
því að oft hefur maður verið
bitur en þó ekki eins mikið í
seinni tíð, eftir að ég fór að
reyna að tileinka mér þá hugs-
un að sætta mig við það sem
ég fæ ekki breytt, en leggja
frekar áherslu á að breyta því
sem ég get breytt.“

Kristrún: „Maður vill auð-
vitað ekki vera sífellt að bera
sorgir sínar og vanlíðan á torg.
Þannig hugsa flestir og fyrir
vikið er maður kannski talinn
sterkari en maður í rauninni
er. Ég á  hinsvegar oft ótrúlega
auðvelt með að horfa á björtu
hliðarnar og það gefur mér
aukinn kraft til að halda
áfram.“

Falur: „Fólk verður hinsveg-
ar að fá útrás fyrir sínar til-
finningar. Maður getur ekki
alltaf verið hress. Það er í tísku
á Íslandi að vera hress. Við
erum hamingjusamasta þjóð í
veröldinni þrátt fyrir að við

„Það kemur í ljós
í höfuðmælingu

fóstursins að
þroski höfuðsins
var ekki í lagi. Þá
var ljóst að það

voru 97% líkur á
því að þetta barn
okkar yrði fatlað

en auðvitað
héldum við í

vonina til enda“

bryðjum mest allra af þung-
lyndislyfjum. Við erum alltaf
í einhverjum leik Íslendingar.
Við verðum líka að finna vett-
vang til að fá útrás fyrir nei-
kvæðar tilfinningar. Losna við
þær og vera fær um að hleypa
þeim jákvæðu að.“

– Á fólk ekki hér að bera
harm sinn í hljóði og bera ekki
vanlíðan sína á torg?

Kristrún: „Jú það er auðvit-
að lenska. Ég hef hinsvegar
verið dugleg við að leita mér
aðstoðar þrátt fyrir að hugsan-
lega telji einhverjir það vera
veikleikamerki. Mér finnst það
hinsvegar styrkleikamerki.
Það er kannski karlímyndin
sem flækist meira fyrir þeim.
Þeir eiga oft erfiðara með að
leita sér aðstoðar.“

– Hvernig er að halda sam-
bandi við fólk með svona veik
börn? Hvernig var að umgang-
ast vini. Hurfu þeir á þessum
tíma?

Kristrún: „Já það var nú auð-
vitað ekki auðvelt að umgang-
ast okkur. Við gátum ekki gert
nein plön. Það var auðvitað
erfitt að heimsækja okkur og
halda sambandi við okkur.
Maður verður því auðvitað
með tímanum einangraður og
við því er erfitt að bregðast
við þessar aðstæður. Það verð-
ur hver og einn og eiga sitt líf.
Það gerir það hinsvegar að
verkum að maður verður fyrir
vikið mjög háður því stuðn-
ingsneti sem kerfið býr til í
kringum mann. Það er ekki
hægt að treysta á aðra í því
sambandi þegar maður er með
svona veik börn. Það er ein-
faldlega ekki hægt að leggja
það á neinn nema sérfrótt fólk.
Þetta er það langvarandi
ástand. En sem betur fer gáfust
ekki allir upp á okkur og við
eigum þeim mikið að þakka.“

Fjölskyldunnar að Grund-
arhóli 1 bíður erfitt verkefni.
Að fóta sig áfram í veröld sem
mælir allt í árangri. Þar sem
sífellt eru gerðar meiri kröfur
til einstaklingsins. Þar sem
allir verða að skara framúr.
Þar sem glittir hvarvetna í gull-
ið að sögn. Þar sem allir eiga
að vera brosandi og hraustir.
Þau ætla hinsvegar að ganga
götuna á sínum hraða og eftir
sínum formerkjum. Þyrftum
við ekki fleiri að fara að gera
slíkt hið sama.

–Halldór Jónsson

Ársskýrsla Ísafjarðarprestakalls fyrir árið 2003

Skírnum fækkar um
liðlega helming á áratug

Skírnum í Ísafjarðar-
prestakalli hefur fækkað
mikið undanfarin áratug.

Á síðasta ári voru 28
skírnir skráðar í minis-

teralbók Ísafjarðarpresta-
kalls en voru 64 árið

1993, eða fyrir áratug. Þó
að alltaf sé eitthvað um
að börn séu skírð utan

prestakallsins er megin
skýringin á fækkuninni sú

að íbúum Ísafjarðar-

prestakalls hefur fækkað
um 450 manns á undan-
förnum tólf árum. Ellefu
hjónavígslur fóru fram í

Ísafjarðarprestakalli á síð-
asta ári, þar af ein í Hnífs-

dalskapellu. Fyrir áratug
voru álíka margar hjóna-
vígslur í prestakallinu en
árið 1993 voru 10 hjóna-

vígslur. Sextán útfarir fóru
fram á síðasta ári á móti 33

árið 1993.

Eftirtaldir einstaklingar voru
bornir til moldar á Ísafirði á síðasta ári:

Guðmundur Maríasson frá Kollsá í
Grunnavíkurhreppi var jarðsunginn 4. janúar.

Þuríður Jónsdóttir Edwald frá Ísafirði
var jarðsungin 7. janúar.

Bjarney Ingibjörg Ólafsdóttir, fædd á
Flateyri var jarðsungin 1. febrúar.
Ebeneser Þórarinsson  frá Ísafirði

var jarðsunginn 15. febrúar.
Halldór Magnússon frá Reykjavík

var jarðsunginn 17. febrúar.
Anna S. Bjarnadóttir frá Ísafirði

var jarðsungin 23. febrúar.
Kristín S. D. Alexandersdóttir frá Dynjanda

í Jökulfjörðum var jarðsungin 17. maí.
Bragi Jónsson frá Ísafirði var jarðsunginn 7. júní.
Hrólfur Valdimarsson var jarðsunginn 28. júní.

Hjálmar Björnsson frá Mosvöllum
í Önundarfirði var jarðsunginn 1. júlí.

Ingibjörg Finnsdóttir frá Ísafirði var jarðsungin 11. júlí.
Yngvi Guðmundsson frá Reykjavík var jarðsunginn 23. ágúst.

Kristinn Jón Jónsson frá Mýri við
Álftarfjörð var jarðsunginn 27. september.

Svanfríður S. Gísladóttir frá Ísafirði
var jarðsungin 18. október.

Unnur S. Gísladóttir frá Skárastöðum
í Miðfirði var jarðsungin 20. desember.

Guðríður S. A. Benediktsdóttir fædd á Drangsnesi,
var jarðsett í Hnífsdalskirkjugarði 19. júní.

Eftirtalin hjón voru gefin saman árið
2003 á Ísafirði, í Hnífsdal og í heimahúsi

Guðrún Oddsdóttir og Hörður Þór Ástþórsson.
Rannveig Björnsdóttir og Hrafn Snorrason.
Esther Ósk Arnórsdóttir og Smári Ólafsson.

Sigrún Arna Elvarsdóttir og Steingrímur Þorgeirsson.
Auður Helga Ólafsdóttir og Guðmundur Valdimarsson.

Margrét Björgvinsdóttir og Hafsteinn Sverrisson.
Dagbjört Sigríður Gunnarsdóttir og Héðinn Ólafsson.
Salbjörg Jósepsdóttir og Ólafur Bjarni Halldórsson.

Gunnhildur Linda Gunnarsdóttir og Róbert B.  Jóhannesson.
Árný Einarsdóttir og Sigurður Brynjar Ásvaldsson.
Sóley Sveinsdóttir og Guðbjartur Brynjar Ólafsson.

Eftirtaldir börn voru skírð í Hnífsdalssókn og Ísafjarðarsókn á síðasta ári:

Signý Stefánsdóttir, Skólavegi 9.
Júlíana Lind Jóhannsdóttir, Bakkavegi 4.

Kristín Þóra Gísladóttir, Skólavegi 13.
Marta Sóley Hlynsdóttir, Þrándheimi, Noregi.

Davíð Hjaltason, Fagraholti 2.
Elías Ver Bjarnason, Hlíðarvegi 21.

Linda Rós Hannesdóttir, Hafraholti 16.
Heba Sif Guðbjartsdóttir, Hlíðarvegi 46.

Hrafnhildur Una Magnúsdóttir, Brautarholti 4.
Eva Marín Jónsdóttir, Urðarvegi 78.

Katla María Magdalena Sæmundsdóttir, Stórholti 11.
Ríkharður Ingi Steinarsson, Hlíðarvegi 26a.

Helena Haraldsdóttir, Kaupmannahöfn, Danmörku.
Arnar Snær Hansen Halldórsson, Reykjavík.

Hrafnhildur Guðný Njálsdóttir, Hlíðarvegi 29.
Diljá Ögn Lárusdóttir, Hjallavegi 8.

Sædís Mjöll Steinþórsdóttir, Herlev, Danmörku.
Viktoría Sólveig Kristinsdóttir, Reykjavík.

Daði Rafn Ómarsson, Árholti 11.
Reynir Örn Guðmundsson, Kópavogi.
Jelena Rós Valsdóttir, Hjallavegi 19.

Guðlaug Rós Jóhannsdóttir, Góuholti 12.
Orri Daníel Llorens Gabríelsson, Barcelona, Spáni.

Sigurður Bjarni Kristinsson, Fjarðarstræti 4.
Þóra Kolbrún Ólafsdóttir, Bolungarvík.

Sara Kristín Gunnsteinsdóttir, Vancouver, Kanada.
Einar Árni Gíslason, Reykjavík.

Jóel Ýrar Kristinsson, Smiðjugötu 8a.bb.is – tekur senn
miklum breytingum
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STAKKUR SKRIFAR

Næsta stórvirkjun
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.

Smáauglýsingar

Að gefnu tilefni vill Krabbameins-Að gefnu tilefni vill Krabbameins-Að gefnu tilefni vill Krabbameins-Að gefnu tilefni vill Krabbameins-Að gefnu tilefni vill Krabbameins-
félagið Sigurvon geta þess aðfélagið Sigurvon geta þess aðfélagið Sigurvon geta þess aðfélagið Sigurvon geta þess aðfélagið Sigurvon geta þess að
minningarkort félagsins eru tilminningarkort félagsins eru tilminningarkort félagsins eru tilminningarkort félagsins eru tilminningarkort félagsins eru til
sölu á eftirtöldum stöðum:  Bók-sölu á eftirtöldum stöðum:  Bók-sölu á eftirtöldum stöðum:  Bók-sölu á eftirtöldum stöðum:  Bók-sölu á eftirtöldum stöðum:  Bók-
hlöðunni, Birkir ehf, Blómahorn-hlöðunni, Birkir ehf, Blómahorn-hlöðunni, Birkir ehf, Blómahorn-hlöðunni, Birkir ehf, Blómahorn-hlöðunni, Birkir ehf, Blómahorn-
inu, Blómaturninum og sjúkra-inu, Blómaturninum og sjúkra-inu, Blómaturninum og sjúkra-inu, Blómaturninum og sjúkra-inu, Blómaturninum og sjúkra-
húsinu á Ísafirði. Einnig í Bjarna-húsinu á Ísafirði. Einnig í Bjarna-húsinu á Ísafirði. Einnig í Bjarna-húsinu á Ísafirði. Einnig í Bjarna-húsinu á Ísafirði. Einnig í Bjarna-
búð í Bolungarvík, sparisjóðunumbúð í Bolungarvík, sparisjóðunumbúð í Bolungarvík, sparisjóðunumbúð í Bolungarvík, sparisjóðunumbúð í Bolungarvík, sparisjóðunum
á Flateyri, Þingeyri og í Súðavíká Flateyri, Þingeyri og í Súðavíká Flateyri, Þingeyri og í Súðavíká Flateyri, Þingeyri og í Súðavíká Flateyri, Þingeyri og í Súðavík
og á bensínstöðunni á Suðureyri.og á bensínstöðunni á Suðureyri.og á bensínstöðunni á Suðureyri.og á bensínstöðunni á Suðureyri.og á bensínstöðunni á Suðureyri.

Til sölu er eikarlitað hornskrif-Til sölu er eikarlitað hornskrif-Til sölu er eikarlitað hornskrif-Til sölu er eikarlitað hornskrif-Til sölu er eikarlitað hornskrif-
borð. Er sem nýtt og mjög góðborð. Er sem nýtt og mjög góðborð. Er sem nýtt og mjög góðborð. Er sem nýtt og mjög góðborð. Er sem nýtt og mjög góð
hirsla. Fæst á hálfvirði ca. kr. 16hirsla. Fæst á hálfvirði ca. kr. 16hirsla. Fæst á hálfvirði ca. kr. 16hirsla. Fæst á hálfvirði ca. kr. 16hirsla. Fæst á hálfvirði ca. kr. 16
þús. Uppl. í símum 456 5035þús. Uppl. í símum 456 5035þús. Uppl. í símum 456 5035þús. Uppl. í símum 456 5035þús. Uppl. í símum 456 5035
og 849 8812 eftir kl. 18.og 849 8812 eftir kl. 18.og 849 8812 eftir kl. 18.og 849 8812 eftir kl. 18.og 849 8812 eftir kl. 18.

Bráðvantar eldavél, þarf að veraBráðvantar eldavél, þarf að veraBráðvantar eldavél, þarf að veraBráðvantar eldavél, þarf að veraBráðvantar eldavél, þarf að vera
nýleg eða vel nothæf. Upplýsing-nýleg eða vel nothæf. Upplýsing-nýleg eða vel nothæf. Upplýsing-nýleg eða vel nothæf. Upplýsing-nýleg eða vel nothæf. Upplýsing-
ar í síma 848 6037.ar í síma 848 6037.ar í síma 848 6037.ar í síma 848 6037.ar í síma 848 6037.

Til sölu er húseignin að FagraholtiTil sölu er húseignin að FagraholtiTil sölu er húseignin að FagraholtiTil sölu er húseignin að FagraholtiTil sölu er húseignin að Fagraholti
1 á Ísafirði. Tilboð óskast. Uppl.1 á Ísafirði. Tilboð óskast. Uppl.1 á Ísafirði. Tilboð óskast. Uppl.1 á Ísafirði. Tilboð óskast. Uppl.1 á Ísafirði. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 865 4756.í síma 865 4756.í síma 865 4756.í síma 865 4756.í síma 865 4756.

Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,Til sölu er Nissan Micra árg. 96,
5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út5 dyra. Bifreiðin lítur mjög vel út
og er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. íog er ekin 91 þús. km. Uppl. í
síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.síma 868 2664 og 477 1041.

Óska eftir skíðum, 110-120 cm,Óska eftir skíðum, 110-120 cm,Óska eftir skíðum, 110-120 cm,Óska eftir skíðum, 110-120 cm,Óska eftir skíðum, 110-120 cm,
og skíðaklossum nr. 5, 23 ogog skíðaklossum nr. 5, 23 ogog skíðaklossum nr. 5, 23 ogog skíðaklossum nr. 5, 23 ogog skíðaklossum nr. 5, 23 og
24,5 (skónúmer 36). Upplýsing-24,5 (skónúmer 36). Upplýsing-24,5 (skónúmer 36). Upplýsing-24,5 (skónúmer 36). Upplýsing-24,5 (skónúmer 36). Upplýsing-
ar í síma 861 4333.ar í síma 861 4333.ar í síma 861 4333.ar í síma 861 4333.ar í síma 861 4333.

Til sölu er snjóbretti, 1,45 cm,Til sölu er snjóbretti, 1,45 cm,Til sölu er snjóbretti, 1,45 cm,Til sölu er snjóbretti, 1,45 cm,Til sölu er snjóbretti, 1,45 cm,
bindingar og skór. Uppl. í símabindingar og skór. Uppl. í símabindingar og skór. Uppl. í símabindingar og skór. Uppl. í símabindingar og skór. Uppl. í síma
456 3470.456 3470.456 3470.456 3470.456 3470.

Til leigu einstaklingsíbúð meðTil leigu einstaklingsíbúð meðTil leigu einstaklingsíbúð meðTil leigu einstaklingsíbúð meðTil leigu einstaklingsíbúð með
öllum húsbúnaði í Kópavogi.öllum húsbúnaði í Kópavogi.öllum húsbúnaði í Kópavogi.öllum húsbúnaði í Kópavogi.öllum húsbúnaði í Kópavogi.
Uppl. í síma 564 4946.Uppl. í síma 564 4946.Uppl. í síma 564 4946.Uppl. í síma 564 4946.Uppl. í síma 564 4946.

Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.Til sölu er Toyota Corolla árg.
1998, ekin 80 þús. km. Uppl. í1998, ekin 80 þús. km. Uppl. í1998, ekin 80 þús. km. Uppl. í1998, ekin 80 þús. km. Uppl. í1998, ekin 80 þús. km. Uppl. í
síma 456 3261.síma 456 3261.síma 456 3261.síma 456 3261.síma 456 3261.

Þorrablót kvenfélagsins HvatarÞorrablót kvenfélagsins HvatarÞorrablót kvenfélagsins HvatarÞorrablót kvenfélagsins HvatarÞorrablót kvenfélagsins Hvatar
verður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu íverður haldið í Félagsheimilinu í
Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.Hnífsdal laugardaginn 31. janúar.
Miðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í símaMiðapantanir hjá Rúnu í síma
456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456456 3590 og Elínu í síma 456
3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!3593. Allir velkomnir!

Til sölu er VW Golf, skoðaðurTil sölu er VW Golf, skoðaðurTil sölu er VW Golf, skoðaðurTil sölu er VW Golf, skoðaðurTil sölu er VW Golf, skoðaður
og í góðu standi. Verðhugmyndog í góðu standi. Verðhugmyndog í góðu standi. Verðhugmyndog í góðu standi. Verðhugmyndog í góðu standi. Verðhugmynd
kr. 60 þús. Uppl. í síma 456kr. 60 þús. Uppl. í síma 456kr. 60 þús. Uppl. í síma 456kr. 60 þús. Uppl. í síma 456kr. 60 þús. Uppl. í síma 456
3663 eftir kl. 18.3663 eftir kl. 18.3663 eftir kl. 18.3663 eftir kl. 18.3663 eftir kl. 18.

Terrirer hvolpar fást gefins, kom-Terrirer hvolpar fást gefins, kom-Terrirer hvolpar fást gefins, kom-Terrirer hvolpar fást gefins, kom-Terrirer hvolpar fást gefins, kom-
nir undan minkahundum. Uppl.nir undan minkahundum. Uppl.nir undan minkahundum. Uppl.nir undan minkahundum. Uppl.nir undan minkahundum. Uppl.
í síma 456 3184.í síma 456 3184.í síma 456 3184.í síma 456 3184.í síma 456 3184.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni. Uppl. í síma 690 2100.inni. Uppl. í síma 690 2100.inni. Uppl. í síma 690 2100.inni. Uppl. í síma 690 2100.inni. Uppl. í síma 690 2100.

Til leigu er stúdíóíbúð með hús-Til leigu er stúdíóíbúð með hús-Til leigu er stúdíóíbúð með hús-Til leigu er stúdíóíbúð með hús-Til leigu er stúdíóíbúð með hús-
gögnum, rafmagni og hita oggögnum, rafmagni og hita oggögnum, rafmagni og hita oggögnum, rafmagni og hita oggögnum, rafmagni og hita og
Stöð 2. Uppl. í síma 898 3802.Stöð 2. Uppl. í síma 898 3802.Stöð 2. Uppl. í síma 898 3802.Stöð 2. Uppl. í síma 898 3802.Stöð 2. Uppl. í síma 898 3802.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-
arvegi 78. Upplýsingar í símaarvegi 78. Upplýsingar í símaarvegi 78. Upplýsingar í símaarvegi 78. Upplýsingar í símaarvegi 78. Upplýsingar í síma
456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.456 3928 og 456 4323.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-
arvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. í
síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.síma 456 3928 og 456 4323.

Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-
staðarhússins á Ísafirði sem áðurstaðarhússins á Ísafirði sem áðurstaðarhússins á Ísafirði sem áðurstaðarhússins á Ísafirði sem áðurstaðarhússins á Ísafirði sem áður
var smíðaverkstæði. Upplýsingarvar smíðaverkstæði. Upplýsingarvar smíðaverkstæði. Upplýsingarvar smíðaverkstæði. Upplýsingarvar smíðaverkstæði. Upplýsingar
í síma 456 3466.í síma 456 3466.í síma 456 3466.í síma 456 3466.í síma 456 3466.

Óska eftir litlum harðfiskhjalli.Óska eftir litlum harðfiskhjalli.Óska eftir litlum harðfiskhjalli.Óska eftir litlum harðfiskhjalli.Óska eftir litlum harðfiskhjalli.
Uppl. í síma 861 8991.Uppl. í síma 861 8991.Uppl. í síma 861 8991.Uppl. í síma 861 8991.Uppl. í síma 861 8991.

Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stó-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stó-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stó-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stó-Til sölu er 3ja herb. íbúð í Stó-
holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.holti. Uppl. í síma 456 5424.

Einar Örn Thorlacius, sveitarstjóri Reykhólahrepps skrifar

Nokkur umræða hefur stað-
ið undanfarið í BB um vega-
mál á Vestfjörðum. Alkunna
er að samgöngur hér eru í
ólagi, þótt ýmislegt hafi áunn-
ist undanfarin misseri og ber
auðvitað að þakka það. Um-
ræðan hefur staðið um betra
samband milli norður- og suð-
urhluta Vestfjarða. Sumir hafa
viljað göng milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar sem fyrst og
jafnvel tvenn göng þannig að
hægt væri að aka viðstöðulaust
frá Dýrafirði og langleiðina
til Breiðafjarðar. Aðrir hafa
viljað setja Arnkötludalsveg í
forgang. Þriðji hópurinn bend-
ir á göng undir Kollafjarðar-
heiði og fjórði hópurinn vill
betri veg yfir Þorskafjarðar-
heiði.

Allt er þetta nú gott og bless-
að. Varðandi Arnkötludals-
veginn hefur sveitarstjórn
Reykhólahrepps mótað þá
stefnu að taka jákvætt í það
mál svo framarlega sem sú
framkvæmd raski ekki áætlun
um uppbyggingu vegar frá
Bjarkalundi í Flókalund sem
unnið er að samkvæmt gild-
andi vegaáætlun.

Nokkuð skiptar skoðanir eru
í Reykhólahreppi um gildi
Arnkötludalsvegar. Og er
kannski von að mörgum finn-
ist forgangsmál að koma þeim
hluta Vestfjarðavegar sem
liggur á milli Bjarkalundar og
Flókalundar í lag, en ástand
þess vegar er nú bara eiginlega
til skammar og satt að segja
furðulegt hvað Djúpvegur hef-
ur  fengið mikinn forgang hjá
stjórnvöldum. Sama má segja
um þá merkilegu staðreynd að
skilja Svínadal í Dalasýslu (13
km vegstubb) eftir sem lélegan
malarveg. Ef ekki væri Svína-
dalurinn ókláraður, væri sam-
fellt bundið slitlag alla leið frá
Reykjavík og að Bjarkalundi í
Reykhólasveit (og að Reyk-
hólum).

Enn um vegamál á Vestfjörðum
Hvað höfum við að sækja

til Hólmavíkur? Þannig hafa
nokkrir Austur-Barðstrend-
ingar spurt mig undanfarið
þegar ég hef rætt Arnkötlu-
dalsveginn við þá. „Það liggur
beinna við að fara suður, þ.e.í
Dalina og Borgarnes,“ segja
menn.

Sá sem hér heldur á penna
hefur verið stuðningsmaður
Arnkötludalsvegar (eða
Stranddalavegar). Og þá kom-
um við að því sem hefur alveg
gleymst í umræðunni á síðum
þessa blaðs.  Það er hugsanlegt
samstarf og samvinna Reyk-
hólahrepps og Hólmavíkur-
hrepps.  Loftlínan á milli þess-
ara nágranna er ótrúlega stutt
en vegasamgöngur hræðileg-
ar. Það sem okkur er boðið
upp á er vegslóði um Trölla-
tunguheiði sem er rétt „fær“
yfir sumar mánuðina.

Arnkötludalsvegur mun
gjörbreyta þessu (því hann
kemur fyrr eða síðar). Nú í
dag eru 63 km á milli Reykhóla
og Hólmavíkur yfir Trölla-
tunguheiði en yrðu sennilega
innan við 60 km þegar Arn-
kötludalsvegurinn er kominn.
Hér ber að hafa í huga hversu
einangraðir Reykhólar og
Hólmavík eru frá öðrum stöð-
um á Vestfjörðum og einangr-
aðir hvor frá öðrum. Til við-
bótar mun Arnkötludalsveg-
urinn stytta leiðina til höfuð-
borgarinnar fyrir Hólmvíkinga
um sennilega 40 km.

En hvað hafa þá Austur-
Barðstrendingar (íbúar Reyk-
hólahrepps) að sækja til
Strandamanna? Fyrst má
nefna ýmiss konar opinbera
þjónustu. Í dag þjónar einn og
sami byggingarfulltrúinn allri
Dalasýslu, Austur-Barða-
strandarsýslu og tveimur
hreppum Strandasýslu. Á vet-
urna verður byggingarfulltrú-
inn að fara stóran hring um
Laxárdalsheiði til þess að

Einar Örn Thorlacius.
komast í Strandasýslu vegna
þess að Arnkötludalsveginn
vantar. Þá má nefna að það er
Hólmavíkurútibú Orkubús
Vestfjarða sem þjónar Austur-
Barðstrendingum. Ég botna
ekkert í því hvernig þeir vösku
drengir fara að því að brjótast
yfir þessa fjallaslóða (Trölla-
tunguheiði eða Þorskafjarðar-
heiði) á veturna til okkar þegar
mikið liggur við, en þeir hafa
staðið sig vel. Útibú Vega-
gerðarinnar í Búðardal þjónar
stærstum hluta Reykhóla-
hrepps. Á Hólmavík er hins
vegar að finna það útibú Vega-
gerðarinnar sem næst okkur
er. Nefna má ýmsa aðra opin-
bera þjónustu s.s. læknisþjón-
ustu og löggæslu sem nú er
ýmist sótt í suður (Búðardal)
eða vestur (Patreksfjörð). Með
þessu er ég ekki endilega að
leggja til að öll þessi þjónusta
okkar flytjist til Hólmavíkur.
En Arnkötludalsvegur myndi
opna nýja möguleika á þessu
sviði.

Að auki má nefna að til
stendur að opna vínbúð á
Hólmavík. Sú vínbúð sem
næst okkur er í dag er í Búðar-
dal. Það er 15-20km lengri
leið en vegalengdin til Hólma-
víkur verður um Arnkötludal.

En það hangir fleira á spýt-
unni. Allt okkar sorp er sótt af
Gámaþjónustu Vesturlands í

Borgarnesi og urðað í Fíflholti
á Mýrum með tilheyrandi
kostnaði enda um langan veg
að fara. Á Hólmavík er hins
vegar að finna nýjan sorpbíl
sem vantar meiri verkefni og
þar að auki er urðunarstaður
fyrir hendi. Öll samvinna af
þessu tagi stendur og fellur
með Arnkötludalsvegi.

En þá stendur reyndar eftir
það allra mikilvægasta. Með
Arnkötludalsveginum myndu
Reykhólahrepppur og Hólma-
víkurhreppur verða eitt at-
vinnu- og íbúasvæði sem
myndi styrkja byggðir beggja
megin við hinn nýja veg meira
en margur gerir sér grein fyrir.

Ég leyfi mér að fullyrða að
allir þéttbýlisstaðir á Vest-
fjörðum nema tveir séu í ágætu
vegasambandi við einhverja
aðra þéttbýlisstaði á Vestfjörð-
um. Þessir tveir eru Reykhólar
og Hólmavík (og e.t.v. Drang-
snes). Arnkötludalsvegur
myndi gjörbreyta því. Þegar
svo við bætist bættar sam-
göngur suður fyrir þá sem búa
á norðanverðum Vestfjörðum,
þá finnst mér ekki spurning að
stjórnvöld ættu að fara að huga
alvarlega að lagningu Arn-
kötludalsvegar. Leið ehf hefur

komið með áhugaverðar hug-
myndir um fjármögnun vegar-
ins. Er eftir nokkru að bíða?
Málið snýst reyndar ekki um
hvort Arnkötludalsvegur kem-
ur heldur hvenær, því hann er
á samgönguáætlun, a.m.k. sem
valkostur á móti veginum um
Strandir.

Auðvitað viljum við gott
samband við Dalamenn í suðri
og Vestur-Barðstrendinga í
vestri. En það er einfaldlega
styttra til Hólmvíkinga!

Að lokum má geta þess að
frá fornu fari hefur verið tals-
verður samgangur á milli
Austur-Barðstrendinga og
Strandamanna, þ.e. fyrir bíla-
öld. Þetta var bæði í verslunar-
og atvinnumálum.  Segja má
að samskiptin hafi í raun
minnkað þegar bílaöld gekk í
garð, því vegabætur á milli
þessara tveggja nágrannahér-
aða héldust ekki í hendur við
breytta samgöngutækni. Það
er kominn tími til að bæta úr
þessu.

Einar Örn Thorlacius,
sveitarstjóri Reykhóla-

hrepps.  (Skoðanir í þessari
grein eru þó hans sjálfar en

ekki endilega sveitar-
stjórnar).

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar telur að heppilegt
geti verið að staðsetja hellu-
steypu á Ísafirði syðst á Suð-
urtanga á lóð sem er ætluð
sem olíubirgðastöð sam-
kvæmt deiliskipulagi. Nefn-
din hefur óskað umsagnar
hafnarstjórnar á staðsetning-
unni.

Forsaga málsins er að Ásel

ehf. sótti fyrir skömmu um
lóðina Sindragötu 17 til að
starfrækja hellusteypu. Um-
sögn hafnarstjórnar um þá
lóð var neikvæð þar sem í
fyrirliggjandi nýtingarhug-
myndum væri lögð áhersla á
hafnsækna starfsemi. Erind-
inu var því vísað aftur til
umhverfisnefndar sem hefur
tekið það fyrir að nýju.

Hellusteypa
á Suðurtanga

Öll leitum við nýrra tækifæra á árinu sem er að hefja göngu sína. Krafturinn
í Vestfirðingum er annálaður og nú þarf að stilla saman strengina og virkja þessa
miklu orku, sem dugað hefur íbúum til búsetu við erfið skilyrði um aldir. Oftast
höfum við þurft að stríða við óblíð náttúruöfl, sem hafa hert forfeður okkar,
sumir reyndar urðu að láta í minni pokann fyrir náttúrunni. Það er gömul saga
og ný. Við höfum misst eða látið frá okkur kvóta eftir því hver segir frá. Fisk-
veiðar og fiskvinnsla hafa verið grunnurinn að efnhagslegri velgengi Vestfjarða-
samfélagsins lengst af síðustu öld.

Eins oft og vitnað hefur verið til reikningsskilaaðferðar Jóns Sigurðssonar í
glímunni við danska konugnsveldið á 19. öld, er nú við hæfi að skoða þá sömu
aðferð, eða hliðstæða, þegar litið er til framlaga úr ríkissjóði til Vestfjarða. Veit
einhver hve miklu Vestfirðingar hafa skilað í ríkissjóð og þjóðarbúið á undan-
förnum áratugum? Fróðlegt væri að fá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til þess
að reikna út niðurstöðuna. Það hefur ekki verið háttur okkar að biðja um ölmus-
ur, enda í andstöðu við lífsbaráttu og lífsvilja Vestfirðinga. En nú eigum við
undir högg að sækja og þurfum á öllum okkar vopnum að halda. Við sættum
okkur ekki við að verða sett til hliðar eins og einhver hornkerling í þeirri upp-
sveiflu efnahags Íslendinga sem við blasir. Þá skulum við brýna kutana eða öllu
heldur stílvopnin og setja fram kröfur Vestfirðinga og sjá hvert stefnir. Ekki er
til að dreifa möguleikum á stóriðju með sama hætti og höfuðborgarsvæðið,
Vesturland og Austfirðir njóta nú.

Hvað höfum við? Náttúra Vestfjarða er einstök, þótt nú snjói meira en gert
hefur um margra ára bil, þá er vetrarfegurð hér mikil og enginn sem ferðast
hefur um Vestfirði að sumarlagi fer í grafgötur um þá einstæðu fegurð sem
fjórðungurinn býr yfir og heillar marga, Íslendinga jafnt og útlendinga. Sem
betur fer hefur það verið leiðrétt að gistirýmum hafi fækkað. Þeim hefur þvert
á móti fjölgað, en ekki er heiglum hent að drífa upp ferðaþjónustu svo fjarri
Reykjavík, nema eiga stuðning þeirra stærstu í ferðaþjónustunni. Oft hefur
verið bent á það sem galla að ekki sé treystandi á flug til og frá Vestfjörðum.
Þá þarf að hafa varaleið á landi og sú leið kann að opnast, náist um það sam-
staða á Alþingi. Ákvörðun um að verja til þess fé vantar. Að henni fenginni
blasir við þjóðleið um Arnkötludal, sem styttir vetrarveg til Vestfjarða og
væntanlega einnig ferðatímann. Þetta þarf að gera.

Ekki er annað hægt en hrósa þeim sem eru í forsvari fyrir ferðaþjónustu á
Vestfjörðum fyrir dugnað og hugkvæmni. Hugmyndir um ferðir tengdar nátt-
úrunni er nauðsynlegt að vinna betur. Erlendis fjölgar því fólki sem þekkir ekki
til óspilltrar náttúru. Þann markað eigum við að virkja. Í þeim efnum er afþrey-
ing af hverju tagi sem nefnist mikilvæg. Þjóðfræðin gefur einnig möguleika.
Rannsóknir og fræðsla um búsetu á Horströndum vekur æ meiri forvitni út-
lendra. Þar þarf betri kynningu. Við þurfum að vinna Íslendinga á okkar band
og sækja svo út. Næg eru verkefnin og tækifærin.
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Blysför hulduveranna heldur heim á leið á ný.

Fjölmenni fylgdist með álfadansinum
Fjölmenni safnaðist saman á götum úti á Ísafirði á

Þrettándanum til að fylgjast með því þegar jólin voru
kvödd. Blysför hulduvera undir stjórn álfakonungs og

álfadrottningar lagði af stað frá skátaheimilinu við
Mjallargötu en þar hafði fólk safnast saman til að

fylgjast með hersingunni og fylgdi henni eftir upp á
Eyrartún þar sem álfadansinn fór fram.  Álfar döns-

uðu og sungu við dynjandi harmónikuleik og jóla-
sveinar á leið til síns heima mættu á svæðið ásamt

Grýlu og Leppalúða. Þá hélt blysförin af stað á ný og
nam staðar við verslunarmiðstöðina Neista þar sem

björgunarsveitarmenn héldu flugeldasýningu. Veður
var hið ákjósanlegasta, stillt og tunglskinsbjart, og ekki
annað sjá en bæjarbúar nytu útiverunnar og samneyt-

isins við gesti úr álfheimum.  – kristinn@bb.is Grýla mætti á svæðið með sitt lið.

Bjarmi flugeldanna speglaðist á Pollinum. Álfakóngur og álfadrottning leiddu hersinguna.
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> RÚV: 17. janúar           kl. 21:00

Paul Hogan og Linda Kozlo-
wski leika aðalhlutverkin í
gamanmyndinni Krókódíla
Dundee í Los Angeles. Þar
bregður ástralski harðjaxl-
inn Krókódíla Dundee sér til
Los Angeles með Sue, ást-
konu sinni, og kemst í hann krappann. Þótt kappinn sé
ýmsu vanur úr óbyggðum Ástralíu þarf hann stundum að
taka á honum stóra sínum gegn villidýrum borgarinnar.

Krókódíla Dundee í Los Angeles

> Stöð 2: 16. janúar           kl. 20:30

Þrír söngvarar eru eftir í Idol -
Stjörnuleit og einn þeirra verður út-
nefndur sem poppstjarna Íslands í
Vetrargarðinum í Smáralind í kvöld.
Spennan verður örugglega óbærileg
því mikið er í húsi, m.a. plötusamn-
ingur við Skífuna. Óhætt er að segja
að sannkallað Idol-æði hafi gripið ís-
lensku þjóðina en ævintýrið hófst í
Reykjavík og Akureyri sl. sumar.

Úrslitakvöld í Idol-keppninni

> Sýn: 16. janúar           kl. 22:30

Lokasenna, eða The Final Conflict, er
framhald heimsfrægrar hryllings-
myndar. Þegar hér er komið við sögu
er Damien Thorn orðinn fullorðinn og
sjálfur tekinn við starfi sendiherra í
Englandi. Hann þyrstir í að stjórna
heiminum og er staðráðinn í að ryðja
öllum hindrunum úr vegi. Damien á
marga óvildarmenn og verður því að
gæta sín.

Heimsfræg hryllingsmynd

Helgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan og austan

8-13 m/s, en norðlægari
austanlands. Snjókoma

eða él og áfram
kalt í veðri.

Horfur á laugardag:
Austlæg átt og snjókoma
eða slydda, en úrkomulít-
ið norðaustan- og austan-

lands. Hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Stíf suðaustanátt með

rigningu, en slydda eða
snjókoma á Norður- og

Austurlandi. Hlánar.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Lítur út fyrir að fari í norð-
anátt með éljum og snjó-
komu og kólnandi veðri.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Ætlar þú að gera átak
í heilbrigðari lífsvenj-

um á nýju ári?
Alls svöruðu 258.

Já sögðu 171 eða 66%
Nei sögðu 53 eða 21%

Óvíst sögðu 34 eða 13%

Kirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:
 Messa og kirkjuskóli

sunnudaginn 18. janúar
kl. 11:00.

Hnífsdalskapella:
Sunnudagaskóli kl. 13:00

á sunnudag

Tökum lokið á sjónvarps-
mynd Lýðs og félaga

Tökum á vestfirsku sjón-
varpsmyndinni „Verði ljós“
lauk í síðustu viku að sögn
Lýðs Árnasonar, kvik-
myndagerðarmanns og
læknis á Flateyri. Í síðustu
viku stóðu yfir tökur í Bol-
ungarvík sem gengu vel.

„Guð hefur verið með
okkur og prófasturinn líka“,
segir Lýður. Þá tekur eftir-
vinnsla við en að hans sögn
verður hún öll unnin á
Vestfjörðum. „Það er stefnt
að því að myndin verði til-
búin fyrir haustið. Vonandi

sýnum við hana með lækk-
andi sól.“ Myndin er tekin
að mestu í Hólskirkju í Bol-
ungarvík og nágrenni
hennar.

Óráðið er hvar eða
hvernig myndin verður
sýnd en Lýður gerir ráð fyrir
að hún verði forsýnd á Vest-
fjörðum en síðan er stefnan
tekin á sýningu í sjónvarpi.
Kvikmyndafélagið Í einni
sæng framleiðir myndina.
Hún segir af presti sem ótt-
ast að vitjunartíminn nálgist
og vill allt til þess vinna að

síðasta hátíðarmessan
heppnist vel.

Auk Árna Tryggvasonar,
sem leikur prestinn, eru að-
alhlutverk í höndum Hinriks
Ólafssonar, Ólafíu Hrannar
Jónsdóttur og Halldórs Páls
Eydal, kirkjuvarðar í Bol-
ungarvík. Þá koma fjöl-
margir aðrir heimamenn
við sögu í misstórum hlut-
verkum.

Páll Önundarson fylgdist
með tökum í Hólskirkju og
tók meðfylgjandi myndir.
–  kristinn@bb.is Kirkjukór Bolungarvíkur við tökur.

Þrír heppnir þátttakendur
í Lottóinu skiptu með sér
sexföldum fyrsta vinningi
upp á tæplega 47 milljónir
króna á laugardag. Einn
hinna heppnu keypti mið-

ann sinn í bensínstöðinni á
Ísafirði.

Í hlut hvers vinningshafa
koma krónur 15 milljónir
og 577 þúsund. Samkvæmt
upplýsingum frá Íslenskri

getspá hefur vinningshaf-
inn þegar látið vita í gegn-
um síma en á eftir að vitja
vinningsins. Þarf sá heppni
að framvísa miðanum á
skrifstofu Íslenskrar getspár

í Reykjavík.
Samkvæmt starfsreglum

fyrirtækisins eru allir vinn-
ingar yfir 1 milljóna króna
greiddir út eftir fjögurra
vikna frest. Vinningshafinn

sem keypti miðann á Ísafirði
þarf því að bíða eftir vinn-
ingsfjárhæðinni fram í febr-
úar.

– kristinn@bb.is

Fimmtán milljónir í Lottóinu á
miða sem var keyptur á Ísafirði

Icelandic UK, dótturfélag
Sölumiðstöðvar Hraðfrysti-
húsanna í Bretlandi, hefur
veitt áhöfninni á Júlíusi
Geirmundssyni ÍS, frysti-
togara Hraðfrystihússins -

Gunnvarar hf., sérstaka við-
urkenningu fyrir framúr-
skarandi vöruvöndun við
framleiðsluna árið 2003.

Áhöfn Júlíusar var sú eina
sem fékk viðurkenningu frá

Icelandic UK þetta árið. Val-
ið er byggt að gæðaskoð-
unum SH-þjónustu á afurð-
um skipsins að teknu tilliti
til umsagna kaupenda á
markaðinum og hlutfalli

framleiðslu fyrir Bretlands-
markað.

Sverrir Pétursson, útgerð-
arstjóri HG, segir Bretland
einn mikilvægasta markað-
inn fyrir sjófrystar þorsk- og

ýsuafurðir frá Íslandi og því
sé viðurkenningin mikil
hvatning fyrir áhöfn og út-
gerð Júlíusar sem byggi
mikið á þeim tegundum.

– kristinn@bb.is

Áhöfnin á Júlíusi fær viður-
kenningu fyrir vöruvöndun

bb.is – tekur senn
miklum breytingum
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> Sýn: 17. janúar     kl. 12:15

Enski boltinn rúllar áfram á
Sýn í dag þegar Manchester
United sækir Wolves heim á
Molineux-völlinn. Í augum
flestra er þetta leikur kattar-
ins að músinni en leikmenn
Rauðu djöflanna vita betur
og minnast fyrri viðureignar liðanna í vetur. Þá unnu
meistararnir nauman sigur á heimavelli. Skagamaðurinn
Jóhannes Karl Guðjónsson er í herbúðum Úlfanna.

Úlfarnir taka á móti Man. Utd.

Sælkeri vikunnar
er Hafþór Gunnarsson í Bolungarvík

Gaman
að veiða,
himneskt
að snæða

Sportið í beinni

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 14. janúar:
Kl. 19:35 – Enski bikarinn:
Chelsea – Watford.

Laugardagur 17. janúar:
Kl. 15:15 – Enski boltinn:
Wolves – Mancester Utd.
Kl. 20:20 – Spænski bolt-
inn: Barcelona - Bilbao.

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 13:45 – Enski boltinn:
Aston Villa – Arsenal.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Birmingham.

Mánudagur 19. janúar:
Kl. 19:50 – Enski boltinn:
Newcastle – Fulham.

Þriðjudagur 20. janúar:
Kl. 19:40 – Enski boltinn:
Arsenal – Middlesbraugh.

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 17. janúar:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Tottenham – Liverpool.

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 17. janúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Wolves – Manchester Utd.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Liverpool.

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Chelsea – Birmingham.

Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:
Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Aston Villa – Arsenal.

TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:
Laugardagur 17. janúar:
Kl. 20:30 – Spænski bolt-
inn: Barcelona – A. Bilbao.

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 20:00 – Spænski bolt-
inn: R. Betis – R. Madrid.

Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:
Laugardagur 17. janúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Ipswich – Crewe.

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Roma – Sampdoria.

TV4+ Sweden:
Miðvikudagur 14. janúar:
Kl. 19:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Watford.

Laugardagur 17. janúar:
Kl. 20:30 – Spænski bolt-
inn: Barcelona – A. Bilbao

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 20:00 – Spænski bolt-
inn: R. Betis – R. Madrid.

Canal+ Bla:
Laugardagur 17. janúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Udinese – Parma.

Sunnudagur 18. janúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Brecia – AC Milan.

ManUtd TV:
Miðvikudagur 14. janúar:
Kl. 18:30 – Enski boltinn:
Birmingham – Man. Utd.

Árni Tryggvason naut sín vel í Hólskirkju.

Prúðbúnir Bolvíkingar í hlutverkum sínum í myndinni.

Þar sem ég hef voða gaman
af að veiða villibráð, og skýt
nokkra svartfugla og gæsir á
hausti, þá spillir ekki að gaman
er að elda hana líka – að ekki sé
talað um að bjóða vinum til
veislu. Því býð ég upp á spari-
uppskriftina mína, fyllta gæs. Í
forrétt hef ég svartfugl, t.d.
lunda, sem ég elda með sömu
aðferð og ég beiti vanalega en
það er alls ekki slæmt að hafa
þá sem aðalrétt.

Forréttur fyrir 6 manns
5 svartfuglar
½ bolli ólífuolía
½ bolli rauðvín
½ bolli púðursykur
½ bolli tómatsósa eða bar-
bequesósa
1 tsk hvítlaukssalt
1 tsk sítrónupipar
½ tsk salt
Skerið bringukjötið af beini,

snyrtið og fituhreinsið. Blandið
öllu hráefninu í skál, setjið kjöt-
ið út í og veltið. Látið stand í ís-
skáp í u.þ.b. 6 klukkustundir.

Setjið smjör á pönnu og hitið.
Snöggsteikið bringurnar báðum
megin. Þegar kjötið er orðið
nokkuð vel brúnað er það tekið
af pönnunni, vafið í álpappír og
látið kólna. Í álpappírnum steik-
ist kjötið enn meir og verður
alveg mátulegt.

Sósa
Soðið af steikinni
1 peli rjómi
25 g gráðostur
villibráðakraftur
villibráðakrydd.
Setjið soðið af pönnunni í

pott og hitið varlega ásamt gráð-
osti. Setjið villibráðakraft og
villibráðakrydd samanvið.
Hrærið vel í pottinum og bætið
rjóma út í að lokum. Látið sós-
una kólna.

Skerið bringurnar í þunnar
sneiðar og setjið ½ - 1 bringa á
disk eftir því hvort borið er fyrir

fullorðna matmenn eða hófstillta.
Skreytið með blaðsalati og setjið
smá sósu á diskinn.

Fyllt Gæs
2 villigæsir
villibráðakrydd
pipar og salt eftir smekk

Fylling
500 g nautahakk
250 g beikon
4 stk græn epli
6 sneiðar þurrkaðir tómatar
1 poki valhnetur
1 stk Laukur
14 pylsubrauð
1 bolli sykur
2 tsk pipar
2 tsk salt
2 tsk villibráðakrydd
1 bolli púðursykur.
Steikið nautahakkið, beikonið

og laukinn á pönnu. Afhýðið epl-
in og skerið í smáa teninga, mylj-
ið hneturnar, saxið laukinn og
rífið pylsubrauðin smátt. Blandið
öllu saman í skál eða pott, stráið
sykri yfir og kryddið.

Þrífið gæsina og skafið.
Kryddið jafnt utan sem innan og
troðið fyllingunni í. Setjið gæsina
í skúffu ofan á rist eða hnoðið ál-
pappír í kúlur og setjið undir (svo
hún liggi ekki í soðinu).

Hitið ofinn í 180°C, stingið
gæsinni inn í og lækkið hitann
niður í 150°C eftir um 20 mínútur.
Steikið áfram í 80 mínútur eða
100 ef gæsin er stór.

Ágætt er að nota feitina sem
lekur af gæsinni til að ausa yfir
hana á steikingartímanum. Þegar
20 mínútur vantar upp á steiking-
una er gott að strá púðursykri
yfir.

Önnur aðferð er að úrbeina
gæsina og krydda vel, brúna á
pönnu, vefja kjötinu inn í ál-
pappír og setja í ofn við 170°C í
10 mínútur. Algjört lostæti!

Sósa
bringubein úr svartfuglin-
um
fóarn úr gæsinni
50 g smjör
1 msk villibráðakraftur
½ bolli rauðvín
1 msk aðalbláberjasulta.
villibráðakrydd
25 g gráðostur
½ l rjómi
50 g rjómaostur með sól-
þurrkuðum tómötum
sósujafnari
Skerið bringubeinin í sund-

ur og fóarnið í sundur. Setjið
á pönnu, brúnið upp úr smjöri
og kryddið.

Látið soðið í pott með u.þ.b
½ lítra af vatni og sjóðið niður.
Villibráðarkrafti, ½ lítra af
vatni, osti, rauðvíni, sultu og
rjóma bætt út í og hrært vel í.
Þá er sósan krydduð eftir
smekk og þykkt .

Berið með kjötinu sykur-
brúnaðar kartöflur, rifsberja-
hlaup og salat.

Salat
4 stk græn epli afhýdd og
kjörnuð, skorin í bita
30 stk græn vínber skorin í
tvennt
blaðsalat skorið smátt
1 peli rjómi þeyttur
2 msk sykur
Öllu blandað í skál.

Eftirréttir
Þar sem nóg er komið af

rjóma er upplagt að hafa ein-
faldan eftirrétt. Einn risapoka
af Nóakroppi frá Nóa-Síríus,
eina flösku af góðu Cognac
og nýlagað kaffi.

Ég skora á Helga Jónsson
fjallamann að vera með upp-
skrift í næstu viku.
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Katrín Árna
tekur við

Katrín Árna-
dóttir hefur
verið ráðin
yfirþjálfari

gönguliðs
Skíðafélags

Ísfirðinga og
mun stjórna æfingum hjá

öllum aldursflokkum fé-
lagsins í vetur. Katrín hef-

ur þegar hafið störf. Hún
hefur verið ein af okkar
fremstu skíðagöngukon-

um.  Katrín er sem kunn-
ugt er úr þekktri skíða-

göngufjölskyldu. Bræður
hennar Gísli Einar og Ól-

afur Thorlacius hafa einn-
ig verið sigursælir í göngu-

brautunum. – hj@bb.is

Lést í bílslysi
Maðurinn
sem lést í
árekstri á

Suðurlands-
vegi á laug-

ardag hét
Óskar Andri

Sigmundsson, fæddur 5.
október 1979. Hann var til

heimilis að Stórholti 15 á
Ísafirði og lætur eftir sig

unnustu. Slysið varð á
móts við Gunnarshólma á
Suðurlandsvegi laust eftir
klukkan 10 á laugardags-

morgun.

Vestfirðing-
ar duglegir

Vestfirðingar eru duglegir
við að sækja tónlistarnám

samkvæmt nýlegri könnun
félags tónlistarkennara.
Innan Vestfjarða er 531

nemandi við nám í sjö tón-
listarskólum og lætur

nærri að fimmtándi hver
íbúi fjórðungsins stundi

tónlistarnám.  Hvergi eru
tónlistarnemar færri en ef

miðað er íbúafjölda er
ásókn í tónlistarskóla

hvergi almennari nema á
Austurlandi sem sker sig

algerlega úr á landsvísu. Á
hverja 1.000 íbúa eru 87

tónlistarnemar á Austur-
landi, 67 á Vestfjörðum, 65
á Suðurnesjum og Vestur-
landi, 58 á Norðurlandi og

53 á Suðurlandi. Höfuð-
borgarsvæðið rekur svo
lestina með einungis 30

tónlistarnema fyrir hverja
1.000 íbúa. – kristinn@bb.is

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Áfram barist fyrir fjölgun opin-
berra starfa í sveitarfélaginu

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir að
haldið verði áfram að berjast
fyrir því að opinber störf verði
flutt til Ísafjarðarbæjar. Fyrir
skömmu skoraði bæjarstjórn
á samgönguráðherra að beita
sér fyrir því að vaktstöð sigl-
inga yrði sett upp á lands-

byggðinni, t.d. á Ísafirði. Verk-
efnið var flutt yfir til dóms-
málaráðuneytisins en þaðan
hafa borist yfirlýsingar um að
hin nýja stofnun verði sett upp
í Skógarhlíð í Reykjavík.

„Við vitum að til stendur að
setja upp vaktstöðina í tengsl-
um við Neyðarlínuna og föll-

umst á að það geti verið rök
fyrir því að stofnanir séu betur
settar í Reykjavík. Almennt
séð þá ætlumst við til þess að
staðið sé við það sem kemur
fram m.a. í byggðaáætlun um
að Ísafjörður sé einn þriggja
byggðakjarna utan höfuðborg-
arsvæðisins og þess vegna

verði störf á vegum hins opin-
bera flutt hingað“.

Aðspurður um hvort and-
staða sé innan ríkiskerfisins
við flutning opinberra umsvifa
út á land svarar hann því til að
ekkert uppgjafarhljóð sé að
heyra innan Ísafjarðarbæjar
hvernig sem afstaða kerfisins

er. „Hvað vaktstöð siglinga
varðar þá segjum við bara takk
fyrir upplýsingarnar og óskum
eftir næsta verkefni til að tak-
ast á við. Það er bæði eðlilegt
og hagkvæmt að starfsemi hins
opinbera verði efld hér á svæð-
inu. Fyrir því verður barist
áfram“, sagði Halldór.

Dorrit Moussaieff forsetafrú

Verndari Siglinga-
daga á Ísafirði

Dorrit Moussaieff forseta-
frú hefur fallist á að verða
sérstakur verndari Siglinga-
daga sem haldnir verða á Ísa-
firði 16.-25. júlí í suma. Sigl-
ingadagar eru sjóíþróttahátíð
sem efnt hefur verið til und-
anfarin ár á Ísafirði.

Dorrit mun setja hátíðina
á athöfn sem fram fer þann
16. júlí. Einnig mun hún taka
þátt í dagskrá hátíðarinnar
þrátt fyrir að ekki liggi fyrir
á þessari stundu með hvaða
hætti það verður að sögn Úlf-

ars Ágústssonar framkvæmda-
stjóra Siglingadaga. Úlfar seg-
ir að forsetafrúin sýni hátíðinni
mikinn sóma með þessari
ákvörðun sinni og skipuleggj-
endur séu henni mjög þakklátir
fyrir.

Dorrit Moussaieff er mikil
áhugamanneskja um sjóíþrótt-
ir. Athygli vakti þegar hún brá
sér á sjóskíði á Pollinum á
Ísafirði um verslunarmanna-
helgina en hún var stödd í bæn-
um að fylgjast með unglinga-
landsmótinu.         – hj@bb.is Dorrit Moussaieff á sjóskíðum á Pollinum á Ísafirði.

Kajakræðarinn Sveinbjörn
Hrafn Kristjánsson var á laug-
ardag kjörinn íþróttamaður
ársins 2003 í Bolungarvík. Er
þetta annað árið í röð sem
Sveinbjörn Hrafn er kjörinn
íþróttamaður ársins í Bolung-
arvík. Útnefningin fór fram í
hófi sem haldið var í Víkurbæ.
Fjölmargt annað íþróttafólk
fékk viðurkenningu fyrir ár-
angur sinn í hófinu, m.a. 3. og
4. flokkur kvenna í knatt-
spyrnu og 2. flokkur karla í
knattspyrnu. Þá fékk Óttar
Kristinn Bjarnason viðurkenn-
ingu fyrir góðan árangur í
knattspyrnu.

Arna Kristín Arnarsdóttir,
Elsa Jónsdóttir, Eyrún Ás-
geirsdóttir, Guðrún Kristín
Bjarnadóttir, Svala Sif Sigur-

Sveinbjörn Hrafn kajakræð-
ari kjörinn annað árið í röð

Íþróttamaður ársins í Bolungarvík árið 2003

geirsdóttir, Kristrún Ósk
Ágústsdóttir og Vagn Margeir
Smelt fengu viðurkenningar
fyrir góðan árangur í sundi,
Eygló Harðardóttir fyrir góðan
árangur í langhlaupi, Hjalti

Rögnvaldsson fyrir góðan ár-
angur í frjálsum íþróttum og
Ingólfur Hallgrímsson fyrir
góðan árangur í körfubolta.

Það var Einar Pétursson
bæjarstjóri Bolvíkinga sem af-

henti Sveinbirni Hrafni verð-
launagrip sem fylgir nafnbót-
inni. Að athöfninni lokinni var
gestum boðið upp á veglegar
kaffiveitingar í boði íþrótta-
og æskulýðsráðs.     – bb@bb.is

Sveinbjörn Hrafn íþróttamaður ársins í Bolungarvík ásamt Einari Péturssyni bæjarstjóra.

Vestfirðir

Um áramót voru 134 íbú-
ar Vestfjarða skráðir án at-
vinnu samkvæmt upplýs-
ingum frá Svæðisvinnu-
miðlun Vestfjarða og er
það sami fjöldi og í síðasta
mánuði. Langflestir voru
án atvinnu í Ísafjarðarbæ
eða 55 manns.

Í Vesturbyggð voru 35
manns atvinnulausir og 14
manns í Bolungarvík.
Kynjaskipting er þannig að
87 konur eru án atvinnu og
47 karlar. Flestir hinna at-
vinnulausu eru á aldrinum
26-55 ára eða 75 talsins. Á
aldrinum 16-25 ára eru 36
atvinnulausir og 23 eru án
atvinnu á aldrinum 56-70
ára. Stærstur hluti atvinnu-
lausra nú er því á yngra
skeiði atvinnuferils.

– hj@bb.is

134 án
atvinnu um
áramótin
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