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Japanskt raunveruleikasjónvarp tekið upp á Ísafirði í sumar?

Fræga fólkið látið dvelja í
viku hjá ísfirskri fjölskyldu
Kvikmyndagerðarmaðurinn Jón Þór Þorleifsson er nú
við annan mann, Oscar Holm,
að undirbúa gerð sjónvarpsþáttar sem japanska ríkissjónvarpsstöðin Nippon Hoso
Kyokai mun að líkindum
vinna á Ísafirði í sumar. Jón
og Oscar komu til Ísafjarðar í
morgun og hafa verið við tökur
á heimili fjölskyldu í bænum.
„Í þessum sjónvarpsþætti er
fræga fólkið í Japan látið

dvelja hjá fjölskyldum hér og
þar í heiminum“, segir Jón Þór.
„Þátturinn hefur verið tekinn
upp út um allan heim og japönsk stórmenni hafa t.d. gist
hjá fjölskyldum á Manhattan í
New York og í mið-Afríku.
Næst er það Ísland og það er
mjög líklegt að þátturinn verði
tekinn upp á Ísafirði“, segir
Jón Þór sem vill ekki gefa upp
að sinni hvaða ísfirska fjölskylda varð fyrir valinu.

„Ef af verður kemur tökulið
frá japönsku sjónvarpsstöðinni
í júlí, en það ætti ekki að fara
framhjá nokkrum manni þegar
liðið mætir á svæðið. Japanska
stjarnan kemur á svipuðum
tíma og dvelur í viku með fjölskyldunni, vinnur með þeim
hefðbundin störf og tekur þátt
í öllu lífi fjölskyldumeðlima“,
segir Jón Þór Þorleifsson kvikmyndagerðarmaður.
– halfdan@bb.is

Oscar Holm og Jón Þór Þorleifsson.

Aðalfundur Sparisjóðs Bolungarvíkur: Kona kjörinn í stjórn í fyrsta sinn

Hagnaðist um 57 milljónir króna
Sparisjóður Bolungarvíkur
var rekinn með 57,1 milljóna
króna hagnaði á síðasta ári.
Þetta kom fram á aðalfundi
sjóðsins sem haldinn var fyrir
skömmu. Töluverðar breytingar urðu á stjórn sjóðsins og
var kona í fyrsta skipti kosin í
stjórn sjóðsins. Samþykkt var
að greiða 10% arð til stofnfjáreigenda auk þess sem
stofnfé var hækkað með sérstöku endurmati um 4,85%.
Á árinu 2004 voru heildarrekstrartekjur sjóðsins 556,4
milljónir króna og heildarrekstrargjöld námu 484,4
milljónir króna að meðtöldum
afskriftum. Aðrar rekstrartekjur námu 194,7 milljónum
króna. Á árinu minnkuðu innlán sjóðsins og verðbréfaútgáfa um 6,6% og voru í árslok
3.255,3 milljónir króna. Heildarútlán að meðtöldum fulln-
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ustueignum voru í árslok
2.675,9 milljónir króna og
höfðu aukist um 11,8% á árinu. Í tilkynningu frá sjóðnum
kemur fram að stærsti útlánaflokkurinn sé til einstaklinga
eða 45,9%. Hlutur sjávarútvegs var 31,1% í árslok og til
annarrar atvinnustarfsemi var
lánað 19%. Lán til bæjar- og
sveitarfélaga voru 4,1%.
Bókfært eigið fé sjóðsins
var í árslok 2004 800,7 milljónir króna og hafði aukist um
tæp 8,6%. Eiginfjárhlutfall
samkvæmt CAD-reglum var
26,33% en má lægst vera 8%
af útreiknuðum áhættugrunni.
Stofnfjáreigendur í Sparisjóði
Bolungarvíkur voru 211 og
stofnfé er alls 117,8 milljónir
króna. Samþykkt var að greiða
10% arð til stofnfjáreigenda
og nýta heimild í lögum um
sérstakt endurmat og var það
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hækkað um 4,85%.
Nokkur breyting varð á
stjórn sjóðsins á aðalfundinum. Gestur Kristinsson sem
setið hefur í stjórn frá árinu
1994, þar af formaður síðustu
tvö árin gaf ekki kost á sér til

Sparisjóður Bolungarvíkur.
endurkjörs. Þá lést Örn Jóhannsson fyrir skömmu en
hann hafði setið í stjórn sjóðsins frá árinu 1994. Í stjórn
voru kjörin á fundinum þau
Finnbogi Jakobsson, Ólafur Þ.
Benediktsson, Runólfur Pét-

ursson, Snorri Sturluson og
Stefanía Birgisdóttir. Stjórnin
mun síðar skipta með sér verkum. Stefanía er fyrsta konan
sem kjörin er í stjórn Sparisjóðs Bolungarvíkur.
– hj@bb.is
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Viðamiklar snjóflóðavarnir í undirbúningi í Kubba sem gjörbreyta ásýnd Skutulsfjarðar

Framkvæmdirnar munu hafa
gríðarleg umverfisleg áhrif
Í undirbúningi er gerð viðamikilla snjóflóðavarna fyrir
Holtahverfi í Skutulsfirði. Þær
varnir sem í undirbúningi eru,
munu hafa gríðarlegar breytingar í för með sér á einu mest
áberandi kennileiti í Skutulsfirði. Talið er að kostnaður við
framkvæmdirnar verði ekki
undir 500 milljónum og er
hlutur sveitarfélagsins í þeim
framkvæmdum 50 milljónir
króna. Fyrirhugaðar framkvæmdir fara á næstu vikum
og mánuðum í gegnum hefðbundið skipulagsferli. Framkvæmdir gætu hafist á næsta
ári.
Á undanförnum árum hefur
farið fram mat á snjóflóðahættu í mörgum sveitarfélögum landsins og í framhaldi af
því hafa verið reist mikil
mannvirki til varnar byggð og
má í því sambandi nefna snjóflóðavarnargarði ofan Flateyrar og ofan Seljalandshverfis í
Skutulsfirði. Einnig hafa verið
keypt upp hús og þau fjarlægð
eins og gert var í Teigahverfi í
Hnífsdal.
Á árinu 2003 lauk mati á
hættu vegna ofanflóða við
Holtahverfi í Skutulsfirði og
staðfesti umhverfisráðherra
hið nýja mat þann 9. maí 2003.
Samkvæmt því hættumati eru
fjöldi húsa sem standa næst
fjallinu Kubba á hættusvæði.
Á sínum tíma kom þetta hættumat talsvert að óvart þrátt fyrir
að það hafi litla umræðu hlotið
meðal almennings. Engu að
síður var hættumatið staðfest
og í kjölfarið hófst hönnum
varnarmannvirkja og liggja nú
fyrir tillaga að matsáætlun
vegna mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda.

Ávöxturinn í maí

Ástarvikan sem haldin
var í Bolungarvík í ágúst
heppnaðist vel og markmiðinu um að fjölga Bolvíkingum var náð.
„Það er von á stórsigurvegara í maí, það er eina
barnið sem ég veit um sem
á að fæðast í mánuðinum.
Þau voru reyndar tvö á leiðinni um áramótin en væntanlegir foreldrar annars
fluttu sig um set“, segir
Soffía Vagnsdóttir, einn af
forsvarsmönnum hátíðarinnar. Lofað var verðlaunum fyrir þau börn sem getin
voru í kringum ástarvikuna
og fæðast í Bolungarvík í
maí.
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Eins og sjá má mun garðurinn og stoðvirkin í hlíðinni gjörbreyta ásýnd Kubbans. Samsett mynd: BB
Í matsáætluninni segir svo
um Holtahverfið. „Í Kubba ofan Holtahverfis er talsvert upptakasvæði, snjósöfnun þar er
þó ekki algeng þar sem svæðið
er áveðurs í megin úrkomuáttum að vetri. Við sérstakar aðstæður getur þá safnast þar
talsverður snjór. Til eru skráðar heimildir um nokkur snjóflóð úr Kubbanum. Eftir að
Holtahverfið byggðist upp

hafa fallið tvö snjóflóð sem
náð hafa að húsum í hverfinu,
annað þeirra lenti á einu húsi
og braut þar glugga og hurðir.
Sagnir eru um að á árum áður
hafi snjóflóð tvisvar fallið
langt inn á það svæði sem
hverfið stendur á. Ekki er að
vænta stórra flóða úr Kubbanum en vegna nálægðar byggðarinnar við fjallið er fjöldi húsa
á hættusvæði.“

Samkvæmt þeim hugmyndum sem nú eru ræddar verða
varnarmannvirki af tvennum
toga ofan Holtahverfis. Annarsvegar er um að ræða varnargarð sem reisa á neðan við
Kubbann, ofan við efstu hús í
hverfinu. Hins vegar er um að
ræða svokölluð upptökustoðvirki sem reisa á í hlíðum
Kubbans, nánar tiltekið í
Bröttuhlíð.

Í kjölfar flóðs þess er áður
er nefnt var gerður lítill varnargarður ofan byggðar í Holtahverfinu og einnig voru gróðursett tré með það fyrir augum
að hefta rennsli. En framkvæmdirnar sem nú eru fyrirhugaðar eru af allt annarri
stærðargráðu.
Annars vegar er ofan Holtahverfis í fjallsrótum Kubbans
gert ráð fyrir að allt að 25.000

fermetra svæði raskist við gerð
bratts jarðvegsgarðs sem verður að hámarki 19 metrar að
hæð og reiknað er með að í
hann þurfi um 170.000 rúmmetra af jarðvegi. Ráðgert er
að efnistaka verði öll af vinnusvæðinu en þó er gert ráð fyrir
að hægt verði að sækja efni í
nærliggjandi efnistökusvæði í
Dagverðardal „ef gæði og
magn efnis í vinnusvæðinu eru

Ísfirskir glímukappar kepptu um gullið í Sveitaglímu Íslands

Æsispennandi lokaviðureign
Ísfirskt lið undir merki Héraðssambands
Vestfjarða tók þátt í Sveitaglímu Íslands
sem fór fram í íþróttahúsi Hagaskóla í
Reykjavík á dögunum. Var þetta í fyrsta
sinn sem lið frá Vestfjörðum keppir á þessu
móti.
Lið HSV keppti við lið Sunnlendinga í
Héraðssambandi Skarphéðins (HSK) um
gullið í flokki 15-16 ára drengja og var viðureignin æsispennandi allt til loka en HSK
tryggði sér sigur í síðustu glímunni þegar
fyrirliðar sveitanna mættust. Lokastaða
varð sú að HSV var með 7,5 vinning en
HSK með 8,5.
Lið HSV var skipað þeim Stíg Berg
Sophussyni fyrirliða, Brynjólfi Erni Rúnarssyni, Steinari Bjarka Marínóssyni og
Hákoni Valdimarssyni. – thelma@bb.is
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Lið HSV stóð sig með prýði í Sveitaglímu Íslands.
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Á myndinni má sjá að garðurinn er engin smásmíði. Ekki er á myndinni gert ráð fyrir þeim breytingum sem verða við efnisöflun á svæðinu við gerð hans. Samsett mynd: BB.
ekki nægjanleg. Ef þörf verður hann verður hæstur verður
á slíku þarf að gera ráð fyrir að hann um tvöfalt hærri en hæstu
leggja vegslóða á mögulegt fjölbýlishúsin.
efnistökusvæði í samráði við
Fjallið Kubbi er eitt af helstu
umsjónaraðila viðkomandi kennileitum í fjallahring og
svæða“ eins og segir orðrétt í ímynd Skutulsfjarðar og Ísamatsáætlun. Þá segir í skýrsl- fjarðar. Ljóst má þykja að
unni: „Ljóst er að aðstæður til verði þessar framkvæmdir að
byggingar varnargarðs ofan veruleika eins og hugmyndir
efstu húsa eru mjög þröngar. eru nú uppi um mun það gjörÞetta á sérstaklega við um fjöl- breyta ásýnd Skutulsfjarðar að
býlishúsin við Stórholt 7 og 9 ekki sé minnst á Holtahverfið.
sem standa mjög nálægt fjalls- Á næstu vikum og mánuðum
rótum og landrými ofan þeirra munu fyrirhugaðar framtakmarkað. Þessar aðstæður kvæmdir fara í gegnum hefðsetja mögulegri hæð varnar- bundið ferli samkvæmt skipugarðs á þessum stað mun lagslögum. Þar mun almennþrengri skorður en annars stað- ingi gefast kostur á að gera
ar á svæðinu“.
athugasemdir. Hugmyndir
Hins vegar er um að ræða þessar hafa nú þegar verið
framkvæmdir „við upptöku- kynntar bæjaryfirvöldum og
stoðvirki sem fyrirhugað er að eiga þær eftir að fá þar frekari
komi á upptakasvæði snjó- kynningu.
flóða í fjallinu til varnar því
Í undirbúningsferli vegna
að snjóflóð fari að stað. Vegna framkvæmdanna létu hönnþessara framkvæmda raskast uðir setja inn umrædd manneinnig svæði á Hafrafellshálsi virki með hjálp tölvutækninnvegna vegarlagningar upp á ar. Blaðamaður bb.is hefur
vinnusvæðið utan í Hafrafells- beðið forstöðumann tæknihálsi sem næði upp í hæð u.þ.b. deildar bæjarins, starfsmenn
150 metra yfir sjávarmáli, það- Verkfræðistofu Sigurðar
an þarf að gera ráð fyrir veg- Thoroddsen og starfsmann
slóðum inn eftir Bröttuhlíð á Framkvæmdasýslu ríkisins
uppsetningarsvæði stoðvirkja um leyfi til þess að birta umneðan þeirrar hæðar“ segir í rædda mynd þannig að lesmatsskýrslunni. Stoðvirki sem endur geti glöggvað sig á umsvo eru nefnd eru væntanlega hverfislegum áhrifum framÁ myndinni má sjá upptökustoðvirki sem reist voru ofan byggðarinnar á Siglufirði. Áætlað
svokallaðar stálgrindur auk kvæmdarinnar. Þrátt fyrir að
er að í Bröttuhlíð í Kubbanum verði mannvirki í sama formi. Ljósmynd: Stefan Margreth.
svokallaðra snjóflóðaneta sem sumir þessara manna hafi gefið skýringum að myndin hafi tölvutækni hugsanlegt útliti myndunum er ekki gert ráð ur gert ráð fyrir því raski sem
komið verður fyrir á efsta hluta vilyrði fyrir birtingu myndar- ekki ennþá verið kynnt fyrir Kubbans eftir framkvæmdir fyrir þeim breytingum sem verður vegna vegalagningar að
svæðisins.
innar hefur það leyfi verið bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. inn á myndir sem teknar voru verða á landslagi vegna efnis- framkvæmdasvæðunum.
Ekki er ofmælt að þarna sé afturkallað í tvígang með þeim Því settu starfsmenn bb.is með af svæðinu á mánudag. Á töku á svæðinu og ekki er held– hj@bb.is
um að ræða mjög umfangsmiklar framkvæmdir. Óhætt
er að segja að umfang þeirra
komi innfæddum leikmönnum
verulega á óvart. Samkvæmt
upplýsingum frá Framkvæmdasýslu ríkisins er áætlað að
framkvæmdakostnaður verði
Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísaum 500 milljónir króna og
firði, hefur enn ekki látið verða af því að kæra þau ummæli
verður hlutur Ísafjarðarbæjar
sem fram komu í bréfi stjórnar Félags framhaldsskólakennara
50 milljónir króna. Ljóst er að
til menntamálaráðuneytisins um að ógnarstjórn ríkti í skólanum
framkvæmdirnar munu hafa
af hálfu skólameistara. Ólína segist ætla að bíða með kæru þar
gríðarleg umverfisleg áhrif.
sem hún telji að samkomulagi í friðarátt hafi verið handsalað
Aðstæður og útsýni efstu húsa
milli sín og forystu Félags framhaldsskólakennara. Það hafi
í Holtahverfi mun gjörbreytast
gerst á Ísafirði í votta viðurvist. Ólína segist standa við þau
enda mun garðurinn þar sem
handsöl sem hún geri. Formaður Félags framhaldsskólakennara
hann verður hæstur gnæfa yfir
hefur sagt það þvætting að sættir hefðu tekist. Frá þessu var
fjölbýlishúsunum sem standa
Menntaskólinn á Ísafirði.
greint á ruv.is
við rætur Kubbans. Þar sem

Engar sættir við
Ólínu Þorvarðar
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Hafnarstræti 17 á Ísafirði.

Verður Hafnarstræti
17 rifið á næstunni?

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Halldór Halldórsson, hefur
óskað heimildar byggingarfulltrúa bæjarins til þess að
rífa húsið að Hafnarstræti 17 á
Ísafirði. Nokkuð er um liðið
síðan bærinn eignaðist húsið
með það að markmiði að láta
það víkja vegna breytts skipulags. Hefur húsið meðal annars
um langan tíma þrengt að umferð í Hafnarstræti.
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Að sögn Jóhann Birkis
Helgasonar forstöðumanns
tæknideildar Ísafjarðarbæjar
hefur árangurslaust verið reynt
að fá nýjan eiganda að húsinu
sem áhuga hefði á að flytja
það á nýja lóð og endurbyggja
það. Því sé nú komið að því að
rífa það. Húsið er byggt árið
1907 og bílskúr við það var
byggður árið 1940. Það er í
heild tæpir 275 fermetrar að

stærð. Fasteignamat þess er
rúmlega 8,4 milljónir króna
og brunabótamat rúmlega 18,4
milljónir króna.
Ekki er ljóst hvenær niðurrif
hússins hefst því fyrst þarf að
leita umsagnar Húsafriðunar
ríkisins eins og skylda er með
öll hús sem reist eru fyrir 1918.
Jóhann segir þó stefnt að því
að rífa húsið í sumar.
– hj@bb.is
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Litli leikklúbburinn er
í rauninni ákaflega stór

Litli leikklúbburinn á Ísafirði var stofnaður 24. apríl
1965 og hefur staðið fyrir virku
og öflugu leiklistar- og menningarlífi á Ísafirði í fjóra áratugi. Af því tilefni verður mikil
afmælishátíð haldin um helgina og vorstykki LL frumsýnt
á morgun.
En hvert er upphafið að LL
og hvað stendur upp úr í fjörutíu ára félagsstarfi? Bæjarins
besta ræddi við tvo LL-félaga,
þau Friðrik Stefánsson formann LL og Höllu Sigurðardóttur um Litla leikklúbbinn
(sem er alls ekki svo lítill), um
sögu hans og um Edinborgarhúsið á Ísafirði, en LL er einn
af stoltum eigendum þess.
„Þegar Litli leikklúbburinn
var stofnaður hafði Leikfélag
Ísafjarðar legið í dvala í
nokkur ár“, segir Halla Sigurðardóttir. „Nokkur ungmenni í bænum voru fengin af
æskulýðsráði bæjarins til að
setja upp leikritið Hans og
Grétu. Leikstjóri var Sigrún
Magnúsdóttir, sem var mikil
leikkona og bjó hér á Ísafirði.
Þegar þessi ungmenni voru búin að taka þátt í uppfærslunni
langaði þau að gera meira og
ákváðu að stofna leikfélag.
Verkið Hans og Gréta var
fært upp í febrúar 1965 og 24.
apríl sama ár var Litli leikklúbburinn formlega stofnaður. Fyrst fóru ungmennin fram
á að fá að nota nafnið Leikfélag
Ísafjarðar þar sem það var ekki
starfandi. En félagsfólki þar,
sem allt var orðið mjög fullorðið fólk, fannst alveg ótækt
að þetta unga fólk fengi að
nota nafnið. Leikfélag Ísafjarðar var mikið og flott leikfélag þar sem sjálfur Brynjólfur Jóhannesson hafði byrjað leikferil sinn ásamt fleiri
góðum leikurum. Það varð því
að finna annað nafn á nýja
leikfélagið. Nafnið Litli leikklúbburinn varð fyrir valinu
og þótti mjög hógvært nafn,
leikfélagið væri bara lítill
klúbbur. En þessi litli leikklúbbur hefur starfað óslitið í
40 ár. Í dag dytti engum í hug
að skipta um nafn. Öllum þykir
vænt um þetta nafn enda sýnir
það að þó maður sé lítill getur
maður samt verið stór.
Fyrsta verkið sem LL setti
upp var Lína langsokkur og
Sigrún Magnúsdóttir leikstýrði því einnig. Síðan hefur
klúbburinn sett upp hátt í 80
verk og auk þess tekið þátt í
fjölmörgum barnaskemmtunum, bókmenntavökum, götuleikhúsum og öllu mögulegu.
Öll þessi ár hefur starfið aldrei
dottið niður þótt auðvitað hafi
það verið misblómlegt.
Frá byrjun hafa 650-700
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manns starfað með klúbbnum.
Við lögðum í þá miklu vinnu
fyrir afmælið að finna nöfn
þeirra með því að fara í gegnum gamlar leikskrár. Þá þurftum við að finna heimilisföng
þeirra í þjóðskrá til að geta
sent þeim boð í afmælið. Það
var hægara sagt en gert því
við höfðum ekki neinar kennitölur eða slíkt og þurftum oft
að giska á aldur viðkomandi.
Við fundum 550 heimilisföng.
Við vitum að einhver mistök
hljóta hafa orðið í þessari
vinnu. Því útskýrðum við það
í bréfinu sem sent var út hvernig við hefðum fundið heimilisfang viðkomandi. Ef svo ólíklega vildi til hann hefði aldrei
heyrt minnst á LL, þá báðum
við hann afsökunar en buðum
hann jafnframt velkominn í
afmælið. Ein kona hafði samband úr Kópavogi og þakkaði
kærlega fyrir bréfið. Hún tilkynnti þó að dóttir sín sem
bréfið var stílað á myndi sennilega ekki koma í afmælið þar
sem hún væri einungis fjögurra
ára. Henni fannst þetta mjög
skemmtilegt og óskaði okkur
gæfu og gengis.
Félagar LL eru dreifðir út
um allt land og margir eru
erlendis. Við lögðum ekki í þá
miklu vinnu að bjóða þeim
sem búa á erlendri grund en
margir ætla að koma sem búa
víða um land.
Gamlir jafnt sem nýir félagar LL hefja afmælishátíðina
á því að hittast í Edinborgarhúsinu á föstudag. LL mun að
sýna vorstykki sitt og að sýningunni lokinni verður LLpartý þar sem allir koma með
sitt „nesti“. Á laugardag verður opið hús í Edinborgarhúsinu
fyrir hátíðargesti. Þá verður
greint frá uppbyggingarsögu
hússins, væntingum okkar og
draumum. Um kvöldið verður
hátíðarkvöldverður í Félagsheimilinu í Hnífsdal og svo
ball með Baldri og Margréti.
Þetta verður án nokkurs efa
mjög skemmtileg helgi“, segir
Halla.
– Litli leikklúbburinn er
einn af eigendum Edinborgarhússins. Hvernig kom það til?
„Þrír aðilar keyptu Edinborgarhúsið árið 1991, Myndlistarfélagið, Litli leikklúbburinn og Hf. Djúpbáturinn.
Húsið var í niðurníðslu og
hafði ekki verið notað í þó
nokkur ár. Mikil vinna var bara
að rífa innan úr húsinu enda
hafði það m.a. gegnt hlutverki
rækjuverksmiðju, reykhúss
Kaupfélagsins og frystigeymslu. Ég held að öðrum hverjum
bæjarbúa hafi fundist það
glapræði að fara út í þessa
framkvæmd. Frá þessum tíma

5

– spjallað við Höllu Sigurðardóttur og Friðrik Stefánsson í
tilefni 40 ára afmælis LL, sem fagnað verður af krafti næstu daga
hefur farið fram gífurleg uppbygging og mikil sjálfboðavinna og þá sérstaklega á fyrri
árunum. Stofnað var Edinborgarhúsið ehf. sem síðan
keypti hlut Djúpbátsins.
Fyrir sex árum var litli salurinn á efri hæð hússins tekinn
í notkun. Hann er kallaður
Rögnvaldarsalurinn eftir arkitekt hússins, Rögnvaldi Ólafssyni. Fyrir tveimur árum var
svo skrifað undir samning við
ríkið um að Edinborgarhúsið
væri eitt af þremur menningarhúsum Vestfjarða. Hin húsin
eru Safnahúsið á Eyrartúni og
Hamrar, salur Tónlistarskóla
Ísafjarðar.
Nú er verið að vinna í stóra
salnum og vonast er til að hann
verði tekinn í notkun á næsta
ári. Við það mun staða LL
breytast mjög mikið því alltaf
hefur þurft að finna annan stað
fyrir stórar sýningar“, segir
Halla Sigurðardóttir.
„Við bíðum spennt eftir að
geta sett upp stóra sýningu í
nýja húsinu því í raun höfum
við þurft að byggja nýtt leikhús
í hvert skipti sem setja átti
upp sýningu“, segir Friðrik
Stefánsson. „Vitaskuld er
mjög slítandi að þurfa byggja
upp leikhús frá grunni í hvert
sinn sem setja á upp leiksýningu.
Ég hef reyndar oft verið
spurður hvort maður þurfi ekki
að vera léttgeggjaður til að
standa í þessu leiklistarlífi. Í
fyrstu svaraði ég að svo væri

ekki en nú er ég kominn á þá
skoðun að léttgeggjun sé nauðsynleg ef fólk ætlar að stunda
áhugaleikmennsku – að láta
sig hafa það eftir langan vinnudag að standa í margra klukkutíma æfingaferli og oft fram á
nótt. Fólk hlýtur bara að vera
léttgeggjað að gera þetta“,
segir Friðrik og hlær.
„LL hefur aldrei átt sýningarhúsnæði en hefur sett upp
sýningar m.a. í Alþýðuhúsinu
og Félagsheimilinu í Hnífsdal.
Við tókum einnig á leigu húsnæði í Sultartanga af Ágústi
Gíslasyni og Flosa Kristjánssyni, fyrrum eigendum Ágústs
og Flosa ehf. Þar voru settar
upp sýningarnar Stæltir stóðhestar, Ísaðar gellur og Söngvaseiður“, segir Halla.
„Ýmsir leikhúsmenn og
konur sem hafa skoðað Edinborgarhúsið eru svo hrifin að
þau segja að þetta verði með
flottustu leikhúsum á landinu
þegar það er fullbúið. Það eru
spennandi tímar framundan.
Ég sé alltaf fleiri og meiri
möguleika eftir því sem húsið
fer að taka á sig sína réttu
mynd. Þó svo að gólfið verði
slétt, þá býður það upp á að
sviðið verði færanlegt. Það
verður mikið hægt að leika sér
með það rými sem er í salnum.
Hann verður fjölnota og getur
nýst fyrir ráðstefnur, afmæli
og bara hvað sem er.
„Húsið er nú þegar í mikilli
notkun. Undanfarin ár hefur
heilmikið menningarstarf farið

þar fram. Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar hýsir allar listgreinar og er alveg sér á parti.
Skóli af sama tagi finnst hvergi
annars staðar á landinu en þetta
fyrirkomulag hæfir landsbyggðinni ákaflega vel. Þar er
ekki mögulegt að vera með
sérstakan glerlistaskóla og
þannig fram eftir götunum. Alhliða listaskólar hljóta að vera
það sem koma skal á landsbyggðinni og hér á Ísafirði
hefur hann verið til staðar í
nokkur ár“, segir Halla Sigurðardóttir.
„Vorstykkið okkar er kabarett þar sem gert er grín að
mönnum og málefnum í bæjarfélaginu“, segir Friðrik. „Það
hefur verið draumur hjá mér
að setja upp slíkan kabarett
frá því að ég kom fyrst til
Ísafjarðar. Í Eyjafjarðarsveit
þar sem ég steig mín fyrstu
leikspor var slíkt árlegur viðburður. Kabarettinn er skrifaður af fólkinu sem tekur þátt í
honum. Það er enginn einn
sem skrifar handritið heldur
er það unnið í sameiningu.
Soffía Vagnsdóttir og Elfar
Logi Hannesson hafa aðstoðað
okkar. Mikið hefur mætt á
Soffíu þar sem mikið annríki
hefur verið hjá Loga vegna
Gísla Súrssonar. Soffía hefur
því haft þetta á sínum herðum
og það hefur gengið vel. Við
höfum æft nánast alla daga
undanfarið svo verkið verði
tilbúið núna á sumardaginn
fyrsta þegar það verður frum-
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sýnt. Sýningin verður í Rögnvaldarsalnum. Þetta verður
nánast kaffileikhús. Fólk mun
sitja við borð og við bjóðum
upp á kaffi og kleinur. Ætlunin
er ekki að fylla alltaf salinn
heldur að hafa þetta huggulegt.“
– Er eitthvert eitt verk sem
stendur upp úr í sögu LL?
„Frá því að ég gekk í klúbbinn er það tvímælalaust Söngvaseiður“, segir Friðrik.
„Söngleikurinn var unninn í
samvinnu við Tónlistarskóla
Ísafjarðar. Söngvaseiður var
valinn Áhugaleiksýning ársins
og var sýndur þrisvar í Þjóðleikhúsinu. Öll þessi tíu ár sem
Þjóðleikhúsið hefur sýnt þessar áhugaleiksýningar hefur
engin önnur verið sýnd þrisvar. Fullt var á allar sýningarnar. Leikhússtjórinn hafði að
orði að hann gæti þess vegna
sýnt verkið fram á vor ef húsið
væri ekki fullbókað. Í þeirri
uppfærslu gerðust ótrúlegir
hlutir. Fólk var svo samstíga
og við vorum með snilling í
brúnni, Þórhildi Þorleifsdóttur
sem leikstýrði. Líklega hefði
þetta ekki tekist með neinum
öðrum leikstjóra því Þórhildur
er svo kröftug. Hún sagði
reyndar sjálf að engu öðru
áhugaleikfélagi hefði tekist
þetta heldur. Uppfærslan er
það umfangsmikil að í raun
var kraftaverk hve vel tókst
til. Við erum mjög stolt af
þeirri sýningu enda sló hún
áhorfendamet LL. Alls sáu
rúmlega 5000 manns sýninguna.
Þegar stóri salurinn í Edinborgarhúsinu verður tilbúinn
höfum við fastan samastað og
getum farið að einbeita okkur
að því að gera stóra hluti. Annars held ég að það sé nú ekki
bara leiklistarfólkið sem bíður
spennt, allir bæjarbúar er mjög
spenntir fyrir húsinu“, segir
Friðrik.
„Um leið og viðbyggingarnar komu upp og götumyndin
breyttist fór fólk að sýna húsinu mikinn áhuga. Fáir hlutir
hafa gert eins mikið fyrir þetta
hús eins og Rokkhátíð alþýðunnar, Aldrei fór ég suður.
Hún var geysileg kynning fyrir
húsið og fólk gerði sér grein
fyrir því hvaða möguleika það
hefur að bjóða“, segir Halla.
Án efa verður spennandi að
fylgjast með væntanlegum
stórvirkjum Litla leikklúbbsins þegar hann hefur fengið
fastan sýningarstað. Ísfirðingar og nærsveitamenn hafa í
fjóra áratugi notið leikverka
LL og munu halda áfram að
gera það um ókomna tíð.
– thelma@bb.is
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ritstjórnargrein
Gildir annað í
stjórnmálum?
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Ert þú góð fyrirmynd? er spurt í umdeildri auglýsingu,
sem birst hefur á skjánum undanfarið, með börnum í aðalhlutverki.

,,Mál er að linni þeim skollaleik sem ástundaður hefur
verið undanfarin ár í fjárveitingum til vegamála. Á einum
tíma, sérstaklega fyrir alþingiskosningar, er tilkynnt um
samþykkt ríkisstjórnarinnar um stórfellt átak á næstu árum,
en varla er árið liðið þegar farið er að skera niður eða fresta
framkvæmdum eins og það heitir á máli ríkisstjórnarinnar.“
Svo hljóðar upphaf greinar Kristins H. Gunnarssonar, alþm.
,,Skollaleikur“ í Mbl. 18. þ.m. um fjárveitingar til vegamála.
Eftir að Kristinn hefur rakið loforð og frestanir ríkisvaldsins
í vegamálum frá og með árinu 1999 til dagsins í dag segir
hann: ,,Ríkisstjórninni til varnar er rétt að segja frá því að
hún leggur til að árin 2007 og 2008 verði vegafé aukið sem
nemur frestuðum fjárveitingum. En þar er fiskur undir steini.
Það vantar 4,4 milljarða króna upp á að reikningsdæmi ríkisstjórnarinnar gangi upp. Spurningin er svo: Hver treystir því
að ríkisstjórnin muni standa við þessi áform um framkvæmdir,
sem verða eftir næstu alþingiskosningar, það er að segja ef
hún heldur umboði sínu?“
Og þingmaðurinn heldur áfram: ,,Þessi skollaleikur með
fjárveitingar til vegamála hefur gengið sér til húðar og það
þýðir ekki einu sinni enn að lofa gulli og grænum skógum
seinna, eftir kosningar. Það verður að standa við áætlunina
sem samþykkt var vorið 2003. Sú áætlun var kosningaloforð
okkar stjórnarliða. Þá voru allar helstu forsendur efnahagsmála fyrir kjörtímabilið ljósar. Búið var að ná fram samningum um álver á Austurlandi og virkjunarframkvæmdir því
tengdar í höfn. Það þýðir því ekki að bera við þenslu í efnahagslífinu nú. Talið var að samgönguáætlunin samrýmdist
ábyrgri efnahagsstjórn, þess vegna var hún samþykkt.“
Að sögn formanns Fjórðungssambands Vestfirðinga er
engra breytinga að vænta á samgönguáætlun þeirri, sem
stórnvöld hafa lagt fram. Það er tekið að hausta á ný í vegaframkvæmdum í Ísafjarðardjúpi.
Svo mæla börn sem fyrir þeim er haft. Skilaboð hinnar
umdeildu auglýsingar verða ekki misskilin. Þau snúast um
að orð hafi meiningu, að mark sé á þeim takandi.
Gildir annað í stjórnmálum?
– s.h.

orðrétt af netinu

Réttlæta lífstíl sinn með
fölsun á heilagri ritningu

Ég var lengi a jafna mig eftir lestur leiðara Morgunblaðsins
í morgun. Hér er um að ræða einn leiðara af mörgum þar sem
leiðarhöfundur gerir harða hríð að Orði Guðs og hinni heilnæmu
kenningu. Leiðarinn að þessi sinni gengur út á hina nýju
þýðingu Biblíunnar og sérstaklega þann texta sem þýðingarnefndin hefur kosið að afbaka.
Leiðarhöfundurinn talar um að nú fái minnihlutahópar að
njóta „sannmælis“ og leggur hann til breyttan texta hinnar nýju
þýðingar um afbrigðilega kynhegðan. Ef menn njóta „sannmælis“ og réttlæta lífstíl sinn með fölsun óvandaðra manna á
heilagri ritningu er við komin langt af vegi sannleikans. Halda
menn virkilega að syndin verði sæt ef menn falsa orð Guðs
með fláttskap?
krossinn.is – Gunnar Þorsteinsson
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Árborg í Bolungarvík.

Breytingar á Árborg, íbúðum aldraðra í Bolungarvík vekja óánægju

Viðameiri breytingar
en til stóð í upphafi
Breyting einstaklingsíbúða
í hjónaíbúðir í Árborg í Bolungarvík hefur dregið dilk á
eftir sér í bæjarstjórn og húsnæðisnefnd bæjarins. Bæjarfulltrúi minnihlutans telur
breytingarnar ekki fullnægjandi og leigu fyrir hinar breyttu
íbúðir alltof háa. Húsnæðisnefnd bæjarins telur málið
ekki á sinni könnu lengur þar
sem breytingar íbúðanna hafi
orðið viðameiri en nefndin
lagði til. Forsaga málsins er
sú að um nokkurt skeið hafa
einstaklingsíbúðir í Árborg
íbúðum aldraðra í Bolungarvík
staðið auðar. Á sama tíma hefur skort hjónaíbúðir í húsinu.
Fyrir nokkru var óskað heimildar húsnæðisnefndar til þess
að sameina tvær einstaklingsíbúðir þannig að þær nýttust
hjónum.
Á fundi húsnæðisnefndar
þann 21. febrúar var beiðni
um slíkt samþykkt og lagði
nefndin til að sett yrði hurð á
milli tveggja einstaklingsíbúða en aðrar breytingar yrðu
ekki gerðar á íbúðunum. Var
sú tillaga samþykkt í bæjarstjórn.
Málið virðist síðan hafa tekið nokkrum breytingum og á

bæjarráðsfundi þann 22. mars
kynnti Finnbogi Bjarnason f.h.
F.B. festingar ehf. hugmyndir
að frekari breytingum íbúðanna. Bæjarráð vísaði hugmyndunum til húsnæðisnefndar. Á fundi húsnæðisnefndar
þann 31. mars var málið tekið
fyrir en nefndin vísaði málinu
að nýju til bæjarstjórnar „því
nefndin telur að málið sé ekki
lengur á borði nefndarinnar
þar sem bæjaryfirvöld hafi verið að vinna að annarri útfærslu
á breytingum á íbúðunum en
nefndin lagði til“, eins og segir
í bókun. Jafnframt lagði nefndin til að miðað við þær breytingar sem ákveðnar hefðu
verið skyldi leiga fyrir íbúðirnar verða 50 þúsund krónur á
mánuði. Jafnfram bókaði
nefndin að ef gerðar yrðu frekari breytingar á íbúðunum þá
verði leigan aldrei lægri en 55
þúsund krónur á mánuði.
Bæjarráð tók tillögur húsnæðisnefndar til umfjöllunar
á fundi sínum fyrir nokkru.
Bæjarráð samþykkti að leggja
til við bæjarstjórn að leiga fyrir
umræddar íbúðir verði 55 þúsund krónur á mánuði ef frekari
breytingar verða samþykktar
af bæjarstjórn og óskir leigj-

enda liggi fyrir þar um. Í bókun
bæjarráðs kemur fram að
fermetraverð í núverandi einstaklings- og hjónaíbúðum sé
605,40 krónur en í þessum
nýju hjónaíbúðum verði fermetraverðið 562,40 krónur.
Soffía Vagnsdóttir bæjarfulltrúi minnihluta bæjarstjórnar lýsti furðu sinni og
vonbrigðum með tillögur húsnæðisnefndar vegna breytinganna og húsaleigu. Því til skýringar lét hún m.a. bóka: „Bæjarstjórn tók nýlega ákvörðun
um að tengja tvær einstaklingsíbúðir í Árborg í eina á
sem hagkvæmastan hátt til að
koma húsnæðinu í leigu, enda
hafa sex einstaklingsíbúðir
staðið þar auðar um margra
ára skeið. Leiða má getum að
því að það sé vegna þess að
eldra fólki í Bolungarvík hefur
ekki þótt þær ákjósanlegur
kostur vegna smæðar. Í tillögum sem bæjarstjórn samþykkti
kom fram að ekki yrði hreyft
við annarri íbúðinni heldur aðeins opnað á milli íbúðanna
og búnir til milliveggir í hinni
til þess að sá möguleiki væri
til staðar að útbúa þær að nýju
sem einstaklingsíbúðir.
Nú þegar þessi framkvæmd

hefur farið fram er ljóst að
allar líkur eru á því að ekki
verði til baka snúið. Þá er ljóst
að það eldhús sem í íbúðinni
er, er í engu samræmi við íbúðina sjálfa enda miðað við einstakling til lágmarksnotkunar.
Í því tilliti skal vísa á að eldhús
í þeim hjónaíbúðum sem í húsinu eru, eru jafnvel stærri heldur en það sem undirrituð hefur
lagt til að verði sett í þessa
nýju íbúð. Húsnæðisnefnd tjáir
sig ekki um málið heldur vísar
ákvörðun um frekari breytingar til bæjarstjórnar. Heildarkostnaður við þessar breytingar þ.e. allar breytingar er áætlaður rúmlega ein og hálf milljón króna. Húsnæðisnefnd
leggur til að húsaleiga fyrir
íbúðirnar verði kr. 55.000,-.
Grundvöllur þess leiguverðs
telur nefndin vera að farið
verði í að setja í íbúðina viðunandi eldhús. Þessu mótmæli
ég harðlega enda er þetta hæsta
húsaleiga sem bæjaryfirvöld
setja á húsnæði í sinni eigu og
alls ekki við hæfi að það sé
sett á eldri borgara hér í bæ.
Húsaleiga fyrir einstaklingsíbúð er nú 29.603 kr. Húsaleiga fyrir hjónaíbúð er 37.535
kr.“
– hj@bb.is

Umferð um Hattareyri í Álftarfirði

Hefur aukist um 93% á sex árum
Umferð um Hattareyri í
Álftarfirði jókst um 93% á
milli áranna 1998 og 2004 að
því er kemur fram í tölum frá
Vegagerðinni. Aukningin varð
margfalt meiri en umferðarspá
Vegagerðarinnar gerði ráð
fyrir. Á árinu 1998 fóru að
meðaltali 74 bílar á dag um

Hattareyri sem þykir hentugur
staður til að mæla umferð um
Ísafjarðardjúp. Á árinu 2000
var umferðin 100 bílar á dag.
Á árinu 2001 var fjöldinn kominn í 113 og 119 á árinu 2002.
Á árinu 2003 var fjöldinn 130
bílar og 143 á árinu 2004. Á
þessum árum hefur aukningin

6.4.2017, 09:32

því orðið að meðaltali rúmlega
11,5% á ári og heildaraukningin 93%. Er það margfalt
meiri aukning en spár Vegagerðarinnar gerðu ráð fyrir.
Ekki er í þessum tölum hægt
að sjá hlutfall þungaumferðar
þ.e. fjölda flutningabíla sem
fara um þennan stað á dag en

sem kunnugt er hafa þungaflutningar um þjóðvegi vaxið
gríðarlega á liðnum árum
vegna minnkandi sjóflutninga.
Hefur það aukið álagið á vegakerfið og kemur sérstaklega
þungt niður á þeim köflum
sem í upphafi voru ekki gerðir
fyrir slíka umferð. – hj@bb.is
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Helgi Þór og Gunnhildur Helga Gunnarsdóttir umsjónarmenn Djúpu laugarinnar. Mynd: skjar1.is.

Helgi Þór annar umsjónarmanna Djúpu laugarinnar
Ísfirðingurinn Helgi Þór
Arason hefur tekið við
umsjón stefnumótaþáttarins vinsæla Djúpu laugarinnar á Skjá einum.
Meðstjórnandi hans er
Gunnhildur Helga Gunnarsdóttir. Þátturinn hóf

göngu sína á ný á föstudag.
„Fyrsti þátturinn gekk
mjög vel og við vorum
ánægð með hann. Við
Gunnhildur höfum nú
verið að vinna á hverjum
degi við undirbúningsvinnu en það liggur heil-

mikið að baki hvers þáttar,
sem fólk kannski gerir sér
ekki grein fyrir“, segir
Helgi Þór. Þættirnir eru
sýndir í beinni útsendingu
á Skjá einum á föstudagskvöldum fram í lok júní.
Nýjar áherslur verða

lagðar á þáttinn undir
stjórn Helga og Gunnhildar. Má þar nefna sem
dæmi að nú fær parið að
velja sér aðstoðarfólk úr
hópi náinna vina eða ættingja við undirbúning
stefnumótsins.

Einkahlutafélagið Fjord Fishing ehf. stofnað

Markmiðið að þróa þjónustu og vöru
sem hafi sérstöðu á markaðnum

Einkahlutafélagið Fjord
Fishing ehf. var stofnað á Ísafirði á föstudag. Aðilar að því
eru sveitarfélögin Tálknafjörður, Vesturbyggð, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur,
ásamt Elíasi Oddssyni á Ísafirði og fyrirtækinu Iceland
Pro Travel í Þýskalandi sem
er í eigu Guðmundar Kjartanssonar, stjórnarformanns félagsins.
„Reksturinn hefst ekki fyrr
en í lok apríl 2006 en næst á
dagskrá er að taka á móti

prufuhópi sem kemur í maí.
Það eru menn frá Þýskalandi
sem geta þá bent okkur á hvað
má betur fara, en aðalhlutverk
Fjord fishing er að þjónusta
sjóstangaveiðimenn“, segir
Ólafur Sveinn Jóhannesson á
Tálknafirði, nýráðinn framkvæmdastjóri félagsins. Undanfarnar vikur hafa staðið yfir
viðræður við þýska ferðaþjónustutækið Vögler’s Angelreisen í Hamborg um sölu á
sjóstangaveiðiferðum til Vestfjarða. Í framhaldi af þeim var

komist að þeirri niðurstöðu að
mikilvægt væri að stofna
einkahlutafélag sem sæi um
að samhæfa þjónustuna.
„Í ágúst er svo von á kvikmyndatökuliði og blaðamönnum sem munu fjalla um félagið
í helstu ferðablöðum í Evrópu
en Vögler’s Angelreisen og
Iceland Pro Travel mun eyða
miklu fjármagni í að markaðssetja þessar sjóstangaveiðiferðir“, segir Ólafur Sveinn.
Markmið fyrirtækisins er að
þróa þjónustu og vöru sem

hefði sérstöðu á markaðnum
bæði á Íslandi og í Evrópu.
Unnið verður að því á næstu
fimm árum að byggja upp
þjónustueiningar í um fimm
sveitarfélögum á svæðinu sem
standast allar kröfur viðskiptavinanna. Skilyrði fyrir því að
verkefnið gangi upp er meðal
annars að sveitarfélög á Vestfjörðum sameinist um að
byggja upp samhæfðar einingar á svæðinu.
– thelma@bb.is

Landaður afli á Vestfjörðum

Töluverð aukning fyrstu 3 mánuði ársins
Í mars var landað 6.806
tonnum af sjávarfangi í höfnum á Vestfjörðum. Er það ríflega 28% aukning frá því í
sama mánuði á síðasta ári en
þá var landað 5.310 tonnum.
Mestu munar um aukinn
loðnuafla sem var 2.533 tonn
í mars en engin loðna barst á
land í mars í fyrra.

Mikill samdráttur er hins
vegar í þorskafla á milli ára. Í
mars í fyrra var landað 2.393
tonnum af þorski en í ár einungis 1.292 tonnum. Samdrátturinn nemur um 46% á
milli ára. Af öðrum tegundum
má nefna að ýsuafli stendur
nánast í stað því í mars var
landað 723 tonnum en í mars í

fyrra var aflinn 718 tonn.
Steinbítsaflinn var í mars í ár
1.503 tonn en í fyrra var aflinn
1.374 tonn í sama mánuði.
Mikill samdráttur er í rækju.
Í mars í ár var landað 179
tonnum af rækju í höfnum á
Vestfjörðum en í fyrra var
landað 435 tonnum. Á fyrstu
þremur mánuðum ársins var

Opið sumardaginn fyrsta
Lokað á föstudag
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landað 15.447 tonnum af sjávarfangi í höfnum á Vestfjörðum. Á sama tíma í fyrra var
landað 14.601 tonni. Munar
þar sem áður um loðnuaflanum í mars sem eins og áður
sagði var 2.533 tonn. Mestur
er samdrátturinn í þorsk- og
rækjuafla en aukning hefur
orðið í steinbítsafla. – hj@bb.is

Ketillinn kominn á sinn stað inn í Funa.

Skipt um fjórtán
tonna ketil í Funa

Skipt var um 14 tonna ketil í sorpbrennslustöðinni
Funa á mánudag. „Ketillinn er notaður til að kæla reykinn og hita vatn fyrir hitaveituna. Það vandasama verk
að flytja hann gekk ljómandi vel, en hefði verið auðveldara ef húsið hefði verið byggt með það í huga. Við
þurftum að brjóta gat á vegginn til að komast að katlinum
með krananum“, segir Víðir Ólafsson, forstöðumaður
Funa. Þá er einnig verið að skipta um eldfasta fóðringu
í ofni stöðvarinnar og eru tveir ofnamúrarar frá Danmörku að múra upp ofninn að nýju. – thelma@bb.is

Viðgerðir utanhúss á Austurvegi 2

Tilboði frá Vestfirskum verktökum tekið
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bæjartæknifræðings um að taka
tilboði Vestfirskra verktaka
í viðgerðir utanhúss á Austurvegi 2 þar sem hluti af starfsemi Grunnskóla Ísafjarðar
er til húsa. Tilboðið var að
upphæð rúmlega 7,2 millj-

ónir króna eða 5,8% yfir
kostnaðaráætlun sem var að
upphæð rúmlega 6,8 milljónir króna.
Tvö önnur tilboð bárust í
verkið. Spýtan ehf. bauð
rúmar 9,4 milljónir króna og
Ágúst og Flosi ehf. buðu
tæpar 9,3 milljónir króna.

Heimsforseti JCI hreyfingarinnar

Heimsækir Ísafjörð
Forseti alþjóðlegu JCI
hreyfingarinnar, Kevin Cullinane er væntanlegur til Ísafjarðar á morgun, sumardaginn fyrsta, til að heimsækja
JCI Vestfirðir sem er aðildarfélag ársins í Evrópu 2004.
„Þetta er í fyrsta sinn sem
heimsforseti JCI heimsækir
Ísafjörð og því frábært tækifæri fyrir alla sem hafa áhuga
á að kynna sér hreyfinguna“,
segir Sigurveig Harðardóttir,
forseti JCI Vestfjarða.
Af tilefni heimsóknarinnar

6.4.2017, 09:32

verður haldinn fundur í húsi
Kiwanismanna á sumardaginn fyrsta. Kevin Cullinane
er á leið til landsins í opinbera heimsókn á vegum JCI
samtakanna. JCI Vestfirðir
er stærsta aðildarfélag JCI
samtakanna á Íslandi. Var
það valið aðildarfélag ársins
í Evrópu á Evrópuþingi Junior Chamber International
sem haldið var í Lausanne í
Sviss síðasta sumar.
Fundurinn er öllum opinn
og hefst hann kl. 14.
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Þjálfari UMFB í tveggja
mánaða leikbann

Knattspyrnusamband Íslands hefur dæmt þjálfara meistaraflokks Ungmennafélags Bolungarvíkur, Jón Steinar
Guðmundsson, í tveggja mánaða leikbann. Í leik UMFB
og Selfoss í deildarbikarkeppni KSÍ þann 13. mars var á
leikskýrslu skráður maður sem tók ekki þátt í leiknum.
Annar leikmaður, sem á þeim tíma var skráður leikmaður Boltafélags Ísafjarðar, spilaði leikinn. Auk banns Jóns
er UMFB gert að greiða 30 þúsund krónur í sekt.

Tekur jákvætt í stofnun
sjóstangveiðifélags
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur tekið jákvætt í boð um
að taka þátt í stofnun einkahlutafélags sem stofnað verður í samstarfi við önnur sveitarfélög á Vestfjörðum og
þýska ferðaþjónustuaðila. Fyrirtækinu er ætlað að
byggja og reka sumarhús og báta fyrir sjóstangveiði. Var
óskað eftir 100 þúsund króna hlutafjárframlagi Bolungarvíkurkaupstaðar. Eins og áður sagði tók bæjarráð
jákvætt í málið en vísaði því til umsagnar atvinnumálaráðs.

Helgi formaður KFÍ
Helgi Sigmundsson, læknir á
Ísafirði var kjörinn nýr formaður KFÍ á aðalfundi félagsins
em haldinn var í síðustu viku.
Tekur hann við formennsku af
Guðjóni Þorsteinssyni. Aðrir
stjórnarmenn eru Gísli H. Halldórsson, Guðný Jóhannesdóttir,
Shiran Þórisson og Ingólfur
Þorleifsson. Í varastjórn félagsins voru kjörin Thelma Guðjónsdóttir, Gísli E. Úlfarsson, Eygló
Jónsdóttir, Gerður Eðvarsdóttir og Rúnar Rafnsson.

Glímuæfingar hafnar

Glímuæfingar eru hafnar í íþróttahúsinu á Torfnes, en
eins og sagt hefur verið frá er mikill uppgangur í íþróttinni á Ísafirði í augnablikinu. Æft er undir merkjum
íþróttafélagsins Harðar á mánudögum, miðvikudögum
og föstudögum samhliða handbolta- og frjálsíþróttaæfingum. „Foreldrar og annað áhugafólk, m.a. gamlir
Harðverjar, eru hvattir til að koma í íþróttahúsið á
Torfnesi og horfa á æfingarnar“, segir í tilkynningu.

Stofna fasteignafélag

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur samþykkt að fara í könnunarviðræður við Sparisjóð Bolungarvíkur um möguleika á að stofna félag um rekstur fasteigna. Kemur fram
í afgreiðslu ráðsins að þar sé átt við rekstur fasteigna
annarra en skólabygginga og íbúða í félagslega kerfinu.

Ræsting
Hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ
er laus nú þegar 100% afleysingastaða
(vaktavinna) í ræstingu á legudeildum. Viðkomandi þarf að geta byrjað strax.
Laun samkvæmt kjarasamningi Verkalýðsfélags Vestfirðinga og stofnanasamningi
HSÍ.
Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Öllum umsóknum verður svarað er ráðið hefur verið í starfið. Frekari upplýsingar gefur Sigrún C. Halldórsdóttir í síma 450 4500.
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Frá umferðarslysi á Óshlíðarvegi í febrúar.

Umferðarslysum á Vestfjörðum fjölgar meira en annars staðar

Tæplega 83% aukning slysa
milli áranna 1998 og 2004
Á milli áranna 1998 og 2004
fjölgaði umferðarslysum á
Vestfjörðum um tæplega 83%.
Á sama tíma fjölgaði umferðarslysum á landinu öllu um
41% og í Reykjavík um tæp
37%. Þetta kemur fram í tölum
frá Umferðarstofu.
Af einstökum svæðum á
Vestfjörðum hefur mest fjölgun á umferðarslysum orðið á
norðanverðum Vestfjörðum
og í Strandasýslu. Fjölgun umferðarslysa kemur oft fyrir í
umræðunni um bætta vegi. Sé
samhengi þar á milli er ljóst
að mikil þörf er á auknum
vegabótum á Vestfjörðum. Á
árinu 1998 urðu 116 umferðarslys á Vestfjörðum og á árinu
1999 voru þau 118 talsins. Á

landinu öllu urðu umferðarslys
á árinu 1998 6.140 talsins og
7.369 á árinu 1999. Í Reykjavík urðu umferðarslysin 3.304
árið 1998 og 4.086 á árinu
1999.
Eins og sjá má stendur slysatíðnin nánast í stað á Vestfjörðum á milli áranna 1998
og 1999 en á sama tíma fjölgar
umferðarslysum nokkuð á
landinu öllu sem og í Reykjavík. Eftir árið 1999 fór umferðarslysum á Vestfjörðum hins
vegar hratt fjölgandi og á síðasta ári voru þau 212 talsins
og hafði því fjölgað um tæp
83% frá árinu 1998. Á síðasta
ári voru umferðarslys í Reykjavík 4.522 talsins og hafði
því fjölgað um tæp 37% á þess-

um árum. Á landinu öllu voru
umferðarslysin 8.658 talsins í
fyrra og hafði fjölgað um 41
% frá árinu 1998. Af þessu
sést að umferðarslysum hefur
fjölgað mun hraðar á Vestfjörðum en á landinu öllu og
einnig hraðar en í Reykjavík.
Þess má geta að árið 1998
fóru allar lögregluskýrslur að
berast Umferðarráði á tölvutæku formi en með því varð
slysaskráning enn nákvæmari
en áður. Þegar þessi þróun er
skoðuð er rétt að hafa í huga
að frá 1. desember 1997 til 1.
desember 2004 fækkaði íbúum á Vestfjörðum um tæp 11
%. Á sama tíma fjölgaði íbúum
á landinu öllu um 7,8%, íbúum
Reykjavíkur fjölgaði um

6,67% og á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði íbúum um 11,9%.
Fjölgun umferðarslysa á Vestfjörðum verður því ekki skýrð
með fjölgun íbúa.
Þá má nefna í þessu sambandi að flutningar á sjó hafa
að mestu lagst af og hefur það
aukið mjög álagið á vegi landsins. Einnig hefur ferðamannastraumur til Vestfjarða aukist
mikið á þessum árum með
auknu vegaálagi. Í umræðu um
vegasamgöngur er oft rætt um
fækkun slysa með bættum
vegum. Þrátt fyrir framfarir í
vegamálum á Vestfjörðum á
liðnum árum hefur umferðarslysum fjölgað þar mun hraðar
en á öðrum stöðum á landinu.
– hj@bb.is

Fjölgun umferðarslysa á Vestfjörðum

Í takt við stóraukna
umferð um vegina
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði segir að
rekja megi fjölgun umferðarslysa á Vestfjörðum til stóraukinnar umferðar. Vegfarendum, sem vanir eru góðum
vegum, bregði við þegar
komið er á vegi á Vestfjörðum og hagi akstri oft ekki í
samræmi við aðstæður. Nefnir hann sérstaklega þá vegi
sem ekki eru með bundnu
slitlagi og fjölda einbreiðra
brúa. Eins og fram hefur
komið hefur umferðarslysum
á undanförnum árum fjölgað
mun meira á Vestfjörðum en

á landinu í heild og í Reykjavík. Frá árinu 1998 til ársins
2004 fjölgaði umferðarslysum
í fjórðungnum um tæp 83% á
sama tíma og slysum á landinu
öllu fjölgaði um 41% og í
Reykjavík um 37%.
Lögregluliðið undir stjórn
Önundar sinnir löggæslu frá
Dynjandisheiði og norður í
Ísafjarðardjúp og inn í Ísafjörð
að undanskilinni Bolungarvík.
Önundur segir að fyrst og
fremst megi rekja fjölgun umferðarslysa til stóraukinnar
umferðar um vegi á Vestfjörðum. „Umferð um vegi á Vest-
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fjörðum hefur aukist gríðarlega á undanförnum árum. Það
á bæði við um umferð ferðamanna og aðra umferð og þá
sérstaklega umferð flutningabíla“, segir Önundur.
Hann segir vegi á Vestfjörðum að nokkru leyti frábrugðna
vegum í öðrum landshlutum.
„Mörg slysa má rekja til aksturs á malarvegum þar sem fólk
er óvant akstri á slíkum vegum. Því má segja að fólk sem
vant er góðum vegum hagi
akstri oft ekki í samræmi við
aðstæður þegar það kemur á
vegina hér“.

Önundur Jónsson.
Annað atriði sem Önundur
nefnir er fjöldi einbreiðra
brúa sem geti valdið slysum.
Hann segir að gott samstarf
hafi verið milli Vegagerðar
og lögreglunnar við að bæta
merkingar við hættulega
vegarkafla. „Þessir aðilar
hafa í samstarfi reynt að gera
mönnum ljóst hvar hættur
geta leynst en það getur aldrei komið í stað betri vega
og betri ökumanna“, segir
Önundur.
– hj@bb.is
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Magnús Reynir Guðmundsson, fulltrúi Frjálslyndra og óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

„Verið að murka lífið úr íbúum með frestun framkvæmda“
Magnús Reynir Guðmundsson, fulltrúi Frjálslyndra og
óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, segir að ákvarðanir
stjórnvalda að undanförnu í
málefnum Vestfjarða sýni að
hugur fylgi ekki máli. Hann
segir málflutning stjórnvalda
í málefnum fjórðungsins vera
blekkingarvef og að íbúar séu
dregnir á asnaeyrunum í hverju
málinu á fætur öðru. Hann segir þingmenn stjórnarflokkanna
ekki sýnilega í seinni tíð og
segir framkomu stjórnarflokkanna sérstaklega dapurlega í
garð þess fólks sem vinnur á
þeirra vegum heima í héraði.
Magnús segir tímasetningu
framkvæmda í vegaáætlun
mjög gagnrýniverða. „Eins og
fram hefur komið er stærsti
hluti fjárveitinganna eftir
næstu þingkosningar. Við vitum nú að það er ekki hátt gengi
á loforðum ríkisstjórnarinnar
innan kjörtímabilsins þannig
að gengi loforða hennar sem
ná yfir á næsta kjörtímabil er
ekki hægt að meta hátt“, segir
Magnús.
Á dögunum ákvað sjávarútvegsráðherra að flytja á fjórða
tug starfa frá Reykjavík til
landsbyggðarinnar. Ekkert
þessara starfa flyst til Ísafjarðar þrátt fyrir að á Ísafirði sé

starfandi útibú Fiskistofu og
þá stefnu stjórnvalda að byggja
Ísafjörð upp sem einn af
byggðakjörnum landsbyggðarinnar. Þessi ákvörðun sjávarútvegsráðherra hefur vakið
mjög blendin viðbrögð sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum. Þá var einnig á dögunum
lögð fram Samgönguáætlun
fyrir árin 2005-2008. Hún hefur hlotið mjög neikvæð viðbrögð á Vestfjörðum og þá
sérstaklega hjá sveitarstjórnarmönnum. Hefur hún m.a. verið
gagnrýnd opinberlega af sveitarstjórnarmönnum í ríkisstjórnarflokkunum.
Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra segist ekki vera
hissa en hann sé reiður vegna
áðurnefndra ákvarðanna
stjórnvalda. „Þessar ákvarðanir sýna mjög vel að hugur
fylgir ekki máli í garð okkar
hér fyrir vestan. Þeirra málflutningur undanfarin ár hefur
verið einn blekkingarvefur og
fólk hér um slóðir hefur verið
dregið á asnaeyrunum. Það er
bókstaflega verið að murka lífið úr íbúum með því að draga
sífellt eðlilegar framkvæmdir
í samgöngumálum. Eftir að
sjóflutningar lögðust að mestu
af fara okkar flutningar fram á

ingi opinberra starfa. Þegar
kemur að framkvæmdinni er
eitthvað allt annað upp á teningnum. Ég vorkenni fulltrúum þessara flokka í sveitarstjórnum hér um slóðir alveg
óskaplega. Það á enginn skilið
þá framkomu sem þessu fólki
er sýnd með svona ákvörðunum“, segir Magnús Reynir.

Magnús Reynir
Guðmundsson.
vegum sem varla bera fólksbíla og þar sem fólksbílar geta
varla mæst hvað þá heldur
stórir flutningabílar“, segir
Magnús Reynir.
Hann segist mjög hissa á
framkomu ráðamanna í garð
sinna flokksmanna heima í
héraði. „Ég get ekki annað en
kallað þá framkomu níðingsskap gagnvart fólkinu sem
vinnur á þeirra vegum í sveitarstjórnum hér vestra. Það fólk
er að gera sér vonir en síðan er
ráðist á það með þeim hætti
sem síðustu ákvarðanir bera
vitni um. Hámarkið í þeim níðingsskap var flutningur starfa
Fiskistofu á landsbyggðina.
Menn hafa talið fólki trú um
að hér eigi að byggja upp
byggðakjarna m.a. með flutn-

Magnús Reynir segir greinilegt að tími hinna sterku þingmanna frá Vestfjörðum sé liðinn. „Mér virðist stjórnvöld
haga sér þannig gagnvart þingmönnum héðan að lítið mark
sé tekið á skoðunum þeirra.
Síðan koma menn hér annað
slagið og bjóða til veislu til
þess að slá á reiðina. Þetta er

afar dapurleg þróun. Mér er
næst að halda að stefnt sé að
því að verði þjóðgarður og þeir
sem hér verða búsettir áfram
verði hér eingöngu til þess að
sýna ferðamönnum svæðið.
Það virðist vera það eina sem
að kemst í dag hjá ráðamönnum“, segir Magnús Reynir
Guðmundsson. – hj@bb.is

Framkvæmdir hafnar á lóð Safnahússins
Gröfuþjónusta Bjarna á Suðureyri hefur hafið framkvæmdir á lóð Safnahússins á
Ísafirði. Í verkinu felst jarðvinna, hellulögn, gerð blómabeða, uppsetning lýsingar og
fleira. Verkinu á að vera lokið 10. júní og er rétt að geta þess að á meðan framkvæmdum
stendur verður gengið inn í húsið að norðanverðu. Gröfuþjónustan bauð um 8 milljónir króna í verkið.
– halfdan@bb.is

Hlutafé Eignarhaldsfélagsins Hvetjanda
aukið úr 92 milljónum í 200 milljónir króna
Stjórn eignarhaldsfélagsins
Hvetjanda hf. hefur ákveðið
að nýta heimild hluthafafundar
til að auka hlutafé félagsins úr
92 milljónum króna í 200
milljónir króna. Núverandi
hluthafar eiga forkaupsrétt að
nýju hlutafé. Ísafjarðarbær
tekur ekki þátt í hlutafjáraukningunni. Hvetjandi hefur frá
stofnun keypt hlutafé í einu
félagi, Aðlöðun hf. sem hefur

hafið framleiðslu á beitu.
Hvetjandi hf. eignarhaldsfélag var stofnað í janúar á
síðasta ári. Félagið var stofnað
í framhaldi af samþykkt þingsályktunar á Alþingi um
byggðamál árið 1999 þar sem
Byggðastofnun var heimilað
að taka þátt í stofnun eignarhaldsfélaga með 40% framlagi
á móti 60% framlagi heimamanna í formi hlutafjár. Var

þessu fjármagni ætlað að
styrkja atvinnuþróunarmál í
kjördæmum landsins. Félagið
er í eigu Byggðastofnunar og
sveitarfélaga og fyrirtækja á
Vestfjörðum. Hlutafé félagsins er í dag 92 milljónir króna.
Á hluthafafundi félagsins í
lok síðasta árs var samþykkt
heimild til aukningar hlutafjár
í 200 milljónir króna og á
stjórnarfundi á dögunum var

ákveðið að nýta þessa heimild.
Núverandi hluthafar eiga forkaupsrétt að aukningunni. Í
bréfi sem félagið sendi Ísafjarðarbæ var bænum boðið
að nýta sér þennan forkaupsrétt. Í bréfinu kemur fram að
ekki þurfi að fjölyrða um nauðsyn þess að eiginfjárstaða félagsins verði styrkt „nýsköpun
í vestfirsku atvinnulífi til
stuðnings“, eins og segir í

Skjólskógar á Vestfjörðum gefa út rit

Hönnun, ræktun og viðhald vindbrjóta
Skjólskógar á Vestfjörðum og Rannsóknastöð skógræktar á Mógilsá hafa gefið
út íslenska þýðingu á riti sem
ber yfirskriftina, Skjólbelti vörn gegn vindi. Ritið er
skrifað með aðstæður landbúnaðar í Norðvesturríkjum
BNA í huga og fjallar það
um hönnun, ræktun og viðhald vindbrjóta, skjólbeltakerfa og lifandi snjófangara.
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Aðferðirnar sem lýst er í
ritinu ættu að duga við fjölbreytilegar aðstæður, m.a. þær
sem búið er við hérlendis.
Upphaflega var ritið gefið út
árið 2003 af ráðunautaþjónustu bandarísku skógstjórnarinnar (Pacific Northwest Extension Publication). Höfundar eru Donald P. Hanley og
Gary Kuhn. Þau Magnús
Rafnsson og Arnlín Óladóttir
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þýddu ritið yfir á íslensku en
faglega ráðgjöf veittu Guðmundur Halldórsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson.
Bæklingurinn var þýddur
yfir á íslensku án þess að tegundaheiti væru staðfærð eða
efni hans aðlagað á annan hátt
að íslenskum aðstæðum. Lesendur geta því kynnt sér þau
vandamál sem við er að etja
vestan hafs og hvernig brugð-

ist er við þeim, en bæði
vandamálin og lausnirnar
eru alþjóðlegar.
Ritið er til sölu í Bókhlöðunni á Ísafirði og hjá Skjólskógum, Aðalstræti 26, 470
Þingeyri. Hægt er að panta
ritið í síma 456-8201, eða
með tölvupósti á póstfang
Skjólskóga á Þingeyri sem
er skjolskogar@netos.is.
– thelma@bb.is

Eignarhaldsfélagið Hvetjandi er til
húsa hjá Sparisjóði Vestfirðinga.
bréfinu. Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
ákvað ráðið að taka ekki þátt í
hlutafjáraukningunni að sinni.
Þann hluta hlutafjáraukningarinnar sem núverandi hluthafar nýta sér ekki hyggst
stjórn félagsins bjóða öðrum
fjárfestum til kaups.
Í áðurnefndu bréfi frá Hvetjanda hf. kemur fram að stjórn
félagsins hafi heimilað að taka
við greiðslum á hlutum í fé-
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laginu með hlutafé í Sindrabergi ehf. á Ísafirði og í öðrum
félögum samkvæmt ákveðnum skilyrðum. Fram kemur
að Sparisjóður Vestfirðinga
hafi nýtt sér þennan rétt með
því að leggja fram hlut sinn í
Sindrabergi að fjárhæð 22
milljónir króna og að Byggðastofnun hafi einnig óskað eftir
því að leggja fram hluti með
sama hætti.
– hj@bb.is
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Ísfirðingarnir Jóhann Sigurjónsson og
Þorsteinn Másson eru að eigin sögn ekki
hinir dæmigerðu trillukarlar en þeir
flakka samt um hafið bláa á bátnum
Helgu Björgu og fiska saman. Þeir eru
báðir á leið á mölina syðra í nám og ætla
sér stóra hluti í lífinu. Hafið hefur þó
ávallt aðdráttarafl og hafa þeir margar
skemmtilegar sögur að segja frá lífinu á
sjónum. Þeir líta jafnan á hinar skondnu
hliðar lífsins og eru þekktir fyrir margvísleg uppátæki. Bæjarins besta fékk
sprelligosana til að segja frá ævintýrinu á
Helgu Björgu, hrekkjabrögðunum um
borð og lífinu í landi.

Sjórinn hefur alltaf sjarma
– rætt við Jóhann Sigurjónsson og Þorstein Másson um lífið á sjó og í landi
– Þið fóruð báðir suður í
nám. Hvenær var það?
„Ég lauk öðru stigi í Vélskólanum í Menntaskólanum
á Ísafirði og fór svo suður til
að halda áfram í skóla. En
síðan fór ég að vinna sem vélstjóri á mismunandi miklum
skítadöllum“, segir Þorsteinn.
„Ég fór suður að loknum
tíunda bekk til að fara í
Menntaskólann að Laugarvatni“, segir Jóhann. „Ég kom
heim til að vinna tvö sumur en
var síðan alfarinn. Þó kom ég
sumarið 2003 til að vinna sem
vísindamaður við rannsóknaverkefni á vegum Náttúrustofu
Vestfjarða. Við vorum að
rannsaka mengun og skít úr
sjónum. Það var mjög skemmtilegt. Þá langaði mig alltaf að
koma aftur og ég ákvað að
grípa tækifærið á meðan ég
var í hléi frá skólanum núna.
Ég var að læra verkfræði en
ákvað að söðla um síðasta
haust og fór að læra tannlækningar. Ég komst svo ekki í
þann hóp sem hleypt var áfram
á fyrsta ári og mun því reyna
aftur í haust. Ég er að undirbúa
mig undir dyggri handleiðslu
föður míns og mæti tvíefldur
næsta haust.“
– Hvernig kom það til að
þið félagarnir fóruð á sjó saman?
„Ég hafði unnið með Gísla
Hermannssyni á netabát og
síðar á línubát. Eftir nokkra
róðra með Gísla fannst honum
bráðsniðugt að hann færi í land
og léti mig sjá um bátinn sem
ég og gerði fram á haust. Svo
fór ég til útlanda með unnustu
minni og þegar ég kom aftur
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hafði hann keypt hina víðfrægu Helgu Björgu, sem er
báturinn sem við erum á núna.
Ég stökk um borð og hef séð
um hana síðan. Þá vantaði duglegan og hraustan sjómann
mér við hlið“, segir Þorsteinn.
„Ástæðan fyrir því að ég
kom um borð var sú að Steini
lét svo vel af lífinu um borð.
Ég ákvað því að slá til þegar í
ljós kom að ég yrði ekki í
skólanum út veturinn. Ég kom
vestur og gerðist háseti á
Helgu Björgu“, segir Jóhann.
„Maðurinn sem var áður í
stöðu hans þurfti að hætti
skyndilega og því bráðvantaði
mann. Þar sem ég hafði talað
við Jóhann um þetta sá ég ekkert því til fyrirstöðu að taka
upp símann og kalla hann til
skips. Þetta hljómar kannski
sem ævintýri en með hjálp
góðra manna hefur sjómannslíf okkar gengið stórslysalaust.
Má þar ekki síst nefna Skarphéðin Gíslason, Eirík Þórðarson, Davíð Kjartansson og
Kristján Andra og fleiri harðjaxla. Þeir hafa reynst okkur
mjög vel því þetta er ekki eitthvað sem maður lærir á einni
nóttu“, segir Þorsteinn.
„Já, þetta hefur gengið vel
og við erum bjartsýnir, ekki
síst vegna þess að við fengum
rausnarlega úthlutað af byggðarkvóta Súðvíkinga“, segir
Jóhann.
„Við erum nefnilega Súðvíkingar í húð og hár skráðir
til heimilis í verbúðinni á
Langeyri. Þar höfum við búið
í sátt og samlyndi við Guð og
menn“, segir Jóhann.
„Verið er að koma upp
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fiskvinnslu í Súðavík þar sem
það sem við fiskum verður
unnið. Stefnt er að því að allur
byggðakvóti sveitarfélagsins
verði unninn þar. Ætli hún
verði ekki komin upp um miðjan apríl“, segir Þorsteinn.

Í fótspor föðurins
– Sjáið þið sjómennskuna
fyrir ykkur sem framtíðarstarf?
„Sjómennska er ef til vill
ekki skemmtilegasta vinnan
yfir veturinn þegar maður er
háður veðri og vindum. En
þetta er frábært yfir sumarið.
Bjart allan sólarhringinn, gott
veður og rómantík“, segir Þorsteinn. „Í haust er ég á leið í
nám í sjávarútvegsfræði og
veit ekki hvað ég geri eftir
það. Ef ég lýk náminu kem ég
vonandi til með að vinna í
kringum sjávarútveginn. Er
það ekki alltaf svoleiðis að
hafið kallar ætíð á mann? Það
er reyndar mjög skondið þar
sem ennþá hrellir mig sá forni
fjandi að verða sjóveikur. Það
er þó bara ef ég hef verið í
landi í nokkra daga.“
„Hann hefur þó þann eiginleika að geta unnið veikina af
sér og þarf að vera frá sjó í þó
nokkra daga til að verða aftur
sjóveikur“, skýtur Jóhann að.
„Ég komst að því að ég er
ekki einn um þetta. Það eru
margir sem glíma við sjóveikina. Við ættum eiginlega að
stofna Samtök sjóveikra sjómanna (SSS) og halda fundi
til að styðja við bakið hver á
öðrum“, segir Þorsteinn og
kímir.
„Ég vil helst ekki hafa nein

stór orð um það hvert framtíðarstarf mitt verður fyrr en ég
er kominn í gegnum þessi samkeppnispróf sem þarf að þreyta
til að komast í tannlæknanámið. Eftir það get ég sagst ætla
að verða tannlæknir. Sex komast í gegn á hverju ári af á
fimmta tug fólks sem reynir.
Ég ætla því ekki að segja neitt
sem ég gæti þurft að éta ofan í
mig seinna. Mín framtíðaráform eru samt að klára þetta
og vonandi að flytja til Ísafjarðar að því loknu“, segir
Jóhann.
„Toppurinn væri að sjálfsögðu að fá gott starf á Ísafirði
við það sem maður hefur lært.
Hvergi er betra að vera en hér.
Jafnvel þó maður fengi starf
sem hæfði aðeins að litlu leyti
menntuninni væri það nóg til
að fá mann heim“, segir Þorsteinn.
„Að koma vestur er alveg
pottþétt fyrsti kosturinn“, segir
Jóhann. „Í raun er alveg sama
hverju maður tæki upp á að
læra, ég myndi horfa hingað í
leit að starfi eða möguleika á
að búa eitthvað til. En tannlæknastarfið er nú ekki frumkvöðlastarf í eðli sínu svo það
er ekki um svo ýkja mörg störf
að velja, ætli maður að nýta sé
menntunina.“
– Nú fórst þú fyrst í verkfræðinám. Var það ekki alltaf
draumurinn að verða tannlæknir?
„Jú, líklega hef ég alltaf
gengið með þann draum í maganum að verða annað hvort
læknir eða tannlæknir. Ég
skammaðist mín samt fyrir það
þar sem alveg frá því ég lærði
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að tala hef ég verið spurður í
hæðnistón hvort ég ætlaði ekki
að verða tannsi eins og pabbi.
Ég held ég hafi framan af
hreinlega afneitað því ósjálfrátt vegna þess.“
– Var þá enginn þrýstingur
frá föður þínum að feta í fótspor hans?
„Alls ekki, það var aldrei
nein pressa frá honum. Hann
vildi alltaf að ég veldi á eigin
forsendum hvað ég tæki mér
fyrir hendur. Ég held samt að
hann hafi verið mjög ánægður
þegar ég tók þá ákvörðun að
reyna við þetta nám“, segir
Jóhann.
„Ég var hins vegar hvattur
til að fara í vélstjórn sem ég
og gerði“, segir Þorsteinn.
„Ég held að það sé mjög
algengt að börn vilji feta í fótspor foreldra sinna og ekkert
óeðlilegt við það. Systir mín
er í læknisfræði og hún segir
að stór hluti þeirra sem eru
með henni í bekk eigi foreldra
sem eru annað hvort læknar
eða eitthvað sem tengist því.
Þessi arfleifð tel ég að hafi
alltaf fylgt okkur. Í Evrópu
fyrr á öldum tíðkaðist þannig
mjög oft að sonur skósmiðsins
tók upp sömu iðju og faðir
hans og þannig fram eftir götunum“, segir Jóhann.
– Höfðuð þið mikla reynslu
af sjónum áður en þið tókuð
við Helgu Björgu?
„Ég fór fyrst á sjó um fimmtán ára aldurinn“, segir Þorsteinn, „og hef verið að vinna
við það meira og minna síðan,
með hléum. Til dæmis var ég
við afleysingar sem vélstjóri á
Framnesinu.“

„Mín fyrsta reynsla á sjó
var á viðbjóðslegum svikavítisdalli frá Hafnarfirði sem ég
var narraður um borð á þegar
ég var sautján ára. Ég var fimm
vikur á Reykjaneshrygg á grálúðuveiðum án þess að fiska
nokkurn skapaðan hlut. Sú
lífsreynsla var skelfileg og ég
hét því að stíga aldrei aftur
fæti um borð í bát, en breytti
því fljótlega eftir að hafa farið
á togara í heit um að stíga
aldrei um borð í línubát. Nú
mun ég aldrei aftur stíga um
borð í línubát með beitningarvél, þannig að hringurinn
þrengist með reglulegu millibili“, segir Jóhann.
„Ég hét því einnig að fara
aldrei aftur á sjó eftir fyrsta
skiptið“, segir Þorsteinn. „Þá
var ég alveg einstaklega slæmur af sjóveiki. Síðan gleymdi
ég því hversu slæmt það var
að vera sjóveikur og fór aftur
út. Þannig gekk það í töluverðan tíma og eftir hvern túr hét
ég því að fara aldrei aftur.
Að vera á dagróðrabát er
allt annar hlutur en að vera á
togara. Maður kemur í land á
kvöldin og í raun er þetta ekkert ósvipað öðrum störfum.
Vinnutíminn er um 12 tímar
en maður er heima hjá sér um
nóttina.“

Vilja láta gott
af sér leiða
– Nú hafið verið frekar áberandi í bæjarlífinu fyrir ýmis
afrek.
„Ætli það hafi ekki byrjað
þegar við unnum spurningakeppnina Drekktu betur. Við
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vorum svo stoltir að við
strengdum þess heit að við
myndum láta gott af okkur
leiða og láta fé renna til góðgerðamála í bænum“, segir
Jóhann.
„Við ákváðum að gefa verðlaunagrip í Söngkeppni
Menntaskólans á Ísafirði. Þó
var það nú meira upp á grín að
segja að það væri frá áhöfninni
á Helgu Björgu þar sem við
erum bara tveir. Þörf var á
verðlaunagrip fyrir keppnina
og við bættum úr því með Farandgogginum“, segir Þorsteinn.
„Við sátum þó á okkur að
gerast stofnaðilar að Háskólasetri Vestfjarða. Við höfðum
velt þeirri hugmynd fyrir okkur en ákváðum svo eftir snarpar umræður að gera það ekki.
Hins vegar las ég að ég hafði
verið skipaður í stjórn setursins. Ég þakka mjög þann heiður. Reyndar hef ég ekki enn
verið boðaður á stjórnarfund
en ég bíð spenntur“, segir Jóhann.
„Hann vill meina að hann
og stjórnarmaðurinn sem ber
sama nafn séu sami maður-

sjarma

inn“, útskýrir Þorsteinn hlæjandi.
„Ég vil meina að heiðurinn
sé minn. En án gríns, þá styrktum við Söngkeppni MÍ því
okkur finnst krakkarnir í
Menntaskólanum vera gera
mjög góða hluti þó þeim sé
sniðinn þröngur stakkurinn að
mörgu leyti. Gaman var að
geta orðið þeim á liði á
skemmtilegan hátt. Það vantaði líka verðlaunagrip sem
verður farandgripur sem mun
bera nöfn okkar um ókomna
framtíð.
Við vorum líka að vinna að
undirbúningi rokkhátíðarinnar
Aldrei fór ég suður, sópuðum
gólf og rákum nagla og annað
slíkt. Þá kom til tals að við
myndum sitja í dómnefnd fyrir
hátíðina. Hugmyndin kom frá
Hauki Magnússyni en hún féll
í grýttan jarðveg hjá áhöfninni
og var felld í atkvæðagreiðslu.
Við höfum nú ekki verið meira
áberandi en það í hinu opinbera bæjarlífi“, segir Jóhann.

Tveir trillukarlar
– Þið eruð greinilega miklir
mátar. Er ekki gaman að vera
saman úti á sjó?
„Það er mjög skemmtilegt
en ég verð þó að viðurkenna
að í fyrstu var ég smeykur um
að samstarfið myndi skemma
vináttuna. Steini er náttúrlega
yfirmaður minn í einu og öllu
um borð og ef hann segir mér
að gera eitthvað t.d. að stökkva
fyrir borð eða drekka sápu, þá
geri ég það. En það hefur ekkert slest upp á vinskapinn“,
segir Jóhann.
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Þó það megi kannski titla
okkur skipstjóra og háseta“,
segir Þorsteinn. „En þegar allt
kemur til alls erum við bara
tveir trillukarlar úti á sjó að
veiða fisk. Jafnvel þó að við
séum ekki ímynd hinna dæmigerðu trillukarla.
Annars má nú segja frá því,
að Jóhann hefur ítrekað reynt
að varpa skugga á vinskapinn,
t.d. með því að koma fyrir
músagildrum hér um þar um
borð til þess eins að hrekkja
mig. Ég óttaðist því í hvert
sinn sem ég settist niður eða
fálmaði með höndunum að ég
myndi klemma mig á gildru.“
„Það var nú bara gert til
skemmtunar. Annars er frekar
erfitt að standa í slíku glensi
þar sem við erum bara tveir
um borð og því alltaf hægt að
rekja hrekkinn til hins“, segir
Jóhann.
– Er mikið um hrekkjabrögð
á sjónum?
„Mjög mikið á stærri bátunum. Það er list út af fyrir sig að
hrekkja áhafnarmeðlimi á
þeim“, segir Þorsteinn.
„Ég man bara eftir svæsnum
lygasögum sem maður heyrði
um borð en varð ekki vitni að
neinu sjálfur“, segir Jóhann.
„Ég tók eitt sinn þátt í
hrekkjastríði“, segir Þorsteinn.
„Ég man ekki hvernig það
byrjaði en meðal þess sem ég
gerði var að stinga tannstöngli
í dýnuna í rúmi mótherja míns.
Það kom honum ónotalega á
óvart þegar hann lagðist til
hvílu. Til að hefna sín lét hann
rakfroðu í hjálminn minn og
þegar ég tók hann ofan var ég
með harðnaða rakfroðu um
höfuðið. Næst skipti ég um
pollabuxur í stígvélunum hans
en vanalega skilja menn buxurnar eftir í stígvélunum. Ég
átti buxur sem voru rifnar og
gerði úr þeim stuttbuxur. Þegar
hann ætlaði svo að hysja upp
um brá honum heldur en ekki
í brún. Þannig var þetta koll af
kolli og meðal annars voru
heyrnartólin mín lituð að innan
svo að eyrun á mér urðu svört.
Mestmegnis eru þetta meinlausir hrekkir og meira gert til
að stytta sér stundir. Svæsnasti
hrekkurinn sem ég hef heyrt
um var framkvæmdur af
manni sem var hrekkjasjúkur.
Hann tók glært girni og batt
það um hornið á sæng annars
skipverja sem átti víst að vera
úrillur og leiðinlegur. Girnið
leiddi hann upp ganginn og út
og batt tvö dekk við hinn
endann. Svo henti hann dekkjunum fyrir borð og maðurinn
í rúminu vaknaði við það að
sængin var að kippast af honum. Hann barðist við sængina
alla leið út og horfði svo á
hana fjúka fyrir borð án þess
að skilja neitt í neinu.
En sú regla er í gildi að ekki
megi gera sama grikkinn tvisvar. Ef einhver hrekkir mann
verður viðkomandi að hrekkja
á annan hátt næst.“

Sjórinn hefur
alltaf sjarma
– Sjáið þið það fyrir ykkur
að eyða gullnu árunum tveir
saman úti á sjó?
„Það er kannski ekkert fjarri
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lagi. Við höfum mikið velt
því fyrir okkur hvernig við
gætum keypt okkur eiginn bát
og róið á honum. Það er bara
svo stór fjárfesting“, segir Þorsteinn.
„Mönnum er það líka gert
erfitt fyrir að komast inn í kerfið. Það er ekkert hlaupið að
því fyrir tvo unga menn að
kaupa sig inn í útgerð. Það
myndi kosta hundruð milljóna
og meirihlutinn færi í að kaupa
eða leigja kvóta, en það er
önnur saga. Annars væri stórsniðugt að kaupa sér sjálfur
bát og róa á honum yfir sumarið meðan frí er í skólanum.
Það er erfitt núna og maður

hefði átt að hugsa um það fyrir
5-6 árum þegar maður gat
verið að veiða á handfærum í
sóknardagakerfinu. Nú sjáum
við það frekar fyrir okkur að
vinna okkur inn pening á annan hátt og kaupa okkur heldur
skútu og sigla á vit ævintýranna“, segir Jóhann.
„Já, það væri mjög gaman.
Við stefnum að því í sumar að
fara á öðrum bát til Grænlands.
Við erum að leggja drög að
því og myndum fá með okkur
nokkra menn í ævintýraför til
Grænlands, sem væri mjög
skemmtilegt“, segir Þorsteinn.
„Oft gerum við okkur ýmislegt til gamans á sjónum.

Þannig fórum við um páskana
með vini okkar úr Reykjavík
og létum þá renna fyrir fisk á
sjóstöng. Það var barnsleg
eninlægni og gleði sem skein
úr augum þeirra þegar bitið
var á hjá þeim.“
– Haldið þið að hafið muni
ætíð kalla á ykkur?
„Fyrst sjóveiki í fleiri ár
hrakti mig ekki frá því, þá
mun ég eflaust vera með annan
fótinn við starfið alla ævi“,
segir Þorsteinn.
„Ég er kominn af sjómönnum í marga ættliði í föðurættina og ég held að þetta togi
alltaf í mann“, segir Jóhann.
„Ég sé ekkert í spilunum sem
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myndi gera mig fráhverfan
hafinu. Þó við séum að fara
mennta okkur til annarra
starfa, þá hefur sjórinn alltaf
sjarma. Maður sér það hjá
mönnum sem hafa verið á sjó
og haft af því góða reynslu en
starfa við annað í dag, það
kemur alltaf ljómi í augu þeirra
þegar rætt er um sjóinn“, segir
Jóhann. Það er næsta víst að
augu þessara tveggja óvenjulegu trillukarla muni ljóma um
ókomna tíð þegar rætt er um
sjómannslífið. Ekki síst þegar
þeir eru ef til vill orðnir virðulegur tannlæknir og virðulegur
sjávarútvegsfræðingur.
– thelma@bb.is

12

MIÐVIK
UDAGUR 20. APRÍL 2005
MIÐVIKUDAGUR

Sjálfstæðismenn í suðrænni sveiflu
Sjálfstæðisflokkurinn á
norðanverðum Vestfjörðum hélt vorfagnað á
föstudag. Heiðursgestir
voru Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra, Hallgerður Gunnarsdóttir
eiginkona hans og Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og hobbýbóndi
á Rauðasandi. „Við komum saman í fordrykk og
borðuðum síðan spænska
smárétti. Hljómsveitin
Eidís var í mikilli suð-
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rænni sveiflu, höfðu æft
upp prógramm og stóðu
sig mjög vel enda voru þau
í Hawaiiskyrtum og búin
að fara í brúnkusprautun“, segir Birna Lárusdóttir, einn skipuleggjenda
vorfagnaðarins.
Ylfa Mist Helgadóttir
söng nokkur djasslög við
undirleik Vilbergs Vilbergssonar afa síns. Ísafjarðardætur, þær Margrét Geirsdóttir, Ingunn
Ósk Sturludóttir og Birna
Lárusdóttir, sungu nokkur
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lög. Steinþór Kristjánsson
veislustjóri flutti valda
kafla úr skemmtidagskrá
Stútungs ásamt þeim Hildi
Halldórsdóttur eiginkonu
sinni og Jóni Svanberg
Hjartarsyni, en eins og
flestir vita er Stútungur
þorrablót Flateyringa.
„Svo var stiginn dans til
klukkan 2. Þetta tókst
mjög vel og við vildum
gjarnan gera þetta að
árvissum viðburði“, segir
Birna Lárusdóttir.
– halfdan@bb.is
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Alveg til í að vera hafnarstjóri
– rætt við Guðrúnu Guðmannsdóttur, starfsmann Ísafjarðarhafnar
Guðrún Guðmannsdóttir er löggiltur vigtunarmaður á Ísafjarðarhöfn, starfar í heimi þar sem karlmenn eru í meirihluta
og líkar það vel. Hún er einstæð móðir og býr á Ísafirði ásamt
börnum sínum, Alexander Zakaríasi og Diljá Jökulrós.
Guðrún er ekki ókunnug sjómannslífinu, fædd og uppalin á
Ísafirði og Guðmann Guðmundsson faðir hennar var lengi á
sjó. Einnig hafa bræður hennar kynnst sjómennskunni en sjálf
hefur hún aldrei farið á sjó. BB spjallaði við Guðrúnu um
starfið og fékk smjörþefinn af lífinu á höfninni frá sjónarhorni
konu.

Eina konan af 40 þátttakendum
– Hvað felst í starfi þínu á Ísafjarðarhöfn?
„Starf mitt felst að mestu leyti í því að vigta. Þegar bátarnir
koma inn vigta ég aflann og skrái hann inn í Lóðsinn, sem er
forrit sem inniheldur aflatölur sem sendar eru á Fiskistofu. Auk
þess eru þar upplýsingar um alla báta sem koma hér að bryggju.
Í rauninni sé ég um að vigta allt sem kemur hér á land, til dæmis
einnig bílana sem flytja sorp og möl og annað slíkt. Einnig sé
ég um reikningagerð fyrir allar hafnir í Ísafjarðarbæ.“
– Er þetta ekki mikið karlmannsstarf?
„Það held ég ekki, við erum allavega tvær á Vestfjörðum
sem erum löggiltir vigtunarmenn. En ég veit ekki til þess að
það séu konur í stöðu hafnarstjóra. Það væri gaman að komast
að því hvort einhverjir kvenmenn gegni því starfi. Sjálf væri ég
alveg til í að verða hafnarstjóri einhvern daginn“, segir Guðrún
og hlær.
„Ég er heldur ekki að vinna sama starf og strákarnir á
höfninni. Svo er ég ekki alein. Jóna Símonía Bjarnadóttir er
einnig að vinna hér nokkra morgna í viku. En þegar ég fór á
námskeiðið til að verða löggiltur vigtunarmaður var ég eini
kvenmaðurinn á meðal 40 þátttakenda. Margir urðu líka undrandi í fyrstu að stelpa væri komin á höfnina. Ætli flestum
finnist það ekki óvenjulegt að ung kona sé í þessu starfi.
Sérstaklega þegar ég byrjaði að vigta settu sumir upp undrunarsvip og spurðu samstarfsmenn mína hvort þeir ætluðu
virkilega að láta stelpuna sjá um þetta. Alltaf var talað um mig
sem stelpuna eins og ég væri einhver smástelpa.“

Hífð upp í kari á Suðureyri
– Hefur starfið aldrei reynst þér erfitt?
„Ég myndi ekki segja að það væri erfitt en ég hef lent í ýmsu.
Í fyrsta sinn sem ég var á vakt í vigtuninni var ég á Suðureyri.
Langur tími var á milli þess sem bátar komu en það tók því ekki
að fara yfir á Ísafjörð í millitíðinni. Ég ákvað því að fara að
þrífa klósettin til að drepa tímann. Til þess þurfti ég að fara út
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úr hafnarhúsinu og rölti með skúringafötuna yfir að klósettunum
á hlýrabol og með gúmmíhanska á höndum. En þegar ég ætlaði
að fara aftur inn í hafnarhúsið að verki loknu komst ég að því
að ég var læst úti. Bæði lyklarnir og farsíminn voru inni. Ég
hljóp hringinn í kringum húsið til að leita að inngönguleið en
án árangurs. Ég sá menn á bryggjunni og fór til þeirra og spurði
hvar fiskvinnslan Íslandssaga væri. Þeir horfðu á mig stórum
augum og bentu svo fyrir aftan sig á risastórt hús. Það var
stærsta húsið á staðnum og ég var næstum við hliðina á því.
Mér leið eins og aula.
Þar náði ég tali af starfsmanni Íslandssögu sem er milligöngumaður varðandi bátana. Mér til mikillar angistar var
hann ekki með aukalykla. Hann benti mér á að það eina sem ég
gæti gert í stöðunni væri að láta hífa mig upp í kari og klifra inn
um opinn glugga á annarri hæð. Hann hjálpaði mér við það og
ég sem er svo lofthrædd ríghélt mér í karið. Þegar komið var að
glugganum kom í ljós að öryggislæsing var á honum. Ég var
heillengi að pikka upp læsinguna svo ég gæti opnað nóg til að
komast inn. Á meðan á því stóð safnaðist saman fólk fyrir
neðan og fylgdist með. Að lokum hafðist þetta og ég gat lokið
minni vinnu.
Í marga daga á eftir var talað um þetta og starfsfélagar mínir
fengu fljótt að heyra af þessu ævintýri. Það var mikið hlegið að
vandræðum mínum.“

Skemmtiferðaskipin
„Sumurin eru skemmtileg því þá er nóg að gera. Ég hlakka
mikið til þess þegar skemmtiferðaskipin koma. Mig langar að
fara um borð í eitthvert af stóru skipunum. Í sumar fór ég
tvisvar í hádegismat um borð í tæplega 10 þúsund tonna skip
sem ég man nú ekki hvað heitir. Ég hafði aldrei áður komið um
borð í skemmtiferðaskip og mér leið eins ég væri komin inn í
annan heim. Þar voru snyrti- og hárstofur og risastór
sýningarsalur með sviði og ótal sætum, sundlaug uppi á dekki
og alls kyns lúxus. Skipstjórinn sem bauð okkur um borð var
portúgalskur og mjög almennilegur.
Í seinna skiptið fór ég ásamt Mugga hafnarstjóra, Kristínu
Hálfdánsdóttur og Önnu Sigríði Ólafsdóttur og svo skipstjóranum. Þegar við komum inn í borðsalinn eru allir sestir svo að
við fáum okkur sæti við borð þar sem miðaldra kona situr
einsömul. Konan fór alveg hjá sér og þorði varla að líta upp.
Þegar Muggi og skipstjórinn stóðu upp frá borðinu sagði konan
okkur að hún tryði því varla að hún sæti á milli hafnarstjórans
og skipstjórans. Henni fannst þetta svo mikill heiður. Að
lokum var tekin mynd af þeim öllum saman. Það var svo
gaman að sjá þetta hvað henni fannst þetta merkilegt.
Þetta skip var með þeim minni en á komandi sumri er von á
stærsta skemmtiferðaskipi sem komið hefur til Ísafjarðar. Það

heitir Maasdam og er 55 þúsund tonn. Gaman væri að fara um
borð í það.“

Hvert metsumarið af öðru
„Næsta sumar stefnir í að slegið verði met í komum skemmtiferðaskipa. 18 skip hafa bókað sig og aðeins kominn janúar en
20 skip komu síðasta sumar sem var metaðsókn. Þá voru skip
að bóka sig alveg fram í lok maímánaðar. Athygli vekur að þau
skip sem hafa bókað sig eru öll mjög stór, það er að segja talið
í brúttótonnum. Ekki einungis er væntanlegt stærsta skip sem
komið hefur til Ísafjarðar heldur kemur Prinsedam einnig
aftur, stærsta skipið á liðnu sumri, auk fleiri stórra skipa. Ég vil
því ekki fara í sumarfrí heldur vera að vinna þegar þau koma.
Það eru þó ekki allir eins liðlegir að bjóða manni um borð
eins og portúgalski skipstjórinn var. Mun erfiðara er að fá leyfi
til að koma um borð eftir að siglingavernd tók gildi. Siglingavernd eru alþjóðareglur sem tóku gildi 1. júlí og eru
ætlaðar til að draga úr hættu á hryðjuverkum og ógn gegn
siglingum og hafnarstarfsemi. Ráðstafanir eru gerðar annars
vegar um borð í skipum sem sigla milli landa og hins vegar á
höfnum sem taka á móti slíkum skipum.
Töluvert hertar öryggiskröfur koma í kjölfar þessara ráðstafana. Við höfum meðal annars sett upp öryggishlið vegna
hafnarverndar við Ísafjarðarhöfn. Oft eru öryggisverðir á
skipunum og þurfa þau því ekki að fá hafnarverði til að vakta
skipin en borga þarf aukalega fyrir það. Ný gjaldskrá kemur frá
höfninni núna í byrjun ársins. Það þarf að koma til móts við
allan kostnaðinn sem hlýst af auknum öryggiskröfum.“

Aðrir tímar
„Eftir að ég byrjaði að vinna á höfninni hefur áhugi minn
fyrir skipum aukist smám saman. Ef ég heyri að nýr bátur sé
við bryggju geri ég mér ferð þangað til að skoða hann. Þegar ég
var í Reykjavík um daginn vildi ég endilega fara niður á höfn
til að skoða mig um. Áður fyrr hafði ég engan áhuga á slíku
þrátt fyrir að vera sjómannsdóttir. Sjálf hef aldrei farið á sjó en
ég vann að sjálfsögðu í fiski eins og flestir aðrir hér áður fyrr.
Það er mjög mikið mannlíf á höfninni. Sérstaklega á sumrin
þegar líka er mikið af smábátum.
Það er gaman að skoða gömlu skipabókina frá því þegar allt
var í gangi á Ísafirði og maður sér glögglega að nú eru aðrir
tímar. Þá voru allir togararnir hér og frystihúsin Básafell,
Norðurtanginn, Íshúsfélagið, Ritur og fleiri. Krakkar komu að
sunnan og víðar að á sumrin til að vinna í fiski og rækju. Það er
sorglegt að sjá hvað það hefur minnkað á þessum tíu árum sem
liðin eru. Til samanburðar má geta þess að árið 1996 komu 897
skip en í fyrra voru þau 399. Það voru aðrir tímar“, segir
Guðrún Guðmannsdóttir. Stelpan á höfninni. – thelma@bb.is
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SUMARVINNA
Flokkstjórar óskast til starfa í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar á komandi sumri.
Einnig er leitað að leikstjóra fyrir fjöllistahópinn „Morrann“. Starfsemi
hefst síðari hluta maí mánaðar og
lýkur í ágúst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofunni og á skrifstofu félagsmiðstöðvar Ísafjarðar. Þar má einnig fá nánari upplýsingar um starfsemi
komandi sumars.
Auglýst verður eftir unglingum til
starfa fljótlega.
Nánari upplýsingar um Vinnuskólann
fást í síma 456 3808 eða 863 3806.
Forstöðumaður.

Orgelmessa
Orgelmessa verður í Ísafjarðarkirkju sunnudaginn 24. apríl kl. 14:00. Kaffi og aðalsafnaðarfundur á eftir.
Sóknarprestur.

Markaðsdagurinn
í Bolungarvík
Auglýst er eftir aðilum til að hafa umsjón
með markaðsdegi fyrstu helgina í júlí nk.
Tilvalið tækifæri til fjáröflunar fyrir félagasamtök og hópa.
Skriflegar umsóknir berist til menningarráðs, Ráðhúsinu við Aðalstræti fyrir 30.
apríl nk. Upplýsingar gefur Gunnar Hallsson
í síma 696 7316.
Menningarráð Bolungarvíkur.

Einleikurinn um Gísla Súrsson verður sýndur í Möguleikhúsinu í Reykjavík.

Gísli Súrsson sýndur í Reykjavík
Einleikurinn Gísli Súrsson
í uppsetningu Kómedíuleikhússins á Ísafirði verður sýndur í Möguleikhúsinu í Reykjavík dagana 20. - 24. apríl. Eins
og áður hefur verið greint frá
er leikurinn byggður á einni af
ástsælustu Íslendingasögunum, sögunni um útlagann
Gísla Súrsson. Verkið var
frumsýnt á Þingeyri í febrúar

og hefur verið flutt víða um
Vestfirði síðan eða um 20 sinnum. Höfundar einleiksins eru
þeir Elfar Logi Hannesson og
Jón Stefán Kristjánsson. Elfar
Logi leikur og Jón Stefán leikstýrir. Gísli Súrsson hefur hlotið góða gagnrýni meðal annars
hjá gagnrýnanda Morgunblaðsins sem lýsti sýningunni
sem „hreinu leikhúsævintýri“.

Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar

Vill veiða mink
í minkasíur

Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar hefur miklar áhyggjur
af mikilli fjölgun minks í Ísafjarðarbæ og leggur því til að
veiðar á mink í svokallaðar
minkasíur verði reyndar. Fól
hún formanni nefndarinnar að
fylgja málinu eftir. Þetta var
ákveðið á fundi fyrir skömmu.
Á fundinum voru refa- og
minkaveiðar ræddar. Kom
fram að heildarkostnaður við
eyðingu refa og minka í sveitarfélaginu hefði verið rúmlega
2,6 milljónir á síðasta ári. Var
kostnaðurinn við eyðingu

hvers refs 5.650 krónur og
4.856 krónur á hvern mink sem
veiddur var.
Ríkissjóður endurgreiddi
bæjarfélaginu einungis rúmar
813 þúsund krónur af kostnaðinum og er því endurgreiðsluhlutfall ríkisins aðeins 30% í
stað 50% sem lög kveða á um.
Lýsti nefndin yfir vonbrigðum
sínum með hlutfallið. Þá lagði
nefndin til að auglýst verði
eftir veiðimönnum samkvæmt
sama fyrirkomulagi og gilti á
síðasta ári í sveitarfélaginu.
– hj@bb.is

Uppselt er á fyrstu sýninguna sem sýnd verður í Möguleikhúsinu við Hlemm en laus
sæti eru á sýningarnar fimmtu-

daginn 21. apríl og sunnudaginn 24. apríl. Sýningar hefjast
kl. 20 og miðasala er í Möguleikhúsinu. – thelma@bb.is

Útboð
Veiðifélag Laugardalsár gjörir kunnugt
að Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi er laus til
útleigu sumarið 2006. Þeim aðilum, sem
kunna að hafa hug á að taka ána á leigu, er
bent á að skila skriflega inn tilboðum sínum
til Sigurjóns Samúelssonar, Hrafnabjörgum,
401 Ísafjörður (sími 456 4811) fyrir 10. maí
nk.
Veiðifélagið áskilur sér rétt til að taka
hvaða tilboði sem berst fyrir tilskilinn tíma
eða hafna öllum.
F.h. Veiðifélags Laugardalsár,
Sigurjón Samúelsson.

Sumardvalarstyrkir
Styrktarfélag fatlaðra á Vestfjörðum tekur
á móti umsóknum vegna sumardvalarstyrkja
fram að 20. maí.
Umsóknir skulu sendar til Styrktarfélags
fatlaðra í pósthólf 288, 400 Ísafirði.

Sælkeri vikunnar · Gunnar Þórðarson á Ísafirði

Saltfiskur að hætti Kalla
Sælkeri vikunnar býður
upp á saltfiskrétt. Gert er
ráð fyrir að þessi réttur dugi
fyrir 6 manns. Hann segir að
gott sé að hafa nýbakað
brauð me og að það sé ómissandi að hafa gott vino tinto
(rauðvín) með réttinum.
Gunnar mælir með spænska
víninu Baron De Ley. Í eftirrétt er ferskt ávaxtasalat með
rjómasósu.

Sósa
Matarolía
2 laukar niðursaxaðir
2 dósir niðursoðnir tómatar- maukaðir í matvinnsluvél
Tómatpurré
Sletta af hvítvíni
Basil
Salt, pipar og kjötkraftur
Sykur (notist aðeins ef
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tóm-atar eru súrir)
Lagið fyrst sósuna, léttsteikið laukinn í potti ásamt hvítlauk, tómatmaukinu og bætið
hvítvíni út í. Sjóðið sósuna í
10 mínútur og jafnið með tómatmaukinu, smakkið til með
basil, salti, pipar og kjötkrafti.

Baccalao a la Carlos
2 kg saltfiskur- léttsaltaður
eða útvatnaður
Hveiti til að steikja upp úr.
Matarolía
Rifinn mosarella ostur.
Skerið fiskinn í hæfilega
bita, veltið honum upp úr
hveiti og brúnið í olíu á pönnu.
Setjið í eldfast mót og hellið
smá sósu yfir og dreifið osti
yfir. Bakið í ofni við 180°C í
10-15 mín.
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Meðlæti
Matarolía
2 laukar í sneiðum
1 kg soðnar kartöflur
4 rif hvítlaukur saxaður
Steinselja söxuð
Salt og pipar
Skerið kartöflurnar í sneiðar, steikið í olíu á pönnu og
kryddið með hvítlauknum,
steinselju, salti og pipar. Berið
fram á fati eða diskum með
því að setja kartöflurnar fyrst
á diskinn/fatið, þá sósuna og
að lokum fiskinn ofan á.

Ferskt ávaxtasalat
með rjómasósu
Látið hugmyndaflugið ráða
hvaða ávextir verða fyrir
valinu, skorið þá niður og
blandið saman í skál.

Sósan
50 gr makarónukökur
2 eggjarauður
3 msk sérrý(eða 3 msk
appelsínusafa)
¼ ltr rjómi.
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Myljið kökurnar niður og
bleytið í þeim með safanum.
Þeytið eggjarauðurnar þar til
þær verða ljósar. Blandið
þessu síðan saman við þeyttan
rjómann. Setjið sósuna í skál

og berið fram sér.
Ég skora á hjónin Helgu
Sigmundsdóttur og Jóhann
Króknes Torfason að koma
með heillandi uppskrift í
næstu viku.
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Hermann Níelsson, kennari við Menntaskólann á Ísafirði skrifar

Sannleikurinn um ósannindi
Mikið hefur verið rætt og
ritað um dómsmál Ingibjargar
Ingadóttur enskukennara gegn
Ólínu Þorvarðardóttur f.h.
Menntaskólans á Ísafirði. Málið er rekið til að fá áminningu
hnekkt sem Ólína veitti Ingibjörgu fyrir ónákvæmni í yfirferð á jólaprófi í ENS 103 og
að hafa gefið nemendum of
háar einkunnir. Undirritaður
hefur fylgst með málinu í návígi frá fyrstu hendi og átt að
vissu leyti hlut að máli sem
sambýlismaður Ingibjargar.
Ekki verður lengur setið undir
ósannindum sem fram hafa
komið í umræðunni að mati
undirritaðs.
Byrjum á yfirlýsingu stjórnenda „Hafa skal það sem sannara reynist“ sem er að finna á
heimasíðu Menntaskólans
fvi.is. Stjórnendur fullyrða þar
að milli stjórnenda og annarra
starfsmanna ríki eðlilegir samskiptahættir. Þegar öll stjórn
kennarafélags skólans segir af
sér vegna yfirgangs og ofríkis
skólameistarans hlýtur eitthvað að ganga á. Í afsagnarbréfi stjórnarmanna segir eftirfarandi: „Framkoma skólameistara undanfarna daga
gagnvart kjörnum trúnaðarmönnum kennara skólans hefur verið ágeng, ógnandi og
fjarri meðalhófi góðrar stjórnsýslu“. Er það kannski það
sem skólameistari telur eðlilega samskiptahætti? Að vísu
lýsti skólameistari yfir að hún
vissi ekki til þess að nokkur sá
ágreiningur hafi verið uppi
sem leitt gæti til afsagnar
stjórnarmanna. Það sýnir að
mínu áliti að skólameistari
skeytir ekkert um viðhorf annarra starfsmanna skólans.
Í sömu yfirlýsingu skólastjórnenda segir einnig: „jafnframt lýsum við því yfir að
engin stjórnsýslukæra hefur
verið lögð fram”. Upplýst hefur verið að minnst fimm stjórnsýslukvartanir hafi borist
menntamálaráðuneytinu. Þar
við bætist svo áðurnefnt dómsmál.
Stjórnendur halda því fram
að bylting hafi orðið í atgerfissókn kennara að skólanum í
tíð Ólínu Þorvarðardóttur sem
skólameistara. „80% réttindakennarar nú en 20% áður” sem
eftir athugasemd fyrrverandi
kennara breyttist eins og hendi
væri veifað í 70% og 30%.
Þær tölur eru þó enn fjarri
sanni. Í grein fyrrverandi kennara í DV og á bb.is kom fram
að fjöldi réttindakennara síðasta vorið hjá Birni Teitssyni
hefði verið 12 og án réttinda 6
eða 60% með kennsluréttindi
og 40% án réttinda. Nú á vorönn 2005 eru 15 kennarar með
kennsluréttindi og 15 án réttinda sem verða 50% hjá hvorum hópi. Stjórnendur hafa
þrátt fyrir þetta ekki séð
ástæðu til að birta gögn að
baki sínum upplýsingum.
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Auðvitað bendir það sterklega
til þess að þeir hafi ekki farið
með réttar tölur í þessum efnum. Er það ekki siðferðilega
ámælisvert af stjórnendum
skólans að láta frá sér fara
augljóslega rangar tölur um
þessi efni?
Guðjón Ólafsson fyrrverandi enskukennari við MÍ var
valinn af Ólínu sem hlutlaus
aðili til að fara yfir prófúrlausnir í ENS 103. Guðjón
hafði á starfstíma sínum við
MÍ samið það próf sem Ingibjörg lagði fyrir nemendur.
Guðjón studdist við sinn eigin
leiðréttingarstuðul við sína
yfirferð en hann ræddi ekkert
við Ingibjörgu um forsendur
hennar fyrir einkunnagjöf.
Í greinargerð Guðjóns gerir
hann athugasemdir við yfirferð
15 prófúrlausna og einkunnadreifingin verður meiri en hjá
Ingibjörgu. Enginn nemandi
var þó nálægt því að falla í
áfanganum. Rifjum nú upp að
skólameistari og aðstoðarskólameistari breyttu 9 einkunnum eftir þeirra yfirferð í
desember. Guðjón segir í skýrslu sinni sem lögð hefur verið
fram í Héraðsdómi Vestfjarða
að misræmis hafi gætt í yfirferð hjá skólameistara og aðstoðarskólameistara milli
prófúrlausna og villur verið í
yfirferð þeirra. Ef við rifjum
einnig upp ástæðuna fyrir
áminningunni sem Ólína veitti
Ingibjörgu þá var það fyrir
samskonar ónákvæmni og
misræmi og skólameistari og
aðstoðarskólameistari gerðu
sig sek um, þó í minna mæli
væri.
Auk þess er auðvelt að sanna
og sýna fram á að 2 einkunnir
af 9 sem þau breyttu hjá nemendum Ingibjargar voru rangt
reiknaðar með tilliti til 60%
prófseinkunnar og 40% vetrareinkunnar. Nemendur sitja
uppi með rangar tölur á skírteinum sínum. Eru þetta ekki
ámælisverð vinnubrögð?

Hvað segja nemendur Ingibjargar?
Nemendur í ENS 203, þeir
sömu og voru í 103 fyrir jól,
svöruðu kennslukönnun 4. og
5. apríl s.l. sem trúnaðarmaður
kennara fór yfir. Hver kennari
mætti vera hreykinn af því
mati nemenda sinna sem þar
kemur fram. Sem dæmi í 18
manna bekk í ENS 203 svöruðu nemendur spurningunni:
„Hvernig myndir þú lýsa Ingibjörgu Ingadóttur sem enskukennara”? Mjög góð, 15 stig,
- Góð 3 stig - Hvorki góð né
slæm 0 stig - Léleg 0 stig Mjög léleg 0 stig. Svipuð útkoma var hjá öðrum bekkjum.
Ingibjörg er af nemendum
talin góður enskukennari, öfugt við það sem Ólína hefur
haldið fram og fram kemur í
skýrslu hennar fyrir Héraðs-

15

Hermann Níelsson.
dómi.
Með bréfi dagsettu 23. febrúar 2005, hálfum mánuði eftir
að Ingibjörg stefndi Menntaskólanum á Ísafirði vegna
áminningarinnar, er Ingibjörgu sagt upp stöðu sviðsstjóra í erlendum málum. Það
var gert á þeirri forsendu eins
og segir í uppsagnarbréfinu:
„Í ljós hefur komið nýlega að
þú uppfyllir ekki skilyrði...”
ákveðinna lagagreina um
kennsluréttindi í ensku.
Hvernig getur ábyrgur
skólameistari ráðið starfsmann
í tvígang 2002 og 2004 til
sviðsstjórastarfa án þess að
vita hvaða menntun viðkomandi kennari hefur? Slíkt er
ámælisvert. Ingibjörg er með
BA próf í hótel- og ferðamálafræðum og kennsluréttindi frá
KHÍ. Á starfsmannafundi í
áheyrn allra starfsmanna skólans fullyrti Ólína aðspurð, að
hún hefði ekki vitað að Ingibjörg starfaði án réttinda sem
enskukennari. Er það trúverðugt? Ingibjörg á hins vegar
aðeins eftir 30 einingar til BA
prófs í ensku.
Ólína hélt ræðu á starfsmannafundi nýlega og lagði
út af hugtökunum heiðarleiki,
traust og kurteisi. Sagði það
lágmarks kurteisi starfsmanna
að bjóða góðan daginn þegar
mætt væri til vinnu. Einhver
hefði nú talið óþarft að halda
langar tölur á starfsmannafundum í framhaldsskóla um
svo sjálfsagða mannasiði. Hún
sjálf hefur þó ekki heilsað Ingibjörgu og sjaldan tekið undir
kveðjur hennar síðan stefnan
var birt. Aftur á móti hefur
hún orðið uppvís að því ítrekað
í vitna viðurvist að nafngreina
þá sem staðið hafa við hlið
Ingibjargar um leið og hún
bauð þeim góðan daginn án
þess að yrða á Ingibjörgu.
Hvernig á að flokka slíka „kurteisi“?
Í sjónvarpsviðtali á RÚV
hótaði Ólína Félagi framhaldsskólakennara lögsókn vegna
ummæla Elnu Katrínar Jónsdóttur f.v. formanns í kvörtunarbréfi til menntamálaráðuneytisins. Þar kom fram að
fimm kennarar við MÍ hefðu
orðið fyrir barðinu á „ógnarstjórn“ skólameistarans. Í bréfinu stóð m.a. „Gögn sem afhent hafa verið ráðuneytinu

sýna svo ekki verður um villst
að hrein ógnarstjórn ríkir í
samskiptum skólameistarans
við kennarana“.
Í sjónvarpsviðtalinu gaf hún
stjórn KÍ viku frest til að biðja
sig afsökunar á ummælunum,
að öðrum kosti íhugaði hún
málssókn á hendur FF. Síðar
framlengdi hún frestinn um
þrjá daga en ekkert bólar á
lögsókninni.
Í öðru viðtali á Stöð 2 „Ísland í bítið” baðst Ólína
„griða“ af hálfu fjölmiðla því
nóg væri komið af fjölmiðlaumfjöllun um málefni Menntaskólans á Ísafirði. Óskaði
eftir því að fá frið til að leysa
málin í rólegheitum innan
skólans. Nú hefur hún sjálf

Menntaskólinn á Ísafirði.
haft samband við fjölmiðla til
að koma sínum málflutningi á
framfæri við þjóðina og brotið
eigin griðaboðskap. Í stað þess
að vinna af heilindum við að
koma málum í eðlilegt horf
beitir skólameistari að mínu
mati fáfengilegum vinnubrögðum stjórnmálamanns í
einhvers konar árróðursstríði.
Eru það heiðarleg vinnubrögð?
Í sama þætti talaði Ólína
um að átökin við kennara sína
væru eins og „taumaskak“ við
tamningar á góðhestum svo
spyrja má hvort MÍ sé hesthús.
Hvar er virðingin fyrir starfsmönnum skólans?
Með samstöðu fyrir baráttu
verkamannsins til að ná rétti
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sínum og starfsvirðingu,
Hermann Níelsson,kennari
við Menntaskólann á Ísafirði.
E.s. Undirritaður hefur
kennt við Menntaskólann á
Ísafirði s.l. 5 vetur með ágætum árangri að eigin mati og
vonandi fleiri. Ég reikna með
að sinna áfram starfi sínu af
kostgæfni nema þessi skrif
verði til þess að mér verði veitt
áminning sem síðar gæti svo
leitt til uppsagnar. Menntaskólinn á Ísafirði er frábær
skóli, nemendur meiriháttar og
kennarar mjög góðir. Telst það
eðlilegt að skólameistari eigi í
erjum við nemendur og kennara?
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

Til sölu er MMC Lancer árg.
2000, ekinn 88 þús. km. Sumarog vetrardekk fylgja. Viper og
þjófavörn, geilslaspilari, spoiler, beinskiptur og skoðaður
2006. Verð kr. 650 þús. Uppl. í
síma 861 4679.

Skilarétt skal
byggð að Tröð
í Önundarfirði

Til sölu er Ford Focus five, árg.
2000, ekinn 76 þús. km. 16" álfelgur og sumardekk, 15" stálfelgur og ný vetrardekk. Skoðaður 2006. Bíll í toppstandi.
Verð kr. 860 þús. Upplýsingar
í síma 696 2174.
Sumarkaffi Grunnvíkingafélagsins verður haldið á Hótel Ísafirði sunnudaginn 24. apríl kl.
15. Takið með ykkur gesti!
LL-félagar og velunnarar! Í tilefni afmælishátíðar Litla leikklúbbsins langar okkur að biðja
velunnara klúbbsins að hafa
með sér eða koma til okkar,
myndum úr starfinu og/eða
gamla leikmuni sem tengjast
klúbbnum. Við ætlum að hittast í Edinborgarhúsinu föstudagskvöldið 22. apríl kl. 18 og
rabba og rifja upp góðar stundir fram á kvöldið.
Óska eftir 120-130 cm breiðu
rúmi. Uppl. gefur Helga í síma
456 2095 eða 845 0875.
Til sölu er Nissan Terrano II
árg. 1995, 7 manna, bensín, ek.
169 þús. km. Bílalán getur fylgt.
Uppl. í síma 856 0836.
Til sölu er Opel Astra árg. 2000,
ekinn 79 þús. km. Verð kr. 850
þús. Áhvílandi bílalán. Uppl. í
síma 899 0774.
Til sölu er Subaru Legacy Outback, árg. 99, ekinn 65 þús. km.
Uppl. í síma 865 6362.
Til sölu er Isuzu Trooper árg.
92, ekinn 172 þús. km. Dráttarkúla, rafmagn í rúðum og samlæsingar. Gott eintak. Uppl. í
síma 894 7702.
Óska eftir að kaupa einbýlishús
eða raðhús á eyrinni eða í efribænum á Ísafirði. Uppl. í síma
893 1769.
Til sölu er Toyota Corolla, 5
dyra, sjálfskiptur, árg. 94, Uppl.
í síma 895 0474.
Til sölu er 3ja sæta sófasett og
stóll. Bólstrað og vel með farið.
Uppl. í síma 522 7916.
Íbúðarhúsið að Fremri Breiðadal í Önundarfirði er til leigu
eða sölu ef viðundandi tilboð
fæst. Húsið er laust nú þegar.
Uppl. í síma 456 6112.
Óska eftir að kaupa sumardekk,
helst á felgum undir Subaru
Legacy. Uppl. í síma 849 9451.
Til sölu er 140m² einbýlishús
með bílskúr í Holtahverfi. Uppl.
í síma 849 9451.
Til sölu eru furukojur. Hægt að
hafa sem tvö aðskilin rúm.
Uppl. í síma 456 4562.

Frá Sæluhelginni á Suðureyri.

Sæluhelgarlagið valið
sumardaginn fyrsta
Hátíðarlag Sæluhelgarinnar
verður valið við hátíðlega athöfn í félagsheimili Súgfirðinga á morgun, sumardaginn
fyrsta. Efnt var til samkeppni
í tilefni af Sæluhelgi á Suðureyri sem haldin verður af
Mansavinum 7.-11. júlí. Sér-

stök dómnefnd velur vinningslagið ásamt fólki úr sal og er
vægi áheyrenda 40% á móti
60% vægi dómnefndar.
Í reglum keppninnar segir
að lagið megi ekki hafa heyrst
áður og texti þess verður að
einhverju leyti að fjalla um

Sæluhelgina, Súgandafjörð
eða Suðureyri. Þá afsalar höfundur lagsins sér útgáfurétti í
hendur Mansavina.
Athöfnin hefst kl. 16 og er
aðgangseyrir 500 kr. fyrir tólf
ára og eldri. Hverjum miða
fylgir atkvæðaseðill.

Þing um markvissa íslenskukennslu fyrir útlendinga
Þing um íslenskukennslu
fyrir útlendinga sem ber yfirskriftina „Öll erum við íslenskukennarar - þing um markvissa íslenskukennslu í dreifbýli“ verður haldið í Hömrum
á Ísafirði á föstudag. Fjölmenningarsetur og Fræðslumiðstöð Vestfjarða boða til
þingsins og er það haldið með
styrk frá Starfsmenntarráði.
„Ísland hefur mikla sérstöðu í
Evrópu í málefnum innflytjenda því á Íslandi eru hlutfallslega langflestir innflytjendur í
dreifbýli og því eru málefni
innflytjenda
aðkallandi
byggðamál. Sjávarþorpin á
landsbyggðinni eru oft fyrsti
viðkomustaður fólks sem er

að flytja til Íslands erlendis
frá. Hátt hlutfall innflytjenda
á þessum stöðum veldur miklum samfélagsbreytingum og
þörfin á því að þessir nýju
þegnar læri íslensku er mjög
brýn fyrir samfélagið í heild“,
segir í tilkynningu.
Þinginu er ætlað að móta
stefnu sem gefur öllum innflytjendum, óháð búsetu, löngum vinnudegi, menntun og
fjárhag möguleika á að læra
íslensku. „Í fámennum samfélögum eru miklir möguleikar
á að láta tungumálanám og
félagslega virkni haldast í
hendur því að mannleg og
dagleg samskipti eru nánari
en í margmenninu. Þessar að-

stæður skapa möguleika á að
færa íslenskunám innflytjenda
meira út úr skólastofunni og
út í skóla lífsins þar sem hagnýtt nám á sér stað og tungumálið fær raunverulega merkingu og tilgang“, segir í tilkynningu. Þinginu er ætlað að
skoða málefnið í víðu samhengi og finna raunhæfar leiðir
til að ná því takmarki að kunnátta í íslensku takmarki ekki
virkni innflytjenda í samfélaginu.
Skráning er hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða í síma 4565025 og með tölvupósti á
frmst@frmst.is. Þingið er opið
öllum, þátttakendum að kostnaðarlausu. – thelma@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að leggja til
við bæjarstjórn að samþykktur verði samningur um land
undir fjárrétt í landi Traðar í
Önundarfirði. Ásvaldur
Magnússon bóndi í Tröð og
gangna- og réttarstjóri á
svæði 3 í Önundarfirði ritaði
landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar bréf í nóvember á
síðasta ári þar sem hann
ræddi nauðsyn þess að byggð
verði skilarétt fyrir svæðið. Í
kjölfarið mælti nefndin með
því að skilarétt yrði byggð í
landi Traðar að höfðu samráði við landeigendur og
bændur og tekið yrði tillit til
kostnaðar við gerð fjárhags-

áætlunar.
Á fundi landbúnaðarnefndar fyrir skömmu gerði
formaður nefndarinnar,
Guðmundur Steinþórsson,
grein fyrir viðræðum fulltrúa
nefndarinnar við Ásvald
Magnússon landeiganda að
Tröð. Hafi þeir orðið ásáttir
um að staðsetja rétt fyrir
framan og upp með fremri
Þverá við þjóðveg nr. 60 í
Bjarnardal í Önundarfirði.
Jafnframt kynnti formaður
drög að samningi við Ásvald
um landnotkun. Þá kom fram
að tæknideild bæjarins muni
kynna málið fyrir Vegagerðinni vegna tengingar aðkeyrslu við þjóðveginn.

Ferming í Ísafjarðarkirkju
Átta börn verða fermd í Ísafjarðarkirkju á laugardag kl.
14:00. Eftirtalin verða fermd:
Anna Lóa Gunnarsdóttir, Stakkanesi 10, Ísafirði.
Margrét Birkisdóttir og Gunnar Sigurðsson.
Arnar Hafsteinn Viðarsson, Hjallavegi 1, Ísafirði.
Brynja Helgadóttir og Viðar Örn Sveinbjörnsson.
Aron Elmar Karlsson, Austurvegi 12, Ísafirði.
Ingibjörg Kristjánsdóttir og Karl Kristjánsson.
Elma Guðmundsdóttir, Góuholti 6, Ísafirði.
Harpa Björnsdóttir og Guðmundur Konráðsson.
Freyja Ösp Burknadóttir, Túngötu 15, Ísafirði.
Guðný Hjálmarsdóttir og Burkni Dómaldsson.
Guðbjörg Svandís Þrastardóttir, Hafraholti 40, Ísafirði.
Selma Guðbjartsdóttir og Þröstur Jóhannesson.
Hrólfur Ólafsson, Brunngötu 7, Ísafirði.
Elínborg Lárusdóttir og Ólafur Gíslason.
Þórdís Magnúsdóttir, Stórholti 7, Ísafirði.
Guðrún M. Ásgeirsdóttir og Magnús Valsson.
Skeytasalan í Skátaheimilinu verður opin frá kl. 13-16.

STAKKUR SKRIFAR

Menntaskólinn og samgönguáætlun
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Enn er deilt um stjórnun í Menntaskólanum. Hermann Níelsson hefur
bæst í hóp þeirra sem sjá ástæðu til að vekja athygli á stjórnun skólameistara
og gerir athugasemdir. Hermann bendir á rangfærslur stjórnenda varðandi
réttindi kennara við Menntaskólann á Ísafirði fyrr og nú. Stjórn skólans ber
siðferðileg skylda til þess að leggja staðreyndir fyrir almenning, ekki bara á
Vestfjörðum heldur líka á Íslandi öllu, því málið er komið fyrir augu alþjóðar og er ekki einkamál skólans og Ísfirðinga lengur, enda birti Hermann
grein sína bæði hér á BB vefnum og í Morgunblaðinu á sunnudaginn var.
Sú umræða sem orðin er um málefni Menntaskólans á Ísafirði sýnist honum ekki til framdráttar og er miður ef hún hefur neikvæð áhrif á sókn í skólann. Fáum velunnurum skólans er skemmt. Einkar brýnt að lagfæra ástand
sem nú er orðið að máli allra helstu fjölmiðla landsins, engum til gagns.
Vinda þarf bráðan bug að því að koma málum í það horf að skólinn hljóti
ekki frekari vansa af.
Annað mál sem hlotið hefur nokkra umræðu eru samgöngumál. Þeir sem
fara fyrir okkur sauðsvörtum almúganum á Vestfjörðum, sem er minnkandi
hópur, því miður, setja út á frumvarp að samgönguáætlun, er Alþingi fjallar
nú um. Allt of lítið er gert. Vegir eru vondir vegir, jarðgöng of fá og röng röðun framkvæmda. Ekkert er nógu vel gert. Aukin heldur eru það ekki réttu
jarðgöngin sem eru í frumvarpinu. Sveitarstjórnir í Bolungarvík, Súðavík og
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Ísafjarðarbæ vilja jarðgöng frá Bolungarvík til Ísafjarðar og Súðavíkur
fremur en jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, sem þó hljóta að vera
algert skilyrði fyrir því að Ísafjörður verði kjarni fyrir íbúa Vestfjarða. Enn
formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga segir að ekki hafi verið hvikað
frá samgönguáætlun þess.
Samgönguráðherra situr undir harðri og skiljanlegri gagnrýni margra, þar
á meðal bræðranna og alþingismannanna Kristins H. Gunnarssonar hér, og
Gunnars I. Birgissonar fyrir sunnan vegna frumvarps að áætlun í samgöngumálum. Héðinsfjarðargöng eru slæm fjárfesting. Kristinn vill göng frá
Siglufirði í Fljót í Skagafirði. Gunnar tekur sama streng varðandi fáránlega
ráðstöfun fjár og vill fé til vegabóta á Suðvesturhorni landsins. Margir telja
of mikið fé fara til okkar kjördæmis. Vel er í lagt miðað við önnur kjördæmi.
Einmitt þess vegna furða margir sig á málflutningi sveitarstjórnarmanna á
norðurhluta Vestfjarða og kalla ábyrgðarlausan.
Ljóst er að samstöðu er þörf í skóla og samgöngumálum. Þeir sem á halda
verða að skilja of skynja að illa fer ef fram heldur sem síðustu vikur, engum
til gagns. Skorað er á stjórnendur Menntaskólans að snúa við blaði og hefja
til vegs og virðingar vinnubrögð sem efla skólann. Sveitarstjórnarmenn
eiga að stilla saman strengina og slá á gagnrýni.

6.4.2017, 09:32
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Hvað er að frétta? · Guðjón Már Þorsteinsson, verslunarmaður á Ísafirði

KFÍ-barnið komið á gelgjuskeiðið

mannlífið Mesta
„Það er algjör nýjung fyrir
mig að vera ekki formaður
KFÍ lengur. Þetta var hálfgerð endurfæðing. Ég mun
ennþá starfa innan félagsins
en stjórnin mun ráða við
hvað og það kemur bara í
ljós. Það er mikið framundan
hjá KFÍ á afmælisárinu. Að
sjálfsögðu er allt á fullu að
undirbúa afmælið og þing

KKÍ sem haldið verður á Ísafirði. Svo er mót hjá yngri
flokkunum 5. maí. Unglingaráð KFÍ var einmitt að fá
gæðastimpilinn fyrirmyndarfélag frá ÍSÍ sem er mikill
heiður. Við erum mjög hreykin af því enda er mikið og
gott starf unnið hjá unglingaflokkunum.
Ég er mjög sáttur við að

hætta sem formaður en það
verður skrítið að vera ekki í
símanum allan daginn. Ég
lít svo á að barnið mitt, KFÍ,
sé nú komið á gelgjuskeiðið.
Ég er svakalega hreykinn
að láta það í hendur þessa
sterka hóps sem myndar
nýju stjórnina. Ég gæti ekki
komið barninu mínu í betra
fóstur.“

Ábendingar um efni sendist
til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is
sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
20. apríl, 111. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1740 voru ung systkini, Sunnefa og
Jón, dæmd til lífláts í Múlaþingi fyrir að eiga barn
saman. Mikill málarekstur fylgdi í kjölfarið. Hún lést 17
árum síðar og um svipað leyti var hann dæmdur til
ævilangrar þrælkunar en lést ári síðar.

Þennan dag árið 1970 réðust ellefu íslenskir námsmenn í Gautaborg og Uppsölum inn í Sendiráð Íslands í Gautaborg og héldu því í tvær stundir. Þeir
voru að mótmæla aðstöðu námsmanna.
Þennan dag árið 1977 vann Boris Spassky Vlastimil
Hort í Reykjavík í einu af fjórum einvígjum um rétt til að
skora á þáverandi heimsmeistara í skák, Anatolij
Karpov frá Rússlandi.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 69 árum

gróskan
þar sem
grasrótin
er

Karfaveiðarnar tefjast
Vegna deilu Alþýðusambandsins og verkamanna á
Flateyri. Karfaveiðarnar áttu að byrja strax eftir páska,
en eru enn ekki byrjaðar vegna deilu milli verkalýðsfélags
Flateyrar og Alþýðusambands Íslands. Togarinn Þorfinnur
var tilbúinn til karfaveiða á föstudag, en er ófarinn ennþá
vegna deilunnar. Einnig býður togarinn Sindri eftir því að
deilan leysist.
Eins og áður er skýrt frá hér í blaðinu hamlar það karfaveiðunum að verkalýðsfélag Flateyrar, sem er í Alþýðusambandi Íslands heimtar að þorpsbúar sitji fyrir vinnu,
en Alþýðusamb. Ísl. heimatar á móti að 1/3 verkamanna
megi vera utanþorpsmenn. [...] Erindreki Alþýðusambandsins kom fyrir skömmu til Flateyrar og tilkynnir þá,
að flytja verði um 60-70 aðkomumenn til að vinna við
verksmiðjuna í sumar.

Nýtt útgáfufyrirtæki hefur
verið stofnað á Ísafirði og er
það undir stjórn Eiríks Arnar
Norðdahl rithöfundar. Ber það
nafnið Traktor og er dótturfyrirtæki bókaforlagsins Bjarts í
Reykjavík. Eiríkur fór óvænt
út í þetta verkefni og er það nú
hugsjón hans að hleypa nýjum
straumum inn í hinn íslenska
bókmenntaheim. En hvernig
kom það til að útgáfufyrirtækið Traktor varð til?
Það byrjaði í raun á því í
skrifum mínum að ég var að
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
skrifa gegn Bjarti og fágaðri
Helgarveðrið íhugunarstefnu hans, mér
fannst fullmikið lagt upp úr
Horfur á föstudag: handbragði og þessi ummæli
Hæg austan- og suðaustanátt, skýjað með köflum og voru dregin fram í Lesbók
dálítil væta sunnanlands. Hiti 7 til 13 stig að deginum. Morgunblaðsins og Víðsjá.
Horfur á laugardag: Tveimur vikum seinna hafði
Hæg austan- og suðaustanátt, skýjað með köflum og Snæbjörn Arngrímsson, fordálítil væta sunnanlands. Hiti 7 til 13 stig að deginum. leggjari Bjarts, samband við
Horfur á sunnudag: mig með þessa hugmynd. Sem
Suðlæg átt og rigning. Hiti breytist lítið. snerist í grundvallaratriðum
Horfur á mánudag: um það að ég stofnaði fyrirtæki
Suðlæg átt og rigning. Hiti breytist lítið. með fjármagni frá honum. Ég
tók því og síðan gekk þetta
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ allt mjög hratt fyrir sig. Þannig
Spur
ning vikunnar varð Traktor til.
Spurning
Hugmyndin er að einbeita
Ertu sátt(ur) við forgangsröðun verkefna í sér að nýjum verkum á ísdrögum að nýrri samgönguáætlun? lensku og þýðingum. Eins og
annar rekstur fer þetta rólega
Alls svöruðu 458. – Já sögðu 56 eða 12% – Nei
af stað, það verða ekki nema
sögðu 381 eða 83% – Veit ekki sögðu 21 eða 5%
tvær bækur í ár. Sem sagt ein
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið þýðing og ein íslensk skáldskoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. saga.
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– Eru handritin byrjuð að
streyma inn?
„Já, það gerðist nú um leið
og fréttatilkynningin um nýja
útgáfufyrirtækiðvar gefin út.
Það er nóg af fólki sem er að
reyna koma handritum í útgáfu, en það er ekkert endilega
allt sem hentar Traktori og þau
eru líka misgóð. Það er mikil
vinna að sigta út hvað er gott
og hvað ekki. Ég er nokkurn
veginn búinn að ákveða hvaða
verkefni ég mun ráðast í, en
ég ætla að halda þeim út af
fyrir mig eins og er.“
– Ertu þá ekki í samráði við
Bjart um útgáfu bókanna?
„Ekki hvað varðar hvað ég
gef út, því ræð ég sjálfur. Ég
kem inn í dreifingarkerfið hjá
þeim og þeir eru með auglýsingastofu, umbrot og það allt
saman. En hin eiginlega útgáfustarfsemi á sér stað hjá
mér.
– Er þetta ekki mikil vinna?
„Jú þetta er það. Ég er búin
að vera ritdómari hjá Morgunblaðinu um tíma og hélt að
það væri vandasamasta starfið
í bókmenntaheiminum. En er
nú þeirrar skoðunar að það sé
töluvert erfiðara að vera útgefandi. Ein ástæðan er sú að stór
hluti vina minna eru með handrit og eru að reyna koma þeim
á framfæri. Ég útskýrði það
fyrir þeim að það gæti orðið
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vandræðaástand ef allir myndu
senda mér handritin sín og því
væri betra að ég leitaði til
þeirra frekar en þeir til mín.
Ég ætla nú að halda öllum
klíkuskap í lágmarki“,segir
Eiríkur og hlær. „Ég held að
það sé mjög auðvelt að glata
vinum í þessum bransa.“

Róta upp í bókmenntaheiminum
– Hvernig bókmenntum er
Traktor að leita eftir?
„Það eru ýmsir straumar
sem mér finnst vanta í íslenska
bókmenntaútgáfu. Til dæmis
bókmenntir enskumælandi
þjóða. Þær hafa orðið svolítið
undan á Íslandi vegna þess að
Íslendingar lesa ensku. Þar af
leiðandi er erfiðara að selja
bækur sem þýddar hafa verið
úr ensku heldur en t.d. ítölsku.
Amerískar, breskar og ástralskar o.s.frv. bækur hafa því oft
ekkert íslenskt útgáfufyrirtæki
á bak við sig til að kynna þær
og koma þeim á framfæri.
Þannig að ég hallast helst að
bókmenntum frá enskumælandi höfundum og að koma
inn með strauma sem hin bókaforlögin eru ekki að sinna.“
– Er þörf á nýju bókaforlagi
á Íslandi?
„Það er þörf fyrir tilrauna-

verkefni af þessari gerð. Það
vill oft gerast þegar útgáfufélög eru orðin stálpuð að þá
minnkar greddan til athafna.
Forlögin eru komin með
ákveðna höfunda á sín snæri
og þá er erfiðara fyrir nýja
strauma að komast að. Nauðsynlegt er að ný forlög séu
stofnuð reglulega til að róta
upp í bókmenntaheiminum.
Þar sem grasrótin er þar er
gróskan mest. Þar eru nýjustu
hlutirnir alltaf að gerast, en
svo vex grasið upp og verður
að stofni sem heldur uppi því
sem við getum kallað hinum
fullorðnari bókmenntum, Einari Má,Sjón og þvílíkum höfundum.
– Hvert er svo framhaldið
með Traktor, verður það orðið
að útgáfurisa eftir fimm ár?
„Það verður tíminn að leiða
í ljós. Ég hugsa að ég verði
allavega ekki með Traktor eftir
fimm ár. Ég ætla að koma fyrirtækinu á koppinn og er samningsbundinn fram að áramótum. Svo sér maður bara til
hvað verður eftir það. Ég ætla
mér ekki að samt ekki að vera
útgefandi til frambúðar, heldur
ætla ég að vera rithöfundur“,
segir Eiríkur Örn Nordahl, ísfirska skáldið með hattinn og
útgáfustjóri grasrótarforlagsins Traktors á Ísafirði.
– thelma@bb.is
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Borgin mín · Hrafnhildur Hafberg, kennari við Menntaskólann á Ísafirði

London, París, Kaupmannahöfn
„Ég á enga eina uppáhaldsborg en ég hef mikið
verið í London og París og
þær finnst mér mjög
skemmtilegar hvor á sinn
hátt. Í London geturðu fundið nánast allt sem hugurinn
girnist. Þar er einnig svo
fjölskrúðugt mannlíf. Þó
hún sé fjölþjóðleg borg þá
er hún tiltölulega nálægt

okkur menningarlega séð.
París er mun ólíkari og þar
er arkitektúrinn og mannlífið
svo heillandi.
Einnig finnst mér ávallt
gaman að koma til Kaupmannahafnar, það er eins
og að koma heim. Hún er
okkar forna höfuðborg og
ég skynja að þarna eigum
við rætur.“

Vestfirskar þjóðsögur

Einn á báti
Guðmundur Halldórsson, trillukarl í Bolungarvík og lengi formaður
Eldingar, félags smábátaeigenda á norðanverðum Vestfjörðum,
reri lengi einn með handfæri á báti sínum, Tóta ÍS 12. Gummi, sem
hefur viðurnefnið golli, var aflasæll og ötull sjósóknari.
Eitt sinn stöðvaði varðskip Gumma golla á miðunum út af Ísafjarðardjúpi. Komu nokkrir varðskipsmenn undir stjórn stýrimanns á
gúmmítuðru yfir í Tóta. Þetta var hefðbundið eftirlit sem Landhelgisgæslunni er uppálagt að framkvæma. Búnaður skipa er skoðaður
og athugað hvort haffærisskírteini sé um borð.
Bjarghringurinn í Tóta var niðri í lúkar. Stýrimaður Gæslunnar
spurði Gumma hvort þetta væri nú rétti staðurinn að hafa hann á.
Gollinn svaraði sallarólegur: Heyrðu vinurinn, hver ætti að henda
honum til mín ef ég dytti fyrir borð.

Um tíma komu því alls konar
vöru frá fyrirtækinu sem áttu
að höfða til stelpna, litlar
dúkkur og þvíumlíkt. Það
seldist hins vegar ekki vel.
Nú eru þeir aftur farnir að
framleiða klassísku Legokubbana. Bionicle-kallarnir
frá þeim eru mjög vinsælir en

Svanbjörn Tryggvason.
þeir eru byggðir á grímum ást- ráðist af því að einn krakki fer
ralska frumbyggja.
að leika sér með ákveðinn hlut
Leikfangaæði eru mjög mis- og þá vilja allir vinirnir fá sama
munandi eftir stöðum, það sem hlutinn líka.
rokselt í Reykjavík kannski
Annars hefur verið mjög róhreyfist ekki á Ísafirði. Eins legt í leikfangasölunni undangetur verið munur á hvaða leik- farið. Hún breyttist með lengföng eru vinsælust á Ísafirði og ingu skólaársins. Áður fyrr var
í Bolungarvík. Oft getur það maí stærsti sölumánuðurinn en

nú eru krakkarnir í skólanum
fram byrjun júní. Svo dregst
salan saman hjá mér þegar
mikið er að gera í bílasölunni.
Þá kaupir fólk ódýrari leikföng og minna af þeim“, segir
Svanbjörn Tryggvason, eigandi leikfangaverslunarinnar
Bimbó á Ísafirði.

Brennslan mín · Ólafur Sveinn Jóhannesson, forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar á Tálknafirði

Grúfið í lagi hjá Tom Waits
Það er nánast ómögulegt
fyrir tónlistargúrú eins og
mig að velja 10 uppáhalds
lögin mín. Þau eru miklu
fleiri en tíu og erfitt að þurfa
að gera upp á milli þeirra.
Útkoman er engu að síður
þau lögin eru bara þau sem
ég hlusta á í dag og þau sem
ég hef hlustað á lengi.
1. Pink Floyd
- Shine On You Crazy
Diamond, (Part one)
Ein besta tónsmíði sögunnar að mínu mati, lagið
minnir mig alltaf á pabba og
plöturnar hans.
2. Miles Davis - So What
Fyrsta lagið sem ég heyrði
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með Miles Davis, grípandi
og snilldarlega útsett. Líklegast áhrifamesta jazz lag allra
tíma.
3. Tríó Keith Jarretts You Won´t Forget Me
Tekið af plötunni Bye Bye
Blackbird sem tileinkuð er
Miles Davis. Platan í heild
sinni er algjört meistaraverk
og erfitt að taka eitt lag af
henni en þetta lag hljómar
ágætlega með þessum tilteknu lögum.
4. Peter Gabriel
- Love Town
Svakalega flott lag, fær mig
alltaf til þess að syngja með.
Ótrúlegt hvað hægt er að gera
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flott lag með einföldum hlutum.
5. Tom Waits
- Cold Call Ground
Grúfið er sko í lagi hjá honum Tom Waits, eins og heyra
má í þessu frábæra lagi.
6. Paul Simon - Diamonds
On The Soles Of Her Shoes
Við Gunnar bróðir getum
hlustað á þetta lag endalaust.
Ég held að sama hversu fólk sé
ósammála um tónlist geta flestir verið sammála um að þessi
maður kann að búa til góð dægurlög.
7. Bob Dylan
- Sweetheart Like You

Árið 1983, þegar tónlistin var
gjörsamlega að skíta á sig, gaf
Bob Dylan út eina af sínum
bestu plötum. Það er svo gaman að hlusta eftir öllum hljóðfærunum í laginu og reyna að
greina muninn. Mark Knopfler
endar svo lagið með klassa
sólói.
8. Wilco - The Late Greats
Skemmtilegt lag af einni af
bestu plötum síðasta árs. Mikill sannleikur í textanum.
9. Tom Waits - Sins
Allir geta fundið part úr
sjálfum sér í textanum í þessu
frábæra lagi frá meistaranum.
Lagið fær eflaust marga til að
hugsa um alvöru lífsins og
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Sumarleikföngin að
víkja fyrir tölvuleikjum?
Á sumardaginn fyrsta tíðkast að gefa sumargjafir og þá
sérstaklega börnum. Af því tilefni fór Bæjarins besta fór á
stúfana til að grennslast um
það hvaða leikföng væru vinsælust í dag.
„Það er mikið að gera í sölu
leikfanga í kringum sumardaginn fyrsta þar sem löng hefð er
fyrir því að gefa krökkum sumargjöf. Þá er það helst eitthvað
ódýrt og lítið sem fólk kaupir
eins og brennuboltar, skóflur
og fötur og þess háttar. Að
vísu hefur sala á slíkum leikföngum dregist saman á undanförnum árum en þessi plastleikföng voru áður mest keypt.
Ætli þar komi ekki inn í að
börnin eru mun meira farin að
leika sér inni í tölvuleikjum
heldur en úti í sandkassa.
Vinsælustu sumarleikföngin eru helst línuskautar, hjólabretti og hlaupahjól. Ekkert
sérstakt leikfangaæði stendur
yfir núna en gömlu góðu leikföngin eins og Lego eru aftur
að koma inn. Lego-fyrirtækið
hætti um tíma að gera þessi
gömlu einföldu leikföng og
þá hrundi niður salan hjá þeim.
Annars er það skrítið hvað
stelpur virðast leika sér miklu
minna í Lego heldur en strákar.

· Gísli Hjartarson

Ólafur Sveinn
Jóhannesson.
tilgang þess.
10. Neil Young
- Razor Love
Einfaldlega fallegasta ástarljóð og lag samtímans.
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Sportið í beinni
SkjárEinn:
Miðvikudagur 20. apríl:
Kl. 19:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Arsenal.
Laugardagur 23. apríl:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Fulham
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Crystal P. – Liverpool.
Sunnudagur 24. apríl:
Kl. 11:00 – Enski boltinn:
Portsmouth – Southampton
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Newcastle
Mánudagur 25. apríl:
Kl. 19:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Tottenham.
Canal+ Norge:
Laugardagur 1. mars:
Kl. 12:45– Enski boltinn:
Liverpool – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Charlton Athl. – Arsenal.
Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Skátamessa á morgun,
sumardaginn fyrsta kl.
10:00. Sigurður Pétursson predikar. Ferming
laugardaginn 23. apríl
kl. 14:00. Orgelmessa á
sunnudag kl. 14:00 og
aðalsafnaðarfundur á eftir.
Flateyrarkirkja:
Guðsþjónusta sem er
sameiginleg lútherskum
og kathólskum verður á
laugardag kl. 16:00. Sr.
Marek og sr. Stína þjóna
saman og börn og unglingar aðstoða. Hvatt er til
góðrar þátttöku.
Afmæli

Laugardaginn 23. apríl
verður frú Sigrún Sigurgeirsdóttir, Grundargötu
6, Ísafirði 70 ára. Hún
ásamt eiginmanni sínum,
Gunnlaugi Valdimarssyni,
eyða afmælisdeginum í
faðmi stórfjölskyldunnar á
Ísafirði.
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Fokkervél Flugfélags Íslands á Þingeyrarflugvelli.

Endurbætur Þingeyrarflugvallar

KNH bauð lægst
Verktakafyrirtækið KNH
ehf. var með lægsta tilboðið
í endurbætur Þingeyrarflugvallar. Tilboðið var að upphæð tæplega 106 milljónir
króna og er um 68% af kostnaðaráætlun sem var að upphæð rúmar 154,8 milljónir
króna.
Tilboð voru opnuð í síðustu viku og bárust átta önnur
boð í verkið. Afrek ehf. og et
ehf. buðu 109 milljónir kr.,
Fylling ehf. 117,8 kr., Borgarverk ehf. 117,9 milljónir
kr., Héraðsverk ehf. 128
milljónir kr., Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf. 135
milljónir kr., Háfell ehf. 170
milljónir kr., Klæðning ehf.

180 milljónir kr., og Íslenskir
aðalvertakar 190 milljónir kr.
Lengja á núverandi flugbraut úr 950 metrum í tæpa
1.100 metra og hækka báða
enda þannig að brautin verði
lárétt. Þá verður öryggissvæði breikkað úr 10 metrum
í 25. Heildarbreidd flugbrautar með öryggissvæðum
verður eftir breikkun 80
metrar. Klæða á flugbrautina, flughlað og snúningshausa við enda flugbrautar.
Þá á að leggja nýjan 0,3 km
veg með klæðingu og nýjan
2 km veg með malarslitlagi
vegna breytinga á flugbrautinni.
– thelma@bb.is

Barði Önundarson „flamberar“ dekkið.

Flambera þurfti dekkið
Nokkrir félagar úr
ferðaklúbbnum 4X4 lögðu
á fimmtudag í síðustu viku
í ferð upp á Glámuhálendi
Vestfjarða. Alls voru
ferðalangarnir sjö talsins á
fjórum jeppum og einum

snjósleða. „Við fórum af
Hrafnseyrarheiði og upp á
fjallið Sjónfríð. Þetta var
ógeðslega gaman, alveg
pottþétt veður“, segir
Barði Önundarson,
vélamaður og jeppakall.

Eins og gengur og gerist
í ferðum sem þessum kom
ýmislegt upp á, menn festu
sig og dekk eins bílsins
affelgaðist. „Þá þurfti að
„flambera“ dekkið. Það
var farið á Þingeyri og náð

í „sprey“ sem síðan var
notað til að sprengja dekkið aftur upp á felguna“,
segir Barði. Halldór Sveinbjörnsson ljósmyndari
varð þeirrar gæfu aðnjótandi að fara með í ferðina.

Söngvakeppni framhaldsskólanna á Akureyri

Ráðist á fimm ísfirsk ungmenni
Ráðist var á fimm ungmenni
frá Ísafirði á gistihúsi á Akureyri á föstudagskvöld. Á laugardagskvöldið fór fram á Akureyri söngvakeppni framhaldsskólanna. Af því tilefni
komu til bæjarins fjölmörg

ungmenni frá landinu öllu,
meðal annars frá Ísafirði.
Um kl. 22 á föstudagskvöld
var lögreglan á Akureyri kölluð að gistiheimili í bænum.
Þar hafði hópur utanaðkomandi ungmenna ruðst inn þar

sem hluti hópsins frá Ísafirði
gisti. Skipti engum togum að
þau réðust á fimm Ísfirðinga
sem þar voru fyrir og brutust
út talsverð slagsmál.
Valur Magnússon, lögreglufulltrúi á Akureyri segir að

svo virðist sem árásin hafi verið með öllu tilefnislaus. Hann
segir fjóra Ísfirðinga hafa
skrámast nokkuð og einn áberandi mest. Meiðslin munu þó
ekki vera alvarleg. Valur segir
málið hafa verið kært.

Guðni Geir Jóhannesson formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga fundaði með samgönguráðherra

Engra breytinga að vænta á vegaáætlun
Guðni Geir Jóhannesson
formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga og formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir ekkert nýtt hafi
komið fram á fundi sem
stjórn Fjórðungssambandsins og samgöngunefnd þess
átti með Sturlu Böðvarssyni
samgönguráðherra á Ísafirði
í síðustu viku. Til fundarins
var boðað í kjölfar Samgönguáætlunar 2005-2008
sem ráðherra lagði fram fyrir
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nokkru. Vegaáætlun hennar
hefur fallið í mjög grýttan jarðveg hjá sveitarstjórnarmönnum á Vestfjörðum og óskaði
stjórn Fjórðungssambandsins
því eftir fundi með ráðherra.
„Við komum skoðunum
okkar á framfæri og ráðherra
útskýrði sín sjónarmið. Ég
skyldi ráðherra þannig að hann
myndi ekki gera tillögur að
neinum breytingum á þeirri
áætlun sem nú liggur fyrir Alþingi. Hvað einstakir alþing-
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ismenn gera á síðan eftir að
koma í ljós“, segir Guðni Geir.
Hann sagðist ekki neita því að
þrátt fyrir að hann hafi ekki
haft miklar vonir fyrir fundinn
þá hefði hann orðið fyrir
nokkrum vonbrigðum. „Mér
finnst sveitarstjórnarmenn hér
á svæðinu hafa rökstutt mál
sitt mjög vel og sýnt fram á
knýjandi þörf á meiri framkvæmdum hér í vegamálum
en því miður hefur ekki verið
fallist á okkar sjónarmið.“

Guðni Geir Jóhannesson.
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Eins og fram hefur komið í
fréttum bb.is hafa verið viðraðar hugmyndir um að sveitarfélög á Vestfjörðum leiti leiða
til þess að hrinda vegagerð á
Arnkötludal í framkvæmd í
einkaframkvæmd. Guðni Geir
segir þá hugmynd hafa verið
rædda við samgönguráðherra
á fundinum og hann hafi í
sjálfu sér ekki séð nein tormerki á þeirri hugmynd. „Það
kom hins vegar fram það sem
við vissum að til þess að þessi

framkvæmd verði fær á vegum sveitarfélaga og einkaaðila þá þarf sérstök lög um
framkvæmdina“, sagði Guðni Geir.
Fundur hófst í stjórn
Fjórðungssambands Vestfirðinga síðdegis og segir
Guðni Geir að rætt verði um
vegamálin á þeim fundi.
Hann vildi að öðru leyti ekki
tjá sig um líklega niðurstöðu
fundarins.
– hj@bb.is

