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Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ voru kátir er úrslitin lágu fyrir.

Sjálfstæðisflokkurinn er
sigurvegari sveitarstjórnar-
kosninganna í Ísafjarðarbæ.
Flokkurinn hélt sínum fjórum
bæjarfulltrúum og jók fylgi
sitt um 8%. Örlítið fylgistap
varð hjá Framsóknarflokkn-
um frá síðustu kosningum og
missti flokkurinn einn bæjar-
fulltrúa. Í-listi Samfylkingar-
innar, Vinstri grænna og
Frjálslyndra flokksins fékk
fjóra menn kjörna sem er mun
verri útkoma en skoðanakann-
anir höfðu gefið til kynna. B-
listi Framsóknarflokks fékk
391 atkvæði eða 15,91% greidd-
ra atkvæða, D-listi Sjálfstæð-
isflokks fékk 1.064 atkvæði

Sjálfstæðisflokkurinn sigurveg-
ari kosninganna í Ísafjarðarbæ

(43,29%) og Í-listinn fékk
1.003 atkvæði (40,81%).
Næsti maður til að ná kjöri
var Níels R. Björnsson af D-
lista á kostnað Jónu Bene-
diktsdóttur af Í-lista. Meiri-
hluti Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks í Ísafjarðar-
bæ hélt því velli.

Kjörnir bæjarfulltrúar í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar næstu
fjögur árin eru Halldór Hall-
dórsson (D), Sigurður Péturs-
son (Í), Birna Lárusdóttir (D),
Magnús Reynir Guðmunds-
son (Í), Guðni Geir Jóhannes-
son (B), Gísli Halldór Hall-
dórsson (D), Arna Lára Jóns-
dóttir (Í), Ingi Þór Ágústsson

(D) og Jóna Benediktsdóttir
(Í). Á kjörskrá voru 2.859 og
greiddu 2.509 atkvæði eða

87,76% atkvæðisbærra manns.
Auður og ógildir seðlar voru
51. Sjá nánar frétt um úrslit

kosninganna á Vestfjörðum
og viðtöl við frambjóðendur
á bls. 8 og 9.         – bb@bb.is

Mikill fögnuður var á kosningavöku sjálfstæðismanna þegar úrslit lágu fyrir.

22.PM5 5.4.2017, 10:311



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 31. MAÍ 200622222

Penninn kaupir Bókhlöðuna
Penninn hefur keypt Bók-

hlöðuna á Ísafirði, en versl-
unin hefur undanfarið verið
rekin undir nafninu Penninn-
Bókhlaðan. Jónas Gunnlaugs-
son og Kristín Ólafsdóttir hafa
átt og rekið Bókhlöðuna í
fjöldamörg ár og er Jónas
þriðji ættliður sömu fjöl-
skyldu sem rekur Bókhlöð-
una.

Að sögn Jónasar sáu þau
tækifæri til þess að breyta til
með því að selja reksturinn.
Úrslitum hafi þó ráðið það
traust sem hann bar til Penn-
ans, um að reka verslunina á
Ísafirði af myndarskap og að
þar yrði áfram veitt góð þjón-
usta með breiðu vöruúrvali.

Kristín Ólafsdóttir hverfur til
annarra starfa en Jónas Gunn-
laugsson og aðrir starfsmenn
í Pennanum-Bókhlöðunni
munu starfa þar áfram. Samn-
ingar á milli Pennans og fyrri
eigenda voru undirritaðir með
fyrirvara um samþykki Sam-
keppniseftirlits, sem hefur
kaupin til skoðunar.

Þann 20. ágúst árið 1920
hóf Jónas Tómasson, tónskáld
og orgelleikari, rekstur bóka-
og ritfangaverslunar að Aðal-
stræti 26A undir nafninu
Bókaverslun Jónasar Tómas-
sonar. Árið 1928 flutti Jónas
verslunina í nýbyggt hús að
Hafnarstræti 2 þar sem versl-
unin er enn til húsa. Allt frá

upphafi hefur verslunin geng-
ið undir nafninu Bókhlaðan. Í
ársbyrjun 1953 tók Gunn-
laugur, sonur Jónasar, við
rekstri Bókhlöðunnar og rak
hana til ársloka 1993, en þá
tók Jónas, sonur Gunnlaugs,
og kona hans Kristín Ólafs-
dóttir við rekstrinum. Versl-
unin hefur því verið rekin af
þremur ættliðum og langt er
síðan fjórði ættliðurinn hóf
störf í versluninni.

„Með kaupum á versluninni
styrkir Penninn stöðu sína á
landsbyggðinni og sýnir í
verki þann vilja fyrirtækisins
að veita fulla þjónustu á flest-
um þéttbýlisstöðum lands-
ins“, segir í tilkynningu. Penninn hefur keypt Bókhlöðuna.

Íslenska gámafélagið ehf.

Með lægsta tilboð
í lengingu stálþils

Fjögur tilboð bárust í
lengingu stálþils vegna end-
urbyggingar á Ásgeirsbakka
á Ísafirði. Íslenska gámafé-
lagið ehf. bauð lægst, tæp-
lega 55 milljónir eða 88,9%
af kostnaðaráætlun. KNH
ehf. bauð tæplega 59 millj-
ónir, eða 95,4% af kostnað-
aráætlun. Guðlaugur Einars-
son ehf. bauð tæplega 61
milljón, eða 98,6% af kostn-
aðaráætlun, og Ísar ehf. bauð
ríflega 76 milljónir, eða
123,5% af kostnaðarætlun.

Kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á tæplega 61,7 milljónir.
Í verkinu felst múrbrot á 133
m kanti, brot á þekjum 2700
m² og fyllingu í þil allt að
7800 m³. Þá á að reka niður
110 tvöfaldar stálþilsplötur,
ganga frá festingum og stög-
um, byggja 139 m kantbita
með pollum, stigum og frí-
holtum og leggja lagnir og
byggja ljósamasturs og
vatnshús. Verkinu skal lokið
eigi síðar en 15. desember
2006.          – eirikur@bb.is

Almenningssamgöngur

Breytingar á
akstursleiðum

Akstursleiðum almenn-
ingsvagna á Ísafirði hefur
verið breytt vegna fram-
kvæmda í Bæjarbrekku til
15. júní. Biðstöðvar við
Hafnarstræti á móts við Ísa-
fjarðarkirkju og sjúkrahúsið,
Seljalandsveg 2 og Selja-
landsveg 24 falla út á meðan
á framkvæmdunum stendur.

Í ferðum um Holtahverfi
er ekið um Pollgötu, Skut-
ulsfjarðarbraut, Vallartún,
Miðtún, Seljalandsveg,
Skutulsfjarðarbraut, Árholt,
Hafraholt, Holtabraut og
Stórholt. Til baka er ekin
leiðin Stórholt, Holtabraut,
Hafraholt, Skutulsfjarðar-
braut, Seljalandsvegur, Mið-
tún, Vallartún, Skutulsfjarð-
arbraut, Pollgata, Norður-

vegur, Austurvegur, Sund-
stræti, Mjósund, Suðurgata
og Pollgata.

Biðstöðvar eru við íþrótta-
húsið á Torfnesi, Seljalands-
veg 56, Seljalandsveg 76,
Steiniðjuna Grænagarði,
Brúarnesti við Skutulsfjarð-
arbraut, Vörumarkaðinn
Ljónið, Hafraholt 2, Hafra-
holt 50 og Stórholt 17 þar
sem tímajöfnun fer fram.

Ekið er sömu leið til baka
og þá stöðvað á sömu stöð-
um og auk þess við grunn-
skólann við Austurveg,
Básafell við Sundstræti,
Mjósund gegnt Vélsmiðj-
unni Þristi og á Pollgötu við
Skipagötu þar sem tímajöfn-
un fer fram.

– thelma@bb.is

um tónlistarmönnum og tón-
sköpun þeirra. Sjóðurinn
skiptist í tvær deildir, tónlist-
ardeild og markaðs- og kynn-
ingardeild. Tónlistardeild
veitir styrki til almennrar tón-
listarstarfsemi, svo sem tón-
listarflutnings, tónlistarhópa,
tónlistarhátíða, rannsókna og
skráningu á tónlist, varðveislu

tónlistar og annarrar tónlistar-
starfsemi. Markaðs- og kynn-
ingardeild veitir m.a. styrki
til markaðssetningar og kynn-
ingarverkefna í tengslum við
íslenska tónlist og tónlistar-
menn og til annarra verkefna
sem miða að kynningu á ís-
lenskri tónlist og tónlistar-
mönnum innanlands.

Tvö verkefni sem tengjast
Vestfjörðum hlutu styrk við
fyrri úthlutun úr Tónlistarsjóði
menntamálaráðuneytisins
2006. Tónlistarhátíðin Við
Djúpið sem haldin verður 6.-
9. júlí nk. fékk 400.000 króna
styrk. Þá fékk hljómsveitin

Sign sem inniheldur vest-
firsku bræðurna Egil Örn og
Ragnar Sólberg Rafnssyni
500.000 króna styrk vegna
kynningarverkefnis hljóm-
sveitarinnar í Bretlandi og
Bandaríkjunum sem staðið
hefur yfir síðan í desember sl.

og lýkur í júní nk.
Alls bárust 74 styrkum-

sóknir um 78 verkefni og nam
heildarfjárhæð umsókna tæpri
91 milljón króna. Styrkjum
var úthlutað til 46 verkefna
að heildarupphæð rúmlega 19
milljónir króna. Þetta er í

þriðja sinn sem úthlutað er úr
sjóðnum. Áður hafa m.a.
Rokkhátíð alþýðunnar – Al-
drei fór ég suður og Mugison
hlotið styrki úr sjóðnum.

Hlutverk tónlistarsjóðs er
að efla íslenska tónlist og
stuðla að kynningu á íslensk-

Við Djúpið fékk 400.000 króna styrk

Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar hefur náð samkomu-
lagi við makedónskan þjálf-
ara, Borce Ilievski, um að taka
að sér yfirumsjón með ungl-
ingastarfi félagsins næsta
keppnistímabil. Ilievski er 34
ára gamall, kvæntur og á tvær
dætur. Fjölskyldan mun þó
ekki koma með honum fyrsta
kastið. Borce útskrifaðist með

íþróttakennaramenntun árið
2000 með áherslu á körfu-
knattleik. Hann opnaði sinn
eigin körfuknattleiksskóla í
Stip í Makedóníu árið 1996
og hefur þjálfað á öllum stig-
um karla og kvenna þar úti.
Árið 2003 var hann m.a. ráð-
inn einn af þjálfurum U-16
ára landsliðs Makedóníu.

Ilievski mun hafa yfirum-

sjón með hinni faglegu hlið
unglingastarfsins og tekur
hann við því starfi af Baldri
Inga Jónassyni en hann mun
einbeita sér að áframhaldandi
þjálfun meistaraflokks og
njóta þar aðstoðar Ilievskis.

Ilievski mun þjálfa 2-3 lið
hjá KFÍ auk eins liðs hjá
UMFB í Bolungarvík en þessi
tvö félög munu gera með sér

samstarfssamning fyrir næsta
vetur. Samanlagt verður því
hægt að bjóða Ilievski upp á
fullt starf hér á svæðinu.

Áætlað er að Ilievski taki
með sér tvo leikmenn fyrir
meistaraflokk karla, að öllum
líkindum miðherja og leik-
stjórnanda. Von er á honum
til starfa um miðjan ágúst.

– thelma@bb.is

Þekktur makedónskur
þjálfari til liðs við KFÍ

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins kom til Ísafjarðar á
sunnudag. Það var breska skipið Mona Lisa og með því kom
á fimmta hundrað farþega. Að sögn Guðmundar Björns Eyþórs-
sonar framkvæmdastjóra Vesturferða fór lítill hópur skipsgesta
í ferð í Vigur á þeirra vegum og einnig fóru rúmlega 100
manns í skoðunarferð um Ísafjörð og Bolungarvík. Guðmundur
segir þessar tvær ferðir langvinsælastar hjá gestum skemmti-
ferðaskipa sem hingað koma. Skipið er það fyrsta af 23 sem
áætlað er að komi til Ísafjarðar í sumar en búist er við 15.000
farþegum með þessum 23 skipum. Í fyrra komu 16 skip með
rúmlega 7.000 farþega. Síðasta skip sumarsins er væntanlegt
9. september og er það einnig stærsta skip sumarsins. Það er

Sea Princess sem er um 77.000 brúttótonn og ber 1.950
farþega.

Meðal annarra stórra skipa sem von er á eru Amsterdam,
sem er tæpt 61 þúsund brúttótonn og ber 1.653 farþega, Maas-
dam sem er ríflega 55 þúsund brúttótonn og ber 1.266 farþega
og Marco Polo sem er ríflega 22 þúsund brúttótonn og ber 850
farþega. Minnsta skipið sem von er á er MV Kristina Regina,
en það er tæplega 4 þúsund brúttótonn og ber 250 farþega.
Stærsta skipið sem kom í fyrra var Costa Allegra, sem er ríf-
lega 28 þúsund brúttótonn og ber 791 farþega, en það minnsta
var MS Akademik sem er ríflega 6 þúsund brúttótonn og ber
118 farþega.                                                   – gudrun@bb.is

Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins
Mona Lisa er glæsilegt skip. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða hefur gert athugasemd
við ræðu Valgerðar Sverris-
dóttur iðnaðarráðherra sem
hún hélt á kynningarfundi fé-
lagsins á Hólmavík 17. maí
sl. Í ræðu Valgerðar komu
fram markmið hennar og fyr-
irhugaðar aðgerðir varðandi
stefnumörkun í uppbyggingu
þekkingar, nýsköpunar og
atvinnuþróunar. Atvinnuþró-
unarfélagið vill gera athuga-
semd við einn lið og taka undir
annan í ræðu Valgerðar þar
sem hún segir:

„Áttunda aðgerð byggða-
áætlunar snýst um styrkingu
atvinnuþróunar. Á undanförn-
um árum hafa greiðslur at-
v innuþróunar fé l aganna
hækkað verulega umfram
verðlag eða úr 106 milljónum
árið 2002 í 133 milljónir í ár.
Atvinnuþróunarfélögin eru

hornsteinar svæðisbundinnar
nýsköpunar og gegna ákaflega
þýðingarmiklu hlutverki hvert
á sínu svæði“. Í athugasemd
AtVest segir að fjárframlög
til atvinnuþróunarfélaga hafi
í raun lækkað en ekki hækkað
eins og iðnaðarráðherra segir
í ræðu sinni. Það sé hinsvegar
rétt að félögin séu orðin horn-
steinar í atvinnuþróun á sínu
svæði.

„Ef horft er til upphafs
samninga við atvinnuþróun-
arfélögin á árinu 1998 þá
námu framlög til atvinnuþró-
unarfélaganna á þeim tíma
100 mkr. Ef sú fjárhæð er
framreiknuð til dagsins í dag
þá nemur hún að verðgildi um
137 mkr. Að mati Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða er
réttara að miða upphaf samn-
inga fremur en á miðju tíma-
bili eins og iðnaðarráðherra

gerir. En þannig má því segja
að framlög til atvinnuþróunar-
félaganna hafi í raun lækkað
og en ekki hækkað eins og
kemur fram í ræðu iðnaðar-
ráðherra. Og fullyrða má að
aldrei hafi komið til umræðu
að draga ætti úr starfsemi fé-
laganna á framangreindu
tímabili. Það er hinsvegar rétt
í ræðu ráðherra, að félögin
eru orðnir hornsteinar í at-
vinnuþróun á sínu svæði og
almenn sátt er um þetta fyrir-
komulag á milli ríkis og sveit-
arfélaga.

Fyrir þá sem ekki þekkja
sögu þessa máls, þá er upphaf
núverandi fyrirkomulags samn-
inga atvinnuþróunarfélaga frá
árinu 1997 þegar stjórn Bygg-
ðastofnunar tekur ákvörðun
um að hætta rekstri svæðis-
skrifstofa á Akureyri, Egils-
stöðum, Ísafirði og Sauðár-

króki, alls 8,5 stöðugildi. En
leggja þess í stað áherslu á
uppbyggingu undir forræði
heimamanna og þar með at-
vinnuþróunarfélaga í hverju
kjördæmi. Þessari ákvörðun
er aflað stuðnings stjórnvalda
og er stofnuninni tryggt fram-
lag af fjárlögum til þess verk-
efnis eða 65 mkr, auk þess
sem stofnunin samþykkir að
leggja fram 35 mkr sem var
áætlað framlag til rekstrar
svæðisskrifstofa, samtals nam
framlag til atvinnuþróunarfé-
laga því 100 mkr. Lögð var
áhersla á að hverfa frá mið-
lægri stýringu en þess í stað
að byggja upp sjálfstæðar og
sterkar einingar í hverju kjör-
dæmi í samstarfi stjórnvalda
og sveitarfélaga.

Byggðastofnun segir upp
þessu samkomulagi á árinu
2000 vegna fjárhagserfiðleika

og hættir þar með að mestu,
að greiða af eigin rekstri til
þessa samnings. Starf félag-
anna var því uppnámi, en síð-
an tókst samkomulag um að
hækka framlög á fjárlögum
2001 um 38 mkr. Félögin
stóðu því með óbreytta krónu-
tölu í samningum en Byggða-
stofnun var með bætta fjár-
hagsstöðu. Ekki var þó gengið
frá nýjum samningum og voru
þeir lausir allt þar til í febrúar
2003, þegar nýir samningar
eru undirritaðir. Í fjármögnun
þess samnings lagði Byggða-
stofnun til 12,5 mkr og Iðn-
aðarráðuneytið um 1,5 mkr
til viðbótar 106 mkr framlags
af fjárlögum, samtals 120 mkr.
Samtímis var framlag á fjár-
lögum bundið við vísitölu.
Hér var því fyrsta raunhækkun
á framlagi til félaganna frá
árinu 1998 og höfðu félögin á

þeim tíma þurft að skera niður
í kostnaði í fjölda stöðugilda.

Vegna áframhaldandi fjár-
hagserfiðleika Byggðastofn-
unar, þá dregur stofnunin til
baka sitt 12,5 mkr framlag á
árinu 2004 og sama gerði iðn-
aðarráðuneytið. Því urðu at-
vinnuþróunarfélögin enn að
leita til fjárlaganefndar til að
fá leiðréttingu sinna mála. Það
tókst og framlag til félaganna
var hækkað á fjárlagaárinu
2004 úr 106 mkr í 121 mkr.
Framlögin hafa síðan hækkað
samkvæmt verðlagi til dagsins
dag, auk þess sem framlag
var hækkað í fjárlögum ársins
2005 um 3 mkr, en það var
skilyrt framlag til Atvinnu-
þróunarfélags Þingeyinga.
Framlög á fjárlögum 2006
nema því 133 mkr., “segir í
athugasemd Atvinnuþróunar-
félagsins.     – gudrun@bb.is

Segja framlög til atvinnuþró-
unarfélaganna hafa lækkað

Níunda sólstöðu-
ganga JCI Vestfjarða

Hin árlega sólstöðuganga
JCI Vestfjarða verður haldin
þann 24. júní og í ár verður
gengið fyrir Lokinhamra, frá
Arnarfirði yfir í Dýrafjörð.
Þetta þykir ein af fallegustu
gönguleiðum á Vestfjörðum

og einstök náttúruperla. Þar
munu göngugarparnir gera sér
glaðan dag og syngja saman
við gítarleik og tilheyrandi.

Þetta er níunda árið í röð
sem JC-Vestfirðir standa fyrir
sólstöðugöngu en göngur

félagsins undanfarin ár hafa
þótt mjög vel heppnaðar og
vakið mikla lukku. Allir eru
velkomnir og hvattir til að
taka þátt og skráningar eru í
síma 868 6799 eða á net-
fangið brynka@simnet.is.

Alls var 3.592 tonnum af
fiski landað á Vestfjörðum í
febrúar í ár, og er það nokkuð
minna en í febrúar á síðasta
ári þegar sléttum 4.000 tonn-
um var landað, en það er
ríflega 10% samdráttur á
milli ára. Verðmæti þess afla
sem var landað í ár er ríflega
332 milljónir, á miðað við

tæplega 360 milljónir í fyrra,
og er samdráttur í verðmæti
upp á 7,7%.

Ef litið er til alls þess afla
sem landað var fyrstu tvo
mánuði ársins í ár eru það
6.960 tonn á miðað við 7.254
tonn í fyrra, en það er sam-
dráttur um 4,1%. Aflaverð-
mætið fyrstu tvo mánuði árs-

ins í ár var hins vegar
tæplega 696 milljónir í ár, á
miðað við ríflega 635 millj-
ónir í fyrra, og er það aukn-
ing í aflaverðmæti upp á
9,5%. Allar tölur hér að ofan
eru fengnar frá Hagstofu Ís-
lands og miðast við janúar
og febrúar árin 2005 og
2006.         – eirikur@bb.is

10% aukning á aflaverðmæti

Skrifað undir viljayfirlýsingu um
áframhaldandi meirihlutasamstarf

Guðni Geir Jóhannesson,
oddviti Framsóknarflokks í
Ísafjarðarbæ, og Halldór Hall-
dórsson, oddviti Sjálfstæðis-
flokks, hafa undirritað vilja-
yfirlýsingu þess efnis að hald-
ið verði áfram með meirihluta-
samstarf flokkanna í bæjar-
stjórn á komandi kjörtímabili.

Samkvæmt málefnasamn-
ingi sem er í vinnslu og verður
lagður fram til samþykktar hjá
flokkunum þegar drögin eru
tilbúin, mun bæjarstjóri koma
frá Sjálfstæðisflokki. Guðni
Geir lýsti því yfir í kosninga-
baráttunni að hann vildi ráða
ópólitískan bæjarstjóra, en frá
þeirri kröfu verður fallið
standi málefnasamningurinn
eins og hann er nú. Bæjarstjóri
verður því Halldór Halldórs-
son, líkt og síðastliðin átta ár.

Formaður bæjarráðs kemur
frá Framsóknarflokki og mun
hann sitja allt kjörtímabilið,
en varaformaður verður frá

Sjálfstæðisflokki. Forseti bæj-
arstjórnar verður frá Sjálf-
stæðisflokki, sem og varafor-
seti. Annar varaforseti mun
koma frá minnihluta.

Umhverfisnefnd, atvinnu-
málanefnd, hafnarstjórn og
hjúkrunarheimilisnefnd verða
undir formennsku Framsókn-
arflokks, en fræðslunefnd,

menningarmálanefnd, félags-
málanefnd, landbúnaðar-
nefnd, íþrótta- og tómstunda-
nefnd, byggingarnefnd Grunn-
skólans á Ísafirði og starfs-
hópur um tölvumál verða und-
ir formennsku Sjálfstæðis-

flokks, auk barnaverndar-
nefndar ef formennska hennar
verður á vegum Ísafjarðarbæj-
ar. Um aðrar nefndir s.s. starfs-
nefndir vegna ákveðinna verk-
efna og byggingarnefndir,
verður samið hverju sinni.

Viljayfirlýsing var undirrit-
uð skömmu eftir kl. 15 á
mánudag og ku oddvitarnir
báðir ánægðir með gang mála.
Samkvæmt yfirlýsingunni
verður meirihlutasamningur
undirritaður á föstudag.

Oddvitar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um áframhaldandi meirihlutasamstarf.
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68 nemendur voru brautskráðir á laugardag og er samanlagður fjöldi brautskráðra nemenda á þessu skólaári þá 94.

Menntaskólanum á Ísafirði var slitið í 36. sinn við athöfn í Ísafjarðarkirkju á laugardag

Nær hundrað nemendur brautskráð-
ir frá skólanum á nýliðnu skólaári

Menntaskólanum á Ísafirði
var slitið í 36. sinn við fjöl-
menna athöfn í Ísafjarðar-
kirkju á laugardag. Að þessu
sinni 68 nemendur og er sam-
anlagður fjöldi brautskráðra
nemenda á þessu skólaári þá
94 sem er mesti fjöldi frá
stofnun skólans. Auður Þóris-
dóttir var dúx skólans í ár en
hún var með meðaleinkunnina
9.25 á stúdentsprófi. Var þetta
jafnframt síðasta brautskrán-
ing Ólínu Þorvarðardóttur
skólameistara og sagði hún í
máli sínu að á nýliðnu starfsári
hafi skólinn í uppskorið árang-
ur af metnaðarfullu starfi und-
angenginna ára með þeim
kostum og löstum sem því
fylgja.

„Skýrsla Félagsvísinda-
stofnunar, sú sem gefin var út
í desember s.l., staðfestir að
Menntaskólinn á Ísafirði er
nú sambærilegur við öflug-
ustu og best reknu framhalds-
skóla á landinu. Fjárhagsstaða
skólans hefur snúist við,
sömuleiðis starfsmannavelta
og hlutfall réttindakennara.
Nemendafjölgun hefur hvergi
verið meiri og þótt undarlegt
megi virðast miðað við um-
ræðu undanfarinna mánuði, þá
eru starfsmenn skólans ánæ-
gðir með vinnustaðinn og þau
skilyrði sem stjórnendur hafa
skapað þeim, þeir eru stoltir
af starfi sínu og telja sig njóta
sjálfstæðis í starfi. Það hlýtur
að teljast allgóður árangur í

ljósi þess mótbyrs sem stjórn-
endur skólans hafa mátt mæta
undanfarin misseri“, sagði
skólameistari í skýrslu sinni.

Gagngerar endurbætur hafa
átt sér stað á húsakynnum og
búnaði skólans í vetur. Tíu
nýuppgerð og rúmgóð her-
bergi með snyrtiaðstöðu hafa
nú verið útbúin og tekin í

notkun á heimavist. Á vorönn
var svo tekið formlega í notk-
un nýja verkmenntaaðstöðu
fyrir nýstofnaða húsasmíða-
braut sem nú hefur verið
hrundið af stokkum. Með
húsasmíðabrautinni hefur
skólinn fengið heimild til þess
að útskrifa sveina í húsasmíð-
um, sem eru ánægjuleg tíma-

mót og framfaraspor í sögu
skólans.

Við lok þessa skólaárs eru
fimm starfsmenn að hætta
störfum við skólann, þrír yfir-
stjórnendur, og tveir kennarar.
Þetta eru auk skólameistara,
Guðbjartur Ólason aðstoðar-
skólameistari, Guðmundur
Þór Gunnarsson, áfangastjóri,

Sigurður Pétursson kennari og
sviðsstjóri og Gunnar Páll Ey-
dal, kennari. Færði skóla-
meistari þeim alúðlegar þakkir
fyrir störf þeirra í þágu skólans
á undanförnum árum og ósk-
aði þeim velfarnaðar í lífi og
starfi framvegis.

Að kvöldi brautskráningar-
dags var haldin veisla í íþrótta-

húsinu á Torfnesi sem skólinn
skipuleggur fyrir útskrifaða
nemendur og aðstandendur
þeirra. Þangað mættu einnig
eldri nemendur úr afmælisár-
göngum. Veislustjóri var
Ólína Þorvarðardóttir, skóla-
meistari en að borðhaldi loknu
mun Hjónabandið léku fyrir
dansi.            – thelma@bb.is

Ingi Þór Ágústsson kennari ásamt nemendum á sjúkraliðabraut.
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Að loknum kosningum, hvort heldur er til sveitarstjórna eða Alþingis, er alltaf jafn
ánægjulegt að fylgjast með túlkun leiðtoganna á úrslitunum; allir sjá þeir ljósið og tekst að
sannfæra sig og sína um að þrátt fyrir allt hafi unnist ákveðinn sigur.

Litið til landsins í heild voru kosningaúrslitin upp og niður ef svo má orða það. Að slepptu
Seltjarnarnesinu (litla og lága) þar sem það virðist einber peningasóun að efna til kosninga,
þá standa tvö bæjarfélög öðrum fremur með afgerandi úrslit: Hafnarfjörður og Reykjanesbær.
Í þó nokkrum bæjarfélögum urðu breytingar; meirihlutar ýmist féllu eða vonir um meirihluta
eins framboðs gengu ekki eftir. Í nokkrum þessar bæjarfélaga bendir sitthvað til að nýir aðil-
ar séu að taka við stjórnartaumum. Hvað þetta varðar líta flestir til höfuðborgarinnar.

Hvað sem mönnum kann að finnast um skoðanakannanir fram að kosningadegi bendir
ekkert til að frá þeim verði kvikað. Og hvert sem mat manna á gildi þeirra er þá er ljóst að
þær standast jöfnuð við völvuspárnar; sumar rætast, aðrar ekki. Þannig urðu ekki til meiri-
hlutar sem spáð hafði verið og á hinn bóginn féllu ekki meirihlutar sem spáð hafði verið falli.

Meðal þess sem spáð var að tæki enda var átta ára samfelldu meirihluta samstarfi
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks í Ísafjarðarbæ. Niðurstöður úr skoðanakönnum bb.is og
NFS bentu samdóma til þess að Í-listi Samfylkingar, Vinstri grænna og Frjálslyndra nyti

nokkuð afgerandi stuðnings. Þetta gekk þó ekki eftir. Þótt Framsóknarflokkurin tapaði
einum manni hélt hann að mestu fylgi sínu. Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig 8%
atkvæða frá síðustu kosningum og hélt óbreyttri fulltrúatölu. Hvað veldur þeim mikla
viðsnúningi sem niðurstaða kosninganna var frá því sem skoðakannanir bentu til skal
engum getum að leitt. Eflaust eru þar á margar skýringar og misjafnar að sama skapi.

Í Bolungarvík gerðist sá einstæði atburður í síðustu kosningum að meirihluti náðist
með hlutkesti milli tveggja framboða er þá sóttust eftir völdum. Þar er nú sú staða uppi
að nýtt framboð er í lykilstöðu líkt og Framsókn í Ísafjarðarbæ, sem nú, í þessum skrifuðu
orðum, er ljóst er að ætlar að endurnýja sáttmálsheitið um meirihluta þrátt fyrir óvænta
yfirlýsingu í hita augnabliksins; nokkuð sem eflaust verður litið mildum augum er fram
líða stundir.

Ef BB sést ekki yfir þurfa sveitarstjórnarmenn annars staðar á Vestfjörðum ekki að
standa frammi fyrir því að velja sér sessunauta. Innlegg BB til mála að loknum kosn-
ingum er að Vestfirðingar sameinist um að vinna Vestfjörðum allt. Það er það sem máli
skiptir þegar allt kemur til alls. Annað ekki.

s.h.

Anna G. Edvardsdóttir

Markmiðinu náð
hjá A-lista fólkinu

A-listi framboðsins Afls
til áhrifa í Bolungarvík fékk
einn bæjarfulltrúa í sveitar-
stjórnarkosningum.

„Við erum bara mjög
ánægð með að ná inn manni
það var markmiðið. Við von-
uðumst til og bjuggumst við
því að geta náð markmiðinu
en það er aldrei á vísann að

róa“, segir Anna Guðrún
Edvardsdóttir oddviti.

Aðspurð hvort meiri-
hlutaviðræður séu hafnar
segir Anna: „Menn eru að
þreifa á hver öðrum, það er
venjan. Ég vil engu spá um
það hvernig það fer þar
verða málefnin það sem
ræður úrslitum.“

Elías Jónatansson

Ákveðinn varnar-
sigur hjá okkur

Sjálfstæðismenn í Bol-
ungarvík segja úrslit kosn-
inganna ekki hafa komið sér
á óvart en flokkurinn missti
meirihlutann sveitarstjórn-
arkosningunum.

„Úrslit voru eins og flestir
höfðu spáð í mín eyru. Þó
ég sjálfur hafi ekki verið með
neinar spár þá voru margir

sem töldu að þetta yrði ein-
mitt niðurstaðan. Það var
ekkert ólíklegt þar sem við
vorum með klofning úr
flokknum á móti okkur. Það
má segja að þetta sé ákveð-
inn varnarsigur,“ segir Elías
Jónatansson oddviti D-lista
sem fékk 37,97% atkvæða
og þrjá menn kjörna.

Alls voru gerðar 26 út-
strikanir í sveitarstjórnar-
kosningunum í Bolungarvík
á laugardg. K-listi Bæjar-
málafélags Bolungarvíkur
var með helming þeirra, eða
13. Þar af var Soffía Vagns-
dóttir, oddviti listans, með
flestar, eða fjórar. Gunnar
Hallsson og Auður Ragn-
arsdóttir voru með þrjár
hvert og Guðmundur Óskar
Reynisson var með tvær.

D-listi sjálfstæðismanna
fékk fjórar útstrikanir. Þar
af fékk Elías Jónatansson,
oddviti listans, tvær. Ragna
Jóhanna Magnúsdóttir og
Guðrún Soffía Huldudóttir
fengu þá eina hvor. A-listi,
Afl til áhrifa, fékk alls níu
útstrikanir. Þar af fékk Katrín
Gunnarsdóttir fjórar, Anna
Sigríður Jörundsdóttir fékk
þrjár, og Anna Guðrún Ed-
vardsdóttir fékk tvær.

K-listinn með
helming útstrikana

Hjólakapparnir Bjarki
Birgisson og Gyða Rós
Bragadóttir komu til Ísa-
fjarðar í síðustu viku en
þau eru að hjóla hringinn í
kringum landið til styrktar
Velferðarsjóði barna. Hall-
dór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar
hjólaði með þeim frá jarð-
göngunum og að Silfur-
torgi. Hjólatúrinn hófst 15.
maí sl. hjá Barna og ungl-
ingageðdeild Landspítal-
ans í Reykjavík og áætlað
er að honum ljúki þar í lok
júlí. Bjarki og Gyða hjóla

á bilinu 50-150 km á dag
en vegalengdin sem þau
leggja að baki er í heildina
tæpir 2700 km því þau
taka bæði Vestfirði og
Austfirðina með. Lands-
menn muna eftir Bjarka
síðan í fyrrasumar en þá
gekk hann hringinn í
kringum landið ásamt
Guðbrandi Einarssyni til
styrktar Sjónarhóli undir
yfirskriftinni Haltur leiðir
blindan en Bjarki er
hreyfihamlaður og Guð-
brandur nær blindur.

– gudrun@bb.is

Hjólakappar á Ísafirði

Hjólakapparnir á Ísafirði ásamt Halldóri
Halldórssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar.

Kynningarfundur um starf
Hafrannsóknastofnunar á
sviði veiðarfærarannsókna var
haldinn á Ísafirði fyrir stuttu.
Þar kynntu sérfræðingar og
forstjóri Hafrannsóknastofn-
unar rannsóknirnar auk þess
sem Einar K. Guðfinnsson,
sjávarútvegsráðherra og Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
fluttu ávörp. Til fundarins,
sem Hafrannsóknastofnun
boðaði til, mættu fulltrúar
landssamtaka í sjávarútvegi
auk hagsmunaaðila á Vest-
fjörðum. Að því er fram kem-
ur á vef Hafrannsóknastofn-

unar heppnaðist fundurinn af-
ar vel. Haft er eftir Jóhanni
Sigurjónssyni, forstjóra stofn-
unarinnar og fundarstjóra, að
fundurinn hafi bæði verið vel
sóttur, auk þess sem þar hafi
komið fram mikill áhugi fund-
armanna á rannsóknunum.

„Það er afar mikilvægt fyrir
sjávarútveginn að veiðarfæri
og veiðitækni þróist með þeim
hætti að hagkvæmni við veið-
ar sé sem mest og áhrif á um-
hverfið sem minnst, auk þess
sem meðferð aflans skiptir
miklu máli með tilliti til verð-
mætis afurða og markaðssetn-

ingar. Þetta viljum við tryggja
með öflugu rannsóknastarfi,
en í því tilliti er stuðningur
stjórnvalda mikilvægur og
samstarf við fyrirtæki tengd
sjávarútvegi nauðsynlegt“,
segir Jóhann.

Veiðarfærarannsóknir
skipa stóran sess í fjölbreyttu
starfi Hafrannsóknastofnunar
og má í raun segja að undan-
farið hafi verið gert átak á
þessu sviði, þar sem útibú
stofnunarinnar á Ísafirði gegn-
ir lykilhlutverki sem miðstöð
veiðarfærarannsókna. Slíkar
rannsóknir eru afar mikilvæg-

ar, með tilliti til skynsamlegrar
nýtingar fiskistofnanna við
landið og ekki síður við mark-
aðssetningu íslenskra sjávar-
afurða.

Þrír sérfræðingar sem ein-
göngu sinna veiðarfærarann-
sóknum starfa við Hafrann-
sóknastofnun, tveir á Ísafirði
og einn í Reykjavík, auk þess
sem fjöldi sérfræðinga og
rannsóknafólks kemur að
margvíslegum verkefnum.
Slíkar rannsóknir beinast bæði
að þróun veiðarfæra og áhrif-
um veiða á lífríki hafsins og
umhverfi.       – thelma@bb.is

Mikill áhugi á veiðarfærarannsóknum
Starfsmenn veiðarfærarannsóknanna ásamt sjávarútvegsráðherra og forstjóra Hafrannsóknastofnunar: Hjalti Karlsson,

Ólafur Arnar Ingólfsson, Einar Hreinsson, Haraldur A. Einarsson, Einar K. Guðfinnsson og Jóhann Sigurjónsson.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Anna Sigríður Ólafsdóttir á Ísafirði

Kjúklingatvenna
Sælkeri vikunnar býður

upp á tvo kjúklingarétti. Þá
ætlar hún bara að gefa að-
ferðina, lesendum er svo í
sjálfsvald sett magnið. Fyrst
er í boði sítrónukjúklingur.
Anna Sigríður mælir með
að bera réttinn fram með
kartöflumús með múskat-
keim og fersku salati. Einnig
býður hún upp á kjúkling í
mangó-lime sósu. Anna
Sigríður segist bera þennan
afbragðs yndislega kjúkling
fram með ofnsteiktum
sveppum með smjöri, hvít-
lauk og höfðingjaosti og
fersku salati með basiliku
og sítrónu dressingu. Þess
má geta að Anna Sigríður

hljóp í skarðið fyrir Má Ósk-
arsson sem ekki náðist í.

Sítrónukjúklingur
Kjúklingabringur
Sítrónur
Límónur
Ferskt rósmarín
Ferskur engifer
Kjúklingakrydd (jurta) frá
McCormic
Salt
Brokkólí

Opnaðar kjúklingabringur
(skorið í þær þannig að þær
verða að einskonar poka).
Skerið sítrónur og límónur í
báta. Rósmarínið og brokkó-
líið tekið í stöngla. Saxið engi-

ferinn. Setjið 2 sneiðar af sítr-
ónu og 1 af límónu inn í hverja
kjúklingabringu ásamt eins og
einum rósmarínstöngli og um
1 tsk af engifer. Raðið þeim í
eldfast mót ásamt brokkólí,
auka sítrónusneiðar og dreifið
smekklega með þeim. Kreistið
safi úr eins og 2 sítrónum og 1
límónu yfir. Kryddið lauslega
með kjúklingakryddinu og
saltinu og rífið  jafnvel yfir
smá ferskur paramesan.

Kjúklingalundir
í mangó-lime sósu

1 pk kjúklingalundir (380 g)
1 mangó ávöxtur
Um 4 cm bútur af ferskum
engifer

1 og 1/2 límóna
1/2 sítróna
1 hvítlauksgeiri
1 knippi steinselja (ca 1/3
úr pokanum)
Balsamik edik
Drottninga piparblanda(eða
önnur góð blanda)
1 peli rjómi
1 tsk Oscar grænmetiskraft
ur
McCormic chicken herb
seasoning

Látið lundirnar í mót og
kreistið yfir safa úr einni lime,
hálfri sítrónu og slatta af
balsamic. Látið liggja í u.þ.b
klst. Afhýðið mangó, skerið í
bita og setjið í matvinnsluvél,

svo í skál, sama ferli með engi-
ferinn og hvítlaukinn og
blandið því saman. Þarna er
komið maukið sem er undir-
staðan í sósunni. Kreistið út í
safa úr 1/2 lime og setjið rjóm-
ann út í, steinseljuna, kraftinn
og piparinn.

Takið lundirnar úr leginum
og skellið á heita pönnu með

bræddu smjöri kryddið örlít-
ið með kjúklingakryddinu,
lundirnar steiktar á hvorri
hlið í um 5 mín. svo er
sósunni hellt yfir og látið
malla í um 10 mínútur.

Ég skora á sælkerann og
tilvonandi tengdamóður
mína Jósefínu Gísladóttur
að eiga næsta leik á borði.

Meirihlutinn hélt í Ísafjarðarbæ
Sjálfstæðisflokkurinn hélt

sínum fjórum bæjarfulltrúum
í nýafstöðnum sveitarstjórn-
arkosningum í Ísafjarðarbæ
og jók fylgi sitt um 8% frá því
2002. Þegar talið hafði verið
upp úr öllum kössum var
Sjálfstæðisflokkur með 1.069
atkvæði, eða 43,3%. Örlítið
fylgistap varð hjá Framsókn-
arflokknum, sem fékk 391 at-
kvæði eða 15,9%, og missti
flokkurinn einn bæjarfulltrúa
yfir til Í-lista Samfylkingar-
innar, Vinstri grænna og
Frjálslyndra og óháðra, sem
fékk 1.003 atkvæði eða
40,3%, sem er mun verri út-
koma en skoðanakannanir
höfðu gefið til kynna en mest
mældist framboðið með
57,3%. Í-listinn fékk þó fjóra
menn kjörna, þrátt fyrir að
framboðið hefði fengið færri
atkvæði en flokkarnir þrír
fengu samanlagt í síðustu
kosningum (42,8%), enda
nýttust atkvæðin þeim mun
betur í sameinuðu framboði
en þremur smærri flokkum.

Kjörnir bæjarfulltrúar í bæj-
arstjórn Ísafjarðarbæjar næstu
fjögur árin eru Halldór Hall-

Björn Jóhannesson, formaður yfirkjörstjórnar
Ísafjarðarbæjar les upp fyrstu tölur frá Ísafjarðarbæ.

dórsson (D), Sigurður Péturs-
son (Í), Birna Lárusdóttir (D),
Magnús Reynir Guðmunds-
son (Í), Guðni Geir Jóhannes-
son (B), Gísli Halldór Hall-
dórsson (D), Arna Lára Jóns-
dóttir (Í), Ingi Þór Ágústsson
(D) og Jóna Benediktsdóttir
(Í). Á kjörskrá voru 2.859 og
greiddu 2.509 atkvæði eða
87,76% atkvæðisbærra manna.
Auðir og ógildir seðlar voru
51.

Alls voru gerðar 156 út-
strikanir í Ísafjarðarbæ. Fram-
sóknar kjósendur gerðu 15 út-
strikanir, kjósendur Sjálfstæð-
isflokksins gerðu 86 útstrik-
anir og Í-lista kjósendur gerðu
55 útstrikanir. Flestar útstrik-
anir fékk Ingi Þór Ágústsson,
frambjóðandi Sjálfstæðis-
flokks í fjórða sæti, eða 27
talsins. Magnús Reynir Guð-
mundsson, frambjóðandi Í-
listans í öðru sæti, fékk þá
næst flestar útstrikanir eða 22.
Birna Lárusdóttir, frambjóð-
andi Sjálfstæðisflokks og Jóna
Benediktsdóttir, frambjóð-
andi Í-listans, fengu hvor sínar
fjórtán útstrikanir. Gísli Hall-
dór Halldórsson, frambjóð-

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og oddviti sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ fagnar sigrinum.
andi Sjálfstæðisflokks, fékk
13 útstrikanir og Halldór Hall-
dórsson, oddviti sjálfstæðis-
manna og sitjandi bæjarstjóri,
fékk 7 útstrikanir. Oddviti
framsóknarmanna, Guðni
Geir Jóhannesson, fékk 5 út-
strikanir. Haraldur Tryggva-
son, Ásthildur Cesil Þórðar-
dóttir og Kolbrún Sverrisdótt-
ir, frambjóðendur Í-listans, og
Albertína Elíasdóttir, fram-
bjóðandi Framsóknarflokks,
fengu hvert sínar 4 útstrikan-
irnar. Aðrir fengu færri út-
strikanir. Sigurður Pétursson,
oddviti Í-listans, fékk 2 út-
strikanir, á móti 7 hjá Halldóri
og 5 hjá Guðna.

Ein vísa fannst í kjörköss-
unum, sem að sögn Björns
Jóhannessonar, formanns
kjörstjórnar í Ísafjarðarbæ, var
ekki skrifuð á kjörseðilinn
heldur á sérblað, svo atkvæðið
hefur talist gilt. Höfundur er
að sjálfsögðu ókunnur, en vís-
an fer hér á eftir:

Aldrei á minn heiður halli,
haldi ég opnu fyrir þér.
Í-listann í öllu falli,
ætla ég að kjósa hér.

SjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkurSjálfstæðisflokkur
missti meirihlutannmissti meirihlutannmissti meirihlutannmissti meirihlutannmissti meirihlutann

í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík
Sjálfstæðisflokkurinn miss-

ti meirihlutann í Bolungarvík
í sveitarstjórnarkosningunum.
A-listi Afls til áhrifa fékk 111
atkvæði (20,07%) og einn
mann kjörinn, D-listi Sjálf-
stæðisflokks fékk 210 atkvæði
(37,97%) og þrjá menn kjörna
og K-listi Bæjarmálafélags
Bolungarvíkur fékk 232 at-
kvæði (41,95%) og þrjá menn
kjörna. Á kjörskrá í Bolung-
arvík voru 647 og voru greidd
atkvæði 553. Næstu bæjar-
stjórn í Bolungarvík skipa því
Soffía Vagnsdóttir (K), Elías
Jónatansson (D), Gunnar
Hallsson (K), Anna Guðrún
Edvardsdóttir (A), Ragna

Jóhanna Magnúsdóttir (D),
Jóhann Hannibalsson (K) og
Baldur Smári Einarsson (D).
Næst því að ná kjöri var Auður
Ragnarsdóttir (K) sem þurfti
49 atkvæði eða 20,69% til að

fella Baldur Smára, þriðja
mann af D-lista Sjálfstæðis-
flokks.

Alls voru gerðar 26 útstrik-
anir í Bolungarvík. K-listi
Bæjarmálafélags Bolungar-

Sigurður Pétursson, oddviti Í-listans var sá eini af
oddvitum flokkanna sem var viðstaddur þegar fyrstu

tölur voru lesnar upp frá Ísafjarðarbæ.
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Guðni Geir Jóhannesson, oddviti B-listans greiðir
atkvæði á kjördag. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Halldór Halldórsson, oddviti D-listans mættu á kjörstað
ásam eiginkonu sinni Guðfinnu M. Hreiðarsdóttur.

Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Sigurður Pétursson, oddviti Í-listans greiðir hér
atkvæði ásamt eiginkonu sinni, Ólínu Þorvarðardóttur.

Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

víkur var með helming þeirra,
eða 13. Þar af var Soffía
Vagnsdóttir, oddviti listans,
með flestar, eða fjórar. Gunnar
Hallsson og Auður Ragnars-
dóttir voru með þrjár hvert og
Guðmundur Óskar Reynisson
var með tvær. D-listi sjálf-
stæðismanna fékk fjórar út-
strikanir. Þar af fékk Elías
Jónatansson, oddviti listans,
tvær. Ragna Jóhanna Magnús-
dóttir og Guðrún Soffía
Huldudóttir fengu síðan eina
hvor. A-listi, Afl til áhrifa,
fékk alls níu útstrikanir. Þar
af fékk Katrín Gunnarsdóttir
fjórar, Anna Sigríður Jör-
undsdóttir fékk þrjár, og Anna
Guðrún Edvardsdóttir fékk
tvær. Einn seðill var ógildur
og tíu auðir. Á kjörskrá í Bol-
ungarvík voru 647 og voru
greidd atkvæði 553.

Arnþór fékk flestArnþór fékk flestArnþór fékk flestArnþór fékk flestArnþór fékk flest
atkvæði í Súðavíkatkvæði í Súðavíkatkvæði í Súðavíkatkvæði í Súðavíkatkvæði í Súðavík
Óbundin kosning fór fram í

Súðavíkurhreppi. Arnþór
Kristjánsson frá Hvítanesi
fékk flest atkvæði eða 78, þá
kom Hulda Gunnarsdóttir í
Súðavík með 59 atkvæði, Óm-
ar Már Jónsson, sveitarstjóri
fékk 55 atkvæði, Valgeir
Hauksson í Súðavík fékk 54
atkvæði og Barði Ingibjarts-
son í Súðavík fékk 46 atkvæði.
Þessir fimm einstaklingar
skipa því næstu hreppsnefnd
Súðavíkurhrepps. Varamenn
í hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps næstu fjögur árin eru
Sigurdís Samúelsdóttir, Garð-
ar Sigurgeirsson, Guðjón M.
Kjartansson, Yordan S. Yord-
anov og Guðmundur B. Ragn-
arsson, öll búsett í Súðavík.

Óbundnar kosningar eru
persónukosningar þar sem
kosning er ekki bundin við
framboð og eru allir kjósendur
í kjöri nema þeir sem löglega
eru undanþegnir skyldu til að
taka kjöri og hafa fyrir fram
skorast undan því. Alls voru
165 á kjörskrá og greiddu 110
atkvæði eða 66,7%. Í heildina
talið fengu 83 einstaklingar
atkvæði í kosningunum og
tafðist talning töluvert af þeim
sökum.

D-listinn fékkD-listinn fékkD-listinn fékkD-listinn fékkD-listinn fékk
þrjá menn kjörnaþrjá menn kjörnaþrjá menn kjörnaþrjá menn kjörnaþrjá menn kjörna

á Tálknafirðiá Tálknafirðiá Tálknafirðiá Tálknafirðiá Tálknafirði
D-listi Sjálfstæðisfélags

Tálknafjarðar og óháðir fengu
62,1% atkvæða og þrjá menn
kjörna í sveitarstjórnarkosn-
ingunum á Tálknafirði, en
Tálknafjarðarlistinn fékk
37,9% og tvo menn kjörna.
Alls greiddu 169 manns at-
kvæði en 194 voru á kjörskrá.
Næstu hreppsnefnd í Tálkna-
fjarðarhreppi skipa eftirtaldir
einstaklingar af D-lista: Eyrún
Ingibjörg Sigþórsdóttir, við-
skiptafræðingur, Guðni Jó-
hann Ólafsson, húsasmiður og
Bjarnveig Guðbrandsdóttir,
leiðbeinandi. Af Tálknafjarð-
arlistanum hafa verið kjörnir
í hreppsnefnd þeir Bragi Geir
Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri og Ingólfur Kjartansson,
skólastjóri.

Samstaða náði meiri-Samstaða náði meiri-Samstaða náði meiri-Samstaða náði meiri-Samstaða náði meiri-
hluta í Vesturbyggðhluta í Vesturbyggðhluta í Vesturbyggðhluta í Vesturbyggðhluta í Vesturbyggð

S-listi Bæjarmálafélagsins
Samstöðu um betri byggð náði
meirihlutanum af Sjálfstæðis-
flokki og óháðum í sveitar-
stjórnarkosningunum á laug-
ardag. S-listinn fékk 345 at-
kvæði (57,79% atkvæða) og
fjóra menn kjörna og D-listi
Sjálfstæðisflokks og óháðra
fékk 252 atkvæði (42,21%)
og þrjá menn kjörna. Næstu
bæjarfulltrúar í Vesturbyggð
eru því Úlfar B. Thoroddsen
(S), Jón B. G. Jónsson (D),
Arnheiður Jónsdóttir (S), Þur-
íður Ingimundardóttir (D), Jón
Hákon Ágústsson (S), Guð-
mundur Ingþór Guðmunds-
son (S) og Nanna Á. Jónsdóttir
(D). Á kjörskrá í Vesturbyggð
voru 686 og greiddu 597 at-
kvæði.

LýðræðislistinnLýðræðislistinnLýðræðislistinnLýðræðislistinnLýðræðislistinn
sigraði í Bæjarhreppisigraði í Bæjarhreppisigraði í Bæjarhreppisigraði í Bæjarhreppisigraði í Bæjarhreppi

Lýðræðislistinn sigraði í
sveitarstjórnarkosningunum í
Bæjarhreppi með 41 atkvæði
og þrjá fulltrúa í hreppsnefnd
á móti tveimur fulltrúum
Hreppslistans sem fékk 23

atkvæði. Kjörnir aðalmenn í
hreppsnefnd eru því Sigurður
Kjartansson (L), Ingibjörg
Rósa Auðunsdóttir (H), Þor-
gerður Sigurjónsdóttir (L),
Sigurður Geirsson (L) og
Grétar Örn Máni Baldvinsson
Laxdal (H). Á kjörskrá voru
69 einstaklingar og greiddu
64 þeirra atkvæði. Einn at-
kvæðaseðill reyndist ógildur.

Góð kjörsókn íGóð kjörsókn íGóð kjörsókn íGóð kjörsókn íGóð kjörsókn í
ÁrneshreppiÁrneshreppiÁrneshreppiÁrneshreppiÁrneshreppi

Alls voru 43 á kjörskrá  í
Árneshreppi og greiddu 36 at-
kvæði í óbundnum kosning-
um. Einn seðill var auður en
að öðru leyti var niðurstaða
kosninganna sú að kjörnir
aðalmenn eru Guðlaugur I.
Benediktsson, bóndi Árnesi
2, Guðlaugur A. Ágústsson,
bóndi á Steinstúni, Oddný S.
Þórðardóttir, leiðbeinandi á
Krossnesi, Gunnar Helgi D.
Guðjónsson, bóndi að Bæ og
Eva Sigurbjörnsdóttir, hótel-
stjóri á Hótel Djúpavík.

Ríflega 60%Ríflega 60%Ríflega 60%Ríflega 60%Ríflega 60%
kosningaþátttakakosningaþátttakakosningaþátttakakosningaþátttakakosningaþátttaka
í Reykhólahreppií Reykhólahreppií Reykhólahreppií Reykhólahreppií Reykhólahreppi

Alls voru 189 á kjörskrá í
Reykhólahreppi og greiddu
116 atkvæði eða 61,38% í
óbundnum kosningum. Kjör-
nir aðalmenn í Reykhóla-
hreppi voru Gústaf Jökull
Ólafsson, Reykhólum (77
atkv.), Egill Sigurgeirsson,
Mávavatni (77), Sigurbjörg
Daníelsdóttir, Reykhólum
(53), Karl Kristjánsson, Kam-
bi (52) og Rebekka Eiríksdótt-
ir, Stað (30). Varamenn í
hreppsnefnd eru Sveinn Ragn-
arsson Svarfhóli, Eygló Krist-
jánsdóttir Reykhólum, Bjarki
Stefán Jónsson, Gróustöðum,
Þórður Jónsson Árbæ og Guð-
mundur Ólafsson Grund.

J-listi félags-J-listi félags-J-listi félags-J-listi félags-J-listi félags-
hyggjufólks sigraðihyggjufólks sigraðihyggjufólks sigraðihyggjufólks sigraðihyggjufólks sigraði

J-listi félagshyggjufólks
sigraði í hinu sameinaða sveit-
arfélagi Broddaneshrepps og
Hólmavíkurhrepps með 191
atkvæði (65,19%) og þrjá
menn kjörna, en H-listi al-
mennra borgara fékk 102 at-
kvæði (34,81%) og tvo menn
kjörna. Nýir hreppsnefndar-

Fjórir efstu á K-lista Bæjarmálafélags Bolungarvíkur. F.v. Soffía
Vagnsdóttir, Auður Ragnarsdóttir, Jóhann Hannibalsson og Gunnar Hallsson.

Ljósm: Baldur Smári Einarsson.
menn í sameinuðu sveitarfé-
lagi Broddaneshrepps og
Hólmavíkurhrepps eru því
Rúna Stína Ásgrímsdóttir (J),
Már Ólafsson (H), Valdemar
Guðmundsson (J), Jón Gísli
Jónsson (J) og Daði Guð-
jónsson (H). Alls voru 370 á
kjörskrá og greiddu 299 at-
kvæði.

Samhliða sveitarstjórnar-
kosningunum var kosið um
nýtt nafn á sveitarfélagið og
voru þrjú nöfn í boði. Stranda-
byggð fékk 95 atkvæði, Sveit-
arfélagið Strandir fékk 38 at-
kvæði og Strandahreppur fékk
29 atkvæði. Auðir og ógildir
kjörseðlar voru ansi margir,

eða 117 þó ekki næðu þeir
helmingi gildra atkvæða, sem
voru 162. Að sögn Ásdísar
Leifsdóttur, sveitarstjóra í
Hólmavíkurhreppi, var litið
svo á að kosningin væri bind-
andi. „Það er hins vegar nýrrar
sveitarstjórnar að staðfesta
breytinguna“, segir Ásdís.
Gera má því ráð fyrir að ný
sveitarstjórn, með J-lista fé-
lagshyggjufólksins í meiri-
hluta, muni staðfesta breyting-
una bráðlega þrátt fyrir að stór
hluti íbúa virðist ósáttir við
nafnið. Á mörgum kjörseðlum
ku nafnið Hólmavíkurhreppur
hafa verið skrifað, og á öðrum
voru öll nöfn strikuð út.

Óbundin kosning íÓbundin kosning íÓbundin kosning íÓbundin kosning íÓbundin kosning í
KaldrananeshreppiKaldrananeshreppiKaldrananeshreppiKaldrananeshreppiKaldrananeshreppi

Alls voru 85 á kjörskrá í
Kaldrananeshreppi og greiddu
61 atkvæði eða 75% af kjör-
skrá í óbundnum kosningum.
Tveir seðlar voru auðir og einn
ógildur. Kjörnir aðalmenn
voru Guðbrandur Sverrisson
(54 atkv.), bóndi Bassastöð-
um, Sunna J. Einarsdóttir,
Drangsnesi (47), Jenný Jens-
dóttir oddviti Drangsnesi (44),
Óskar A. Torfason fram-
kvæmdastjóri Drangsnesi (25)
og Haraldur V. Ingólfsson sjó-
maður Drangsnesi (18).

Guðjón Finndal Finnbogason greiðir atkvæði í Grunnskólanum
í Ísafirði. Guðrún Kristjánsdóttir og Hörður Högnason fylgjast með.
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Allt samfélagið græðir á sjálfsh
arstarfi vegna kynferðisofbeld

Loksins er sjálfshjálparhópar vegna kynferðisofbeldis í boði á Ísa-
firði. Fyrsti hópurinn var stofnaður um páskana og er starfræktur í
samstarfi við Stígamót. Hjá Stígamótum liggur fyrir áratugareynsla
af rekstri hundruða sjálfshjálparhópa fyrir fullorðið fólk sem beitt
hefur verið ofbeldi og kannanir sýna að árangurinn er góður. Þá er
þetta í fyrsta sinn sem slíkt er í boði hér á Vestfjörðum. Kannanir sýna
að um 17% barna á landinu eru beitt einhvers konar kynferðisofbeldi
fyrir 18 ára aldur. Að auki bætast svo við nauðganir. Það er því ljóst
að þörfin á sjálfshjálparstarfi er mikil. Starfið hér vestra var lengi í bí-
gerð og það var fyrir tilstuðlan konu sem vissi af eigin raun hversu
brýn þörfin var fyrir úrræði fyrir fólk sem glímir við afleiðingar of-
beldis að hjólin fóru að snúast. Ingibjörg María Guðmundsdóttir
heldur utan um sjálfshjálparhópinn á Ísafirði og hún ræddi við Bæj-
arins besta um hvað starfið snýst.

– Hvað er langt síðan að
hugmyndin að þessum sjálfs-
hjálparhópum kom upp á
borð?

„Veturinn 2003-04 byrjuð-
um við að tala um þetta.
Kveikjan var sú að Jóhann
Thoroddsen sálfræðingur,
sem kemur til Ísafjarðar og er
með meðferðarviðtöl á þriggja
vikna fresti, var að fá mjög
margar konur sem voru fórn-
arlömb kynferðislegs ofbeldis
og hann var að vinna með
afleiðingar þess í meðferðinni.
Hann sagðist hafa heyrt um
þessa sjálfshjálparhópa Stíga-
móta og taldi að það væri al-
veg efni í slíkan hóp hér á
svæðinu. Ef slíkum hópi væri
komið á fót gæti hann talað
við skjólstæðinga sína og
spurt þá hvort þeir væru ekki
tilbúnir að taka þátt. Þá var
hann búinn að tala við nokkrar
konur sem voru reiðubúnar til
þess. Jóhann fór einnig til
Rauða krossins og talaði við
Bryndísi Friðgeirsdóttur
svæðisfulltrúa.

Skömmu seinna fór ég í frí
og þegar ég kem aftur um
haustið voru Jóhann og Bryn-
dís eitthvað búin að vera tala
um þetta. Þá um vorið kom
kona til Bryndísar sem sagðist
vera tilbúin að vinna í þessu
og gera það sem þyrfti til að
koma þessu af stað. Hún hélt
áfram að ýta og það var fyrir
hennar tilstuðlan að við hin
sem höfðum verið að hugsa
um þetta og séð þörfina fyrir
þessu komum því af stað. Það
var hún sem þekkti þörfina
fyrir slíku starfi af eigin raun
og varð drifkrafturinn sem hélt
þessu gangandi.

Í haust fóru þrjár konur af
svæðinu á leiðbeinendanám-
skeið Stígamóta og þar á með-
al ég. Við ákváðum að fara af
stað með starfið hér vestra eftir
áramót og halda kynningar-
fund með fulltrúa Stígamóta
sem myndi fjalla um hug-
myndafræðina og þörfina fyrir

sjálfshjálparhópa. Eftir jólin
var ýmislegt sem kom upp og
samfélagslegar aðstæður voru
ekki við hæfi til þess að fara
af stað þá. Það var því í mars
sem við ýttum þessu úr vör og
um páskana var fyrsti hópur-
inn settur á stofn. Aðstoðar-
leiðbeinandinn vissi um nokk-
rar konur sem gætu nýtt sér
þetta starf og hafði samband
við þær til þess að fá þær til að
taka þátt. Þetta er í grófum
dráttum aðdragandinn að
þessu. Við starfsmenn í kerf-
unum sáum þörfina fyrir þetta
og einhver sem vildi þjónust-
una sem sparkaði í rassinn á
okkur hinum og kom þessu í
gang.“

Umræðan í samfé-Umræðan í samfé-Umræðan í samfé-Umræðan í samfé-Umræðan í samfé-
laginu mikilvæglaginu mikilvæglaginu mikilvæglaginu mikilvæglaginu mikilvæg

– Er erfiðara að hefja sjálfs-
hjálparstarf í svona litlu sam-
félagi heldur en t.d. á höfuð-
borgarsvæðinu?

„Já, ég held að það sé erfið-
ara. Þessi nálægð getur verið
óþægileg þegar hópmeðlimir
eru að tala um sín innstu mál
og líðan. Svo eru einnig meiri
líkur í svona litlu samfélagi
og svona nánum hópi að ger-
andinn hjá konunum sé sá
hinn sami. Það getur valdið
ótta. Í svona litlum bæ er einn-
ig erfitt að finna einhvern hlut-
lausan stað þar sem hópurinn
getur gengið inn á fund án
þess að allir í nágrenninu séu
með það á hreinu hvað sé að
gerast þar inni. Það er mjög
mikilvægt að konurnar fái
sjálfar að ákveða hvort þær
segi frá því hvað þær eru að
gera en ekki að einhver fari að
spyrja óþægilegra spurninga
sem erfitt er að svara. Það er
miklu auðveldara að fara inn í
Stígamótahúsið við Hlemm,
þótt allir viti að það séu Stíga-
mót, því þangað koma konur
víðsvegar að. Við ræddum í
byrjun starfsins um hvað við

ættum að gera ef við hittumst.
Konur sem sitja á löngum
fundum og ræða innstu tilfinn-
ingar sínar geta orðið eins og
kleinur þegar þær hittast í
Samkaup eins og venjulegt
fólk. Þess vegna þurfti að
ákveða hvort við myndum tala
saman eða láta eins og þetta
væri einhver kona út í bæ sem
maður segir bara góðan dag-
inn við.

Við vorum smeykar í byrjun
um að fólk myndi ekki þora
að vera með vegna þessarar
nálægðar. Að það væri hrætt
um að það myndi leka út
hverjir væru í hópnum og hvað
færi þar fram. En þessi fyrsti
hópur er algjörlega frábær, al-
veg frá A-Ö. Þær eru svo virk-
ar og til í að taka þátt í þessari
vinnu. Sem betur fer fór þessi
hópur af stað. Maður sér og
finnur að þetta er aðferð sem
virkar og það er það sem skipt-
ir öllu máli.“

– Það hefur því greinilega
verið þörf fyrir sjálfshjálpar-
starf af þessu tagi á svæðinu.

„Já, það er þörf fyrir það.
Þegar þessi hópur hefur lokið
sínum tímaramma eru kannski
einhverjar sem vilja fara í ann-
an hóp eða að algjörlega nýr
hópur verði settur af stað.
Miðað við það sem við vitum
er alveg grundvöllur fyrir fleiri
hópa. Við ætlum að starta öðr-
um hóp í haust, eða jafnvel
tveimur, en við höfum næga
leiðbeinendur til þess að hafa
tvo hópa í gangi. Stundum fer
það eftir eðli ofbeldisins sem
viðkomandi hafa orðið fyrir í
hvaða hóp þeir fara. Stofnaðir
hafa verið sifjaspellshópar og
nauðgunarhópar. Það er ekk-
ert skilyrði að flokka það
þannig en það gæti reynst
gagnlegt að reynsla þátttak-
endanna sé sem líkust þar sem
starfið gengur út á frásagnir
og að finna samkennd og slíkt.
Það væri því allt eins mögu-
legt að stofna einhverja slíka
hópa hér.“

– Nú hafa ekki verið gerðar
neinar rannsóknir á því hversu
hátt hlutfall íbúa á Vestfjörð-
um hefur orðið fyrir kynferð-
islegu ofbeldi, finnst ykkur
þetta benda til að það sé hærra
eða lægra en annars staðar á
landinu?

„Ég treysti mér ekki til að
dæma neitt um það. Ég held
að það hljóti að vera mjög
svipað hvort sem það er hér
eða annars staðar. Það er alltaf
ákveðinn fjöldi sem hefur orð-
ið fyrir þessu og er að berjast
við afleiðingarnar langt fram
eftir öllu og jafnvel allt sitt líf.
Ég held að það sé ekkert öðru-
vísi hérna en annars staðar.
Það er hins vegar misjafnt
hversu opin samfélög eru fyrir
þessari umræðu. Hvort það sé
algjört tabú eða hvort fólk
treysti sér til að koma fram.
Ég tel að í hvert einasta skipti
sem kynferðislegt ofbeldi af
einhverju tagi er kært sé verið
að opna dyrnar fyrir einhverj-
um öðrum. Það verður alltaf
einhver umræða í kjölfarið
sem verður til þess að einhver
annar getur stigið þetta skref
sem hann gat ekki áður. Þetta
er mjög stórt skref og svo stór
þagnarveggur sem þessi fórn-
arlömb búa við. Það er svo
ríkt í þeim að þetta sé eitthvað
sem þau segi aldrei frá. Þó
þessir einstaklingar séu klár-
lega fórnarlömb er sektar-
kenndin svo innprentuð og
skömmin rík í þeim að hafa
orðið fyrir þessu ofbeldi. Það
er yfirleitt þessi púki á öxlun-
um á þeim sem segir þeim

hversu ljót, leiðinleg og ömur-
leg þau eru og að einhvern
veginn hafi þau átt þetta skilið.
Allt þetta gerir það að verkum
að margir komast ekki yfir
þann þröskuld að bara opna
munninn og segja frá. Í hvert
skipti sem einhver fer á undan
og opnar smá glufu þá auð-
veldar það öðrum að koma
fram.

Í svona litlum samfélögum
skiptir það miklu hversu opin
umræðan er og hversu tilbúið
fólk er að hlusta og taka mark
á því sem sagt er. Það er líka
oft þannig að þær sem hafa
orðið fyrir ofbeldi meta það
sjálfar þannig að þeirra ofbeldi
sé ekki það mikið eða það
versta sem hefði getað gerst
og því eigi þær ekki að vera
að segja frá því. En það sem
skiptir máli er hvernig ein-
staklingnum líður vegna of-
beldisins en ekki hvernig það
var framkvæmt. Það er oft að
maður heyrir einhvern segja
að ,,það var nú svo lítið sem
kom fyrir mig”. Þetta eru oft
konur sem lenda í þukli, káfi,
nuddi og slíku en afleiðingar
ofbeldisins marka þær eins og
aðra. Það er fullt af fólki sem
af einhverjum ástæðum getur
ekki sagt frá og er hrætt við
dóminn frá almenningi fyrir
að hafa orðið fórnarlamb kyn-
ferðislegs ofbeldis.“

– Þannig að aukin umræða
er af hinu góða og að einstakl-
ingar eins og Thelma Ásdísar-
dóttir hafi komið fram hjálpar
öðrum.

„Það gerir það. Saga Thel-

mu sýnir líka að það er líf eftir
ofbeldið. Hún sýndi fram á að
þrátt fyrir að þessir atburðir
gerðust og hún geti ekki breytt
þeirri staðreynd þá er það und-
ir henni komið hvernig hún
vinnur úr þeim. Í bókinni kem-
ur fram að þótt hún hafi lent í
öllu þessu þá er það hennar
val hvernig hún er í dag. Hún
hefur stjórn á sínu lífi þótt
reynt hafi verið í barnæsku að
brjóta hana algjörlega niður.
Sjálfshjálparhóparnir byggja
á þeirri aðferðarfræði að mað-
ur geti ekki breytt því sem
gerðist en að það sé hægt að
vinna með það hvernig manni
líður með það í dag. Hvernig
maður hugsar til þess og að
maður geti haft aðrar skoðanir
en þær sem gerandinn hefur
komið inn í hugsun fórnar-
lambsins.

Öll umræða er góð að því
leiti að þá er þetta ekki eins
mikið tabú. En neikvæða hlið-
in á samfélagsumræðunni er
sú að það eru alltaf einhverjir
sem fussa og sveia og segja
að fórnarlambið hafi boðið
upp á þetta. Að tólf ára gamalt
stúlkubarn hafi boðið upp á
slíka árás af því að það var í
magabol, með bert á milli er
út í hött. Það gleymist að barn-
ið var svona klætt af því að
það var með fullorðnu fólki
sem það treysti og fannst ör-
uggt til að geta mátað þetta
kynferðislega hlutverk í þeim
aðstæðum. Barnið treystir á
að hinir fullorðnu leiðbeini því
en í staðinn fer einhver í kyn-
ferðislegar athafnir sem verða
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á sjálfshjálp-
sofbeldis

að ofbeldi. Það gleymist að
þegar einhverjir segja að fórn-
arlambið hafi boðið upp á
verknaðinn eru þeir að afsaka
ofbeldið sem slíkt og færa
ábyrgðina yfir á þolandann.
Það er svo hættulegt. Ef öll
umræðan væri í þeim lit væri
hún ekki til góðs. Sem betur
fer er vakningin þannig að vit-
að er að það er hluti af því að
þroskast að ganga í mismun-
andi „gellulegum“ fötum og
máta sig inn í einhverjar að-
stæður. Hinir fullorðnu eiga
ekki að misnota þær aðstæður
heldur leiðbeina viðkomandi.
Það er orðið viðurkennt að
ábyrgðin er alltaf hjá gerand-
anum en ekki þolandanum.

Allar þessar neikvæðu til-
finningar sem fylgja í kjölfar
ofbeldisins, eins og sektar-
kennd og skömm, brjóta niður
sjálfsálitið hjá fórnarlambinu
og því finnst það vera einskis
virði. Þau telja að allir sjái
hversu öðruvísi, skítug og öm-
urleg þau eru. Þannig er það
að sjálfsögðu ekki. Við sem
göngum um í samfélaginu sjá-
um ekki utan á fólki hvernig
því líður innanbrjósts og við
vitum ekki hver þolendur kyn-
ferðislegs ofbeldis eru.“

Miðla af reynsluMiðla af reynsluMiðla af reynsluMiðla af reynsluMiðla af reynslu
sinni og finnasinni og finnasinni og finnasinni og finnasinni og finna

samkenndsamkenndsamkenndsamkenndsamkennd
„Þegar þessir sjálfshjálpar-

hópar fara af stað er hug-
myndafræðin sú að unnið er
með afleiðingar ofbeldisins í
föstum ramma með ákveðn-
um föstum aðilum sem mynda
hópinn sem er hinn sami frá
upphafi til enda. Tekin eru
fyrir ákveðin efni sem byggja
upp jákvæða sjálfsmynd ein-
staklinga. Fundirnir eru þrír
klukkutímar í senn og farið er
í gegnum ákveðið þema. Það
eru ákveðnar reglur í gangi
um það hvernig starfið eigi að
fara fram og markmiðið er að
þolendurnir koma saman og
segi frá sinni reynslu og hinir
taka við því. Það er ekki sagt:
Þetta er nú það versta sem ég
hef heyrt. Heldur frekar sagt:
Ég man eftir því að hafa verið
á þessum stað sem þú ert á
núna og mér gagnaðist að gera
svona.

Þannig miðla þátttakendur
hópsins af reynslu sinni. Þá
finna allir samkennd og vita
að þær eru ekki einar og ekki
bilaðar að líða svona. Þær
koma á fundinn og opna fyrir
þessa tilfinningu með því að
segja frá henni og ákveða svo
hvað þær ætli að gera við hana.
Þær sem fara í gegnum þetta
starf segja að það að fara í

gegnum þessa tilfinningar og
segja frá þeim létti svo mikið
byrðinni. Þær deila þessu og
fá að vita að þær eru ekkert
örðuvísi en aðrir og að það er
eðlilegt að líða svona miðað
við þá reynslu sem þær hafa í
bakpokanum. Það veldur því
að þær geta farið fram á við í
staðinn fyrir að sitja fastar í
sömu vanlíðan. Þetta snýst
ekki um að einhverjar kærur
komi fram heldur að þegar
hópastarfinu lýkur muni þátt-
takendunum líða betur og eiga
auðveldara með að takast á
við daglegt líf. Ég hef fulla
trú á því að þolendur kynferð-
isofbeldis geti unnið mikið
verk í sjálfshjálparhópum í átt
til betri lífsgæða. Þær sem sitja
saman í hóp eru á misjöfnum
stöðum og spegla hverja aðra.
Þetta eru sérfræðingar í þessu
málefni. Ég er ekki að meina
að ef maður fótbrotni verði
maður sérfræðingur í bein-
brotum, tel það ekki sambæri-
legt. Kynferðisofbeldi er svo
sérstakt og afleiðingarnar rista
mjög djúpt og eru svo sameig-
inlegar öllum þeim sem verða
fyrir þessu að það er auðvelt
að setja sig í spor þeirra sem
ganga í gegnum það saman.
Þegar einstaklingar verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi, þótt
það sé bara eitt tilvik, bera
fórnarlömbin það með sér
djúpt inn í sér og það tekur
langan tíma að koma því upp
á yfirborðið og frá sér aftur.
Ég hef því trú á því að sjálfs-
hjálparstarf virki mjög vel
fyrir þennan hóp þolenda.“

– Nú eru bara konur í hópn-
um, heldur þú að það sé erf-
iðara fyrir karlmenn og koma
fram og segja frá kynferðis-
legri misnotkun fremur en
konur?

„Nú er erfitt að segja, af-
leiðingarnar eru nánast þær
sömu fyrir kynin nema kann-
ski að þegar stelpurnar fara
meira inn í sig og skríða með
fram veggjum þá eru strákarn-
ir meiri töffarar og reyna að
sýna karlmennsku sína. En að
sjálfsögðu er þetta ekkert al-
gilt.

Persónulega tel ég að í
svona litlu samfélagi sé það
viðkvæmara fyrir karlmann að
koma fram heldur en konu.
Af því hreinlega að umræðan
í þjóðfélaginu er miklu kven-
miðaðri, sem sagt að konur
séu þolendur og karlmenn ger-
endur. Þar af leiðandi hlýtur
að vera erfiðara fyrir karlmann
að koma fram sem þolanda.
En það er staðreynd að bæði
kynin verða fyrir kynferðis-
legu ofbeldi og strákar berjast
við sömu afleiðingar ofbeldis-

ins og stelpur. Því má heldur
ekki gleyma að konur eru líka
gerendur þó að þær sé í minni-
hluta sem slíkar.“

– En ef karlmaður kæmi til
ykkar og vildi komast í sjálfs-
hjálparhóp, myndi hann eiga
heima í hópi með konum eða
yrði hann að bíða eftir karla-
hópi?

„Í rauninni veit ég það ekki.
Það yrði tekið á því ef það
kæmi upp en ég myndi halda
að það væri auðveldara fyrir
karlmann að vera í karlahópi.
Einnig færi það eftir eðli hóps-
ins, ef þolendurnir væru allir
að glíma við sifjaspell þar sem
föðurímyndin er gerandinn þá
gæti kannski karlmaður fallið

þar inn í kvennahóp. Hins
vegar ef karlmaður kæmi inn
í hóp sem vinnur úr afleiðing-
um nauðgana sem dæmi þá
gæti ég trúað, eðli málsins
samkvæmt, að það væri erfitt
fyrir konur að opna sig með
karlmann í herberginu. Hrein-
lega verð ég að játa það að ef
maður væri að fara af stað
með blandaðan hóp myndi ég
hafa samband við Stígamót
fyrst og spyrja ráða. Þær eru
sérfræðingar í þessu og hafa
gert þetta í mörg ár. Þær hafa
verið með bæði kvenna- og
karlahópa en ég hreinlega man
ekki eftir því hvort að þær
hafi verið með blandaðan
hóp.“

– Hvert eiga þeir sem á því
þurfa að halda að snúa sér ef
þau vilja komast í sjálfshjálp-
arhóp?

„Þeir geta haft samband við
mig, Rauða krossinn eða
Stígamót. Þar geta þeir fengið
upplýsingar um símanúmer og
hvernig þeir eiga að snúa sér í
þessu.“

– Er þetta í fyrsta sinn sem
svona starf er í boði?

„Ekki af þessu tagi en ég
heyrði af því á einhverjum
tímapunkti hafi verið starf-
ræktur hópur hér. Það voru
nokkrar konur sem tóku sig
saman og mér skilst að starfið
hafi farið fram í heimahúsi.
En annað hefur ekki verið í

boði og ástæða þess að konan
sem var drifkrafturinn í að
koma þessu á fót ýtti stöðugt
á það, var að hún sem þolandi
var búin að leita sér aðstoðar
alls staðar annars staðar með
tilheyrandi kostnaði og fyrir-
höfn. Hún vildi sjá að það
væru úrræði til staðar hér og
fólk gæti orðið sterkara og
byggt sig upp í sínum heima-
bæ. Um leið myndast þekking
og reynsla til að takast á við
svona hluti. Allt samfélagið
græðir því á því, hvort sem
það er einn einstaklingur eða
í heild“, segir Ingibjörg María
Guðmundsdóttir sem heldur
utan um sjálfshjálparhópinn á
Ísafirði.        – thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Úrslit kosninga í Ísafjarðarbæ
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu
á Ísafirði fyrir 1. ágúst. Uppl. í
síma 456 3384 og 846 8339.

Til sölu er kerra aftan á bíl. Á
sama stað er til sölu húsbíll.
Upplýsingar í símum 456 7110
og 852 5559.

Halló! Forráðamenn barna og
unglinga, komið og skoðið í
kassa og hillur hjá okkur og
kannið hvort ekki vanti hitt og
þetta í skápana hjá ykkur. Sjá-
umst. Starfsfólk Sundhallar.

Til leigu er 4ra herb. íbúð á eyr-
inni. Laus frá 1. júlí. Upplýsing-
ar í síma 868 4080.

Til sölu er nánast ónotaður sex
manna QuickSilver gúmmíbát-
ur. Kostar nýr 130 þús. kr., selst
á 100 þús. Johnson utanborðs-
mótor, 3,5 hestafla á kr. 65 þús.
Á sama stað eru til sölu tvö
skrifborð. Upplýsingar í síma
899 4254.

Tvær leikkonur á þrítugsaldri
vantar íbúð á Ísafirði í þrjá mán-
uði í sumar. Ef þú hefur kot til
að leigja okkur, endilega hafðu
samband sem fyrst. Uppl. gefur
Jósa í síma 899 0580.
Vantar stórt og gott fuglabúr,
helst gefins. Á sama stað eru
til sölu barnakojur (minni gerð-
in). Uppl. í síma 456 7164.

Til sölu er húseignin að Selja-
landsvegi 68 sem er sex svefn-
herbergi og stofa. Upplýsingar
í síma 864 1410.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Stór bílskúr get-
ur fylgt. Uppl. í síma 892 3239.

Til sölu er Toyota RAV4, árg.
01, ekinn 52 þús. km. Sjálfskipt-
ur, vetrardekk á felgum. Uppl. í
síma 861 8228 og 891 9245.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
97. Góður bíll. Uppl. í símum
895 5466 eða 456 4095.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Holtskirkja: Fermingar-

guðsþjónusta laugardag-
inn 3. júní kl. 17:00.

Fermdur verður Finnbogi
Dagur Sigurðarson.

Suðureyrarkirkja: Ferm-
ing í Suðureyrarkirkju kl.
14:00 á hvítasunnudag.

Fermd verða: Alda Björk
Sigurðardóttir, Skipagötu
6, Aníta Þula Benedikts-

dóttir, Hlíðarvegi 10,
Bergrós Eva Valsdóttir,

Hjallavegi 25, Guðmundur
Leó Skjaldarson, Sætúni

6, Harpa Rún Hilmars-
dóttir, Hjallavegi 31 og

Kristey Bjarnadóttir,
Aðalgötu 12.

Kosningum til bæjarstjórnar lauk. Talið hefur verið upp úr kössunum. Töl-
ur voru óvæntar og komu mörgum á óvart. Sjálfstæðisflokkur hlaut 1064 at-
kvæði, 43,29%, sem er næst besta hlutfall eftir miðja síðustu öld, en árið
1986 náði hann 45,6% atkvæða í Ísafjarðarkaupstað. Helsti keppinauturinn,
Í listinn, hlaut 1003 og 40,81% atkvæða. Sú niðurstaða var á skjön við bæði
niðurstöður skoðanakannana og væntingar margra. Framsóknarflokkur sem
hafði þor til að bjóða hér fram undir nafni hlaut 391 atkvæði og nærri 16%,
sem er nálægt venjulegu fylgi, en nú voru skil í baráttunni skarpari en oft áð-
ur. Meirihlutinn hélt velli.

Sameinuð aðsókn vinstri afla og Frjálslynda flokksins tókst ekki. Nú hafa
flokkar meirihlutans undirritað viljayfirlýsingu um framhald samstarfs sem
er eðlilegt að fengnum úrslitum og kemur þar fram skipting helstu nefnda.
Bæjarstjóri verði af D lista, formaður bæjarráðs af B lista allt kjörtímabilið
2006 til 2010 og forseti og 1. varaforseti sama tíma af D lista, en 2. varaforseti
komi af Í lista. Um er að ræða skýra og skarpa verkaskiptingu og hlutur B
lista all nokkur, því formaður bæjarráðs er lykilmaður í pólitísku stjórnkerfi
sveitarfélags.

Þessi niðurstaða er augljós og í samræmi við undangengna kosningabaráttu,
sem einkenndist af því að fjórir stjórnmálaflokkar bundust tryggðarböndum
um að fella þann meirihluta er haldið hefur um stjórnvölinn undanfarin átta

ár. Að auki ber að líta til þess að bæjarstjóri og oddviti Framsóknarmanna og
væntanlega verðandi formaður bæjarráðs þekkjast vel og hafa átt farsælt
samstarf um málefni Ísafjarðarbæjar til framdráttar þeim er hér búa. Oddviti
Í listans nýja hefur enn ekki sagt margt um úrslitin annað en að sætta sig við
staðreyndir. Athyglisvert er að sjá skrif eins frambjóðanda Í lista á Málefnin.
com. Undir heitinu cecil hellir viðkomandi úr skálum reiði sinnar hinn 25.
maí 2006 kl. 01:15, kennir ,,prentstofu í sambandi við vikublað” um ófarir
í framboðsmálum hér, ,,líklega vegna þess að allt of mikið var að gera við
útkomu XD áróðurs eða eitthvað slíka, svo þeir sendu prentunina til Odda”
(tilvitnun úr innleggi 3939).

Þetta er athyglisvert, ekki síst í ljósi þess, að 24. maí 2002 lýsti Ásthildur
Cecil Þórðardóttir, frambjóðandi Frjálsynda flokksins í Ísafjarðarbæ því við
ritstjóra BB að blaðið væri málgagn Sjálfstæðisflokksins. Ekkert er fjær
lagi, en myndi sjálfsagt gleðja Sjálfstæðismenn ef satt væri. Enginn, síst
frambjóðandi, skyldi gleyma að kjósendur eru nokkuð glöggir þegar kemur
að kosningum og vita sínu viti. Það er fáfræði, jafnvel hreinn barnaskapur og
ókunnugleiki um upplýsta kjósendur að halda slíku fram. Málefni, staðreyndir,
verk og framsetning þessa alls ræður úrslitum. Illt er að kenna öðrum um
ófarir sínar en út í hött að koma því á þá sem ekki eiga sök. Bæjarstjóri sinnti
sinni  kosningavinnu og skar upp eins og til var sáð. Svo einfalt er það.

Háskólasetrið gerist meðlim-
ur í University of the Arctic

Háskólasetur Vestfjarða
mun gerast meðlimur í Uni-
versity of the Arctic, sem er
samstarfsnet háskólastofnana
á norðurslóðum. Stofnanirnar
sem eru í University of the
Arctic halda úti kennslu og
rannsóknum á norðurslóðum
með það að markmiði að
styrkja íbúa og samfélög í

gegnum menntun og rann-
sóknir og að skapa sterka,
sjálfbæra byggð á norðurslóð-
um. Að því er fram kemur í
tilkynningu vill UArctic stuð-
la að því að stofnanir á norð-
urslóðum vinni meira saman,
að þær horfi ekki bara suður,
heldur sjái líka nágrannana á
sömu breiddargráðu. Univer-

sity of the Arctic háskólar
bjóða sameiginlega upp á Bac-
helor of Circumpolar studies.

„Það er Háskólasetrinu
styrkur að vinna í neti inn-
lendra og erlendra háskóla og
skapa þar með þau tengsl sem
til þarf svo hægt sé að efla
menntun og rannsóknir á
Vestfjörðum“, segir í tilkynn-

ingunni. UArctic, sem eru
fimm ára gömul samtök, hafa
auk þess komið á fót kennara-
skiptum, námsmannaskipt-
um, vettvangsnámi og þannig
unnið að því að efla samstarf
háskólanna. Mikilvægur
hlekkur í hugmyndafræðinni
er stuðningur við frumbyggja
á norðurslóðum. Samstarf

UArctic stofnananna fer fram
á netinu, á vefsíðu www.uarc
tic.org, í stjórn og á ársfund-
um, en umsókn Háskólaseturs
Vestfjarða var tekin fyrir í
stjórn UArctic og Háskóla-
setrinu hefur verið boðið að
fylgja umsókn sinni úr hlaði á
ársfundi í Bodö í sumar.

– thelma@bb.is

Vegagerðin hefur óskað eft-
ir tilboðum í borun rannsókn-
arhola til rannsókna á aðstæð-
um við munna fyrirhugaðra
jarðganga milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar. Um er að ræða
420 m kjarnaborun og 100 m
borun í laust efni með fóðrun.
Verkinu skal að fullu lokið
fyrir 1. október nk. Tilboð í
verkið verða opnuð 6. júní
nk. Þetta gefur til kynna að
staðið verði við yfirlýsingu

Sturlu Böðvarssonar sam-
gönguráðherra um að næstu
jarðgöng sem ráðist verði í að
gera á eftir Héðinsfjarðar-
göngum verði göng milli Arn-
arfjarðar og Dýrafjarðar.

Stjórn Vaxtarsamnings
Vestfjarða beindu í mars sl.
þeim tilmælum til stjórnvalda
að beita sér fyrir jarðganga-
gerð milli Dýrafjarðar, Arnar-
fjarðar og Vatnsfjarðar þar
sem ófullkomið samgöngu-

kerfi á Vestfjörðum dregur úr
samkeppnishæfni atvinnulífs-
ins og hefur þar með lamandi
áhrif á verðmætasköpun og
hagþróun svæðisins. Stjórnin
vill að hafist verði handa við
gangagerð eigi síðar en árið
2008 og bendir á að sam-
kvæmt skýrslu Rannsókna-
stofnunar Háskólans á Akur-
eyri sé arðsemi slíkra ganga
veruleg. Þá ítrekar stjórnin að
þensla sé ekki á Vestfjörðum

og heldur ekki stórfram-
kvæmdir og því sé enn frekari
ástæða til að auka fram-
kvæmdir á því svæði frekar
en öðrum á þessu sviði. Álykt-
un stjórnarinnar ber heitið „
Mikilvægi samkeppnishæfra
heilsárssamganga fyrir hag-
þróun Vestfjarða - nauðsyn
jarðgangagerðar á milli Dýra-
fjarðar, Arnarfjarðar og Vatns-
fjarðar“.

Fyrir rúmu ári síðan lýsti

Einar Pétursson bæjarstjóri
Bolungarvíkur yfir þeirri
skoðun sinni að setja ætti göng
milli þéttbýlisstaða við Djúp
framar í framkvæmdaröð en
göng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar. Sú yfirlýsing
vakti hörð viðbrögð sveitar-
stjórnarmanna á sunnanverð-
um Vestfjörðum svo ekki sé
sterkar að orði komist. Það er
því alveg ljóst að þetta er mik-
ið hitamál.   – gudrun@bb.is

Styttist í jarðgöng milli Arn-
arfjarðar og Dýrafjarðar?

Dýrafjörður séður ofan af Hrafnseyrarheiði.
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Nítján börn fermd
á hvítasunnudag
Tvö börn verða fermd í Hnífsdalskapellu á hvítasunnudag

kl. 11:00. Eftirtaldin börn verða fermd í Hnífsdal. Nöfn
foreldra eru undir nöfnun fermingarbarnanna.

Hálfdán Finnbjörnsson, Bakkavegi 1, 410 Ísafirði
Gyða Björg Jónsdóttir, Finnbjörn Elíasson

Eyþór Ingi Kristjánsson, Hreggnasa 12, 410 Ísafirði
Ragnhildur Torfadóttir, Kristján I. Sigurðsson

Sautján börn verða fermd í Ísafjarðarkirkju kl. 14:00 á
hvítasunnudag. Eftirtalin börn verða fermd. Nöfn foreldra
eru undir nöfnum fermingarbarnanna.

Egill Ari Gunnarsson, Sunnuholti 1, 400 Ísafirði
Hugrún Kristinsdóttir, Gunnar G. Magnússon

Kristín Ósk Sigurjónsdóttir, Urðarvegi 66, 400 Ísafirði
Oddný Birgisdóttir, Sigurjón J. Sigurðsson

Burkni Dagur Burknason, Túngötu 15, 430 Suðureyri
Guðný Hjálmarsdóttir, Burkni Dómaldsson

Rannveig Jónsdóttir, Skógarbraut 1, 400 Ísafirði
Margrét Gunnarsdóttir, Jón Sigurpálsson

Guðni Páll Guðnason, Úlfsá, 400 Ísafirði
Sólveig Pálsdóttir, Guðni Ó. Guðnason

Linda Kristín Grétarsdóttir, Urðarvegi 4, 400 Ísafirði
Jónína Þorkelsdóttir, Grétar Þ. Magnússon

Ólafur Njáll Jakobsson, Urðarvegi 21, 400 Ísafirði
Hanna Mjöll Ólafsdóttir, Jakob Tryggvason

Brynhildur Benediktsdóttir, Hjallavegi 3, 400 Ísafirði
Freygerður Ólafsdóttir, Benedikt Hermannsson

Henrý Ottó Haraldsson, Urðarvegi 45, 400 Ísafirði
Brynja Gunnarsdóttir, Haraldur Guðmundsson

Áslaug Aðalsteinsdóttir, Seljalandsvegi 44, 400 Ísafirði
Guðrún Hermannsdóttir, Aðalsteinn Óskarsson

Ingibjörg Kristjánsdóttir, Urðarvegi 51, 400 Ísafirði
Sigrún Sigvaldadóttir, Kristján G. Jóakimsson

Sævar Þór Vignisson, Engjavegi 15, 400 Ísafirði
Guðbjörg R. Jónsdóttir, Brynjar Ingason
Daníel Örn Kristjánsson, Mjallargötu 1, 400 Ísafirði

Anna Gunnarsdóttir, Kristján G. Sigurðsson
Rósey Ósk Stefánsdóttir, Hrannargötu 4, 400 Ísafirði

Sigurey V. Eiríksdóttir, Stefán T. Sigurðsson
Ragney Líf Stefánsdóttir, Hrannargötu 4, 400 Ísafirði

Sigurey V. Eiríksdóttir, Stefán T. Sigurðsson
Andrea Lind Stephenson, Urðarvegi 70, 400 Ísafirði

Guðbjörg Ósk Hjartardóttir, Rudolph R. Stephenson
Stefán Garcia Diego, Túngötu 21, 400 Ísafirði

Harpa Stefánsdóttir

Skeytasalan í skátaheimilinu opin frá klukkan 12:00 -
17:00. Einnig er hægt að hringja inn skeytapantanir í síma
456 3282.

Guðni Geir Jóhannesson

Framsóknarmenn
þokkalega ánægðir

Framsóknarmenn eru
ánægðir með úrslit kosning-
anna þrátt fyrir að hafa tapað
einum bæjarfulltrúa. „Við
erum þokkalega ánægðir.
Við höldum okkar kjörfylgi
nokkurn veginn þó að töpum
örlitlu þar en við töpuðum
manni sem við erum að
sjálfsögðu ekki ánægðir með
það“, segir Guðni Geir Jó-
hannesson oddviti flokksins.
B-listi Framsóknarflokks
fékk 391 atkvæði eða 15,91%
greiddra atkvæða.

„Við höfðum væntingar
til að halda okkar tveimur
mönnum en svo fór sem fór
og þetta er nákvæmlega eins
í kosningunum ´98 ,nánast
upp á prósent, þannig að

þetta kemur ekki á óvart“,
segir Guðni aðspurður hvort
framsóknarmenn hafi búist
við þessum niðurstöðum
bæjarstjórnarkosninganna.

– thelma@bb.is

Guðni Geir Jóhannesson.

Halldór Halldórsson oddviti
Sjálfstæðisflokksins í Ísa-
fjarðarbæ er að vonum sæll
með úrslit kosninganna. „Ég
er hæstánægður með þetta. Ég
heyrði einhvern nefna að þetta
væri varnarsigur en ég vil leið-
rétta það, þetta er ekki varnar-
sigur heldur stórsigur. Við er-
um að bæta við okkur 8%
fylgi en ef við miðum við
kannanir þá er það enn meira.
Þetta er stórsigur þeirrar öfl-
ugu liðsheildar sem Sjálfstæð-
isflokkurinn í Ísafjarðarbær
er.“

Flokkurinn hélt sínum fjór-
um bæjarfulltrúum og fékk
mun meira fylgi en skoðana-
kannanir gáfu til kynna. „Ég
tel að kjósendur hafi skoðað

hvað hefur gerst á undanförn-
um árum í Ísafjarðarbæ og
eins vorum við með öfluga
kosningabaráttu, sérstaklega
síðustu þrjár vikurnar vann
þessi sama öfluga liðsheild
kappsamlega“, sagði Halldór.

– thelma@bb.is

Halldór Halldórsson.

„Stórsigur öflugr-
ar liðsheildar“

Halldór Halldórsson

Sigurður Pétursson, oddviti Í-listans í Ísafjarðarbæ

Segir hræðsluáróður
hafa náð til kjósenda

Líklega má með sanni segja
að Ísfirðingum hafi flestum
verið brugðið þegar fyrstu töl-
ur í talningu atkvæða birtust á
laugardagskvöld, sumum
gleðilega og öðrum til harms.
Í-listi Samfylkingar, Vinstri-
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs og Frjálslyndra og óháð-
ra „galt afhroð“ eins og það er
kallað á stöðluðu stjórnmála-
máli, ef litið er til þeirrar út-
komu sem spáð hafði verið í
könnunum. Í fyrstu könnun-
inni sem birtist, sem kom frá
NFS, var Í-lista spáð 52%
fylgi á móti 13,5% Framsókn-
arflokks og 35% Sjálfstæðis-
flokks.

Í næstu könnun á eftir, sem
Fréttablaðið lét gera, var Í-
listinn kominn upp í 56,6%
fylgi á móti 13,5% Framsókn-
arflokks og 29,8% Sjálfstæð-
isflokks, og því útlit fyrir að
Í-listinn væri á rífandi sigl-
ingu. Samkvæmt síðustu
könnun fyrir kosningar, sem
Gallup gerði fyrir Ríkisút-
varpið tveimur vikum áður en
gengið var til atkvæða, hafði
Í-listinn enn bætt við sig og
var með 57,3%, fimm menn
og nálægt því sex, á móti
13,2% Framsóknarflokks og
29,5% Sjálfstæðisflokks.

Þegar talið hafði verið upp
úr kjörkössunum aðfaranótt

sunnudags var ljóst að útkom-
an var hreint út sagt allt önnur
en kannanir höfðu gefið í
skyn, Í-listi fékk 40,81% at-
kvæða, eða 16,5 prósentustig-
um minna en besta könnun
listans hafði gefið þeim. Til
samanburðar má geta að þeir
flokkar sem standa að Í-list-
anum fengu 42,8% atkvæða í
sveitarstjórnarkosningunum
2002, og hafa því tapað tveim-
ur prósentustigum, þó fram-
boðið bæti reyndar við sig
manni enda nýttust atkvæði
flokkanna þriggja mjög illa í
kosningunum 2002, þar sem
mikið magn atkvæða féllu
dauð. Blaðið sló á þráðinn til

Sigurðar Péturssonar, oddvita
Í-listans, til að grafast fyrir
um mögulegar ástæður „af-
hroðsins“.

– Hvernig stendur á þessu?
„Það sannaðist nú eins og

stundum áður að skoðana-
kannanir eru ekki úrslit. Við
fengum fjóra og bættum við
okkur einum.“

– En þið fáið minna í pró-
sentum en síðast.

„Jú, og það eru auðvitað
vonbrigði að ná ekki tilsettu
marki.“

– Hvað gerðist?
„Kjósendur kusu sjálfstæð-

ismenn, það er nú það sem
gerðist. Það hlýtur að þýða að

„Nei, við vorum ekki væru-
kær. Við vissum að þetta var
allt mjög breytilegt og fundum
fyrir því að það var hreyfing á
fólki. Við bjuggumst svo sem
við öllu. Það má ekki gleyma
því að við höfum eflt okkar
hlut, og það má þar að auki
segja að meirihlutinn hafi
fengið gula spjaldið. Við verð-
um svo að bíða fram í næstu
kosningar til að sjá hvort þeir
fá rauða spjaldið næst.“

– Mér heyrist á þér að þið
búist við að vera í minnihluta
næstu fjögur árin.

„Já, það liggur beinast við
að Framsóknarflokkur og
Sjálfstæðisflokkur byrji á því
að tala saman. Ég myndi hins
vegar segja að eftir yfirlýs-
ingar kosningabaráttunnar,
séu ákveðin spil engu að síður
á borðinu. Framsóknarflokkur
og Í-listi voru sammála um
það við lok kosningabarátt-
unnar að það væri betra að
skipta um bæjarstjóra. Nú á
eftir að koma í ljós hvort þeir
ætli að standa við það. En við
erum tilbúin til viðræðna, að
sjálfsögðu“, sagði Sigurður að
lokum.

– eirikur@bb.is

þeir hafi höfðað betur til
þeirra. Það er ljóst að mikill
og öflugur hræðsluáróður
mótframbjóðenda okkar virð-
ist hafa náð til hluta kjósenda.
Við þann áróður var bæði beitt
ráðherravaldi og atvinnurek-
endavaldi.“

– Þú telur að þið hafið hald-
ið fullum dampi allan tímann?

„Já við héldum okkar mál-
efnalegu baráttu í gangi allt
fram á síðasta dag.“

– Þið hafið ekki orðið væru-
kær á lokasprettinum, eftir
góða útkomu í skoðanakönn-
unum?

Sigurður Pétursson.

Elsti árgangur leikskólanema við Eyrarskjól og Bakkaskjól á Ísafirði fór á mánudag í árvissa útskriftarferð inn í Vig-
ur í Ísafjarðardjúpi. Er þetta tíunda árið sem börn sem útskrifast af leikskólanum er boðið í slíka ferð og hafa Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar ávallt séð um að ferja börnin í eyna. Sjóferðin lagðist vel í börnin og skemmtu þau sér hið besta.
Krakkarnir höfðu margt að skoða þegar til eyjunnar var komið. Meðal þess sem vakti hvað mesta athygli hjá börnun-
um voru nýfædd lömb sem höfðust við í fjárhúsum staðarins. Víst má telja að útskriftarnemarnir hafi haft frá ýmsu
að segja þegar forráðamenn þeirra sóttu þau. Meðfylgjandi mynd af hópnum tók Þorsteinn J. Tómasson.
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Hversu vel manstu fermingardaginn?
Flestir sem fermdir eru muna eftir fermingardeginum sínum og

eiga góðar minningar um hann. En hversu vel man fólk daginn,
man það fermingarsystkini sín, fötin sem það var í, jafnvel ritn-

ingargreinina sína? BB sló á þráðinn til nokkurra einstaklinga og
spurði þá örfárra spurninga um daginn sem þeir komust í full-

orðinna manna tölu.

Jón Svanberg Hjartarson

Fjölmennasti bekkurinn í háa herrans tíð
– Hvar fermdistu?
„Í Flateyrarkirkju 10. júní

1984.“
– Voru þið mörg sem

fermdust saman?
„Við vorum tíu, það var

stór hópur á þessum tíma á
Flateyri. Ég held að þetta
hafi verið fjölmennasti
bekkurinn í háa herrans tíð.“

– Hvað er eftirminni-
legast við fermingardag-
inn?

„Það er nú ekkert sérstakt
atvik sem stendur upp úr.“

– Hvernig voru fötin þín
og finnst þér þau ennþá
flott?

„Ég var örugglega í gráum
jakkafötum og vesti. Ég held
ég hafi ekki séð þau síðan
en þau hljóta að hafa verið
rosalega flott.“

– Manstu ritningar-
Allt sem þér viljið, að aðrir
menn gjöri yður, það skuluð
þér og þeim gjöra. Ég held
ég fari rétt með það. Síðan
hef ég verið að hrekkja
fólk.“

– Finnst þér of mikil
efnishyggja vera farin að
einkenna fermingar í dag?

„Já, ég held það sé óhætt
að fullyrða það. Þó manni
hafi ekki fundist það á
sínum tíma.“

greinina þína?
„Ef ég man rétt þá var það:

Nafn: Jón Svanberg Hjartarson
Aldur: 35
Hjúskaparstaða: Í sambúð
Börn: 2
Stjörnumerki: Tvíburi
Starf: Lögregluvarðstjóri
Áhugamál: Of langt mál að telja þau upp
Hvort myndirðu frekar vilja rímantískt brúðkaup í
kirkju eða Elvis brúðkaup í Las Vegas?
Ég held að ég myndi velja kirkjubrúðkaup, enda er
ég mjög rómantískur.

Kolbrún Elma Schmidt

Gott tilefni til að fjölskyldan komi saman

Nafn: Kolbrún Elma Schmidt
Aldur: 22
Hjúskaparstaða: Trúlofuð
Börn: Engin, bara 2ja ára gamall hundur
Stjörnumerki: Vog
Starf: Blómastúlka
Áhugamál: Að föndra og hanna hluti og eiga
góða og skemmtilega stund með fjölskyldunni. Ég
spila líka á píanó og finnst æðisleg að fara á skíði í
góðu veðri.
Hvort myndirðu frekar vilja rímantískt brúðkaup í
kirkju eða Elvis brúðkaup í Las Vegas?
Helst rómantískt brúðkaup út í sveit.

– Hvar fermdistu?
„Í Suðureyrarkirkju þann

27. maí 1996.“
– Voru þið mörg sem

fermdust saman?
„Við vorum sjö sem var

svona meðalhópur á Suður-
eyri. Sr. Valdimar fermdi
okkur.“

– Hvað er eftirminni-
legast við fermingardag-
inn?

„Ég hélt veislu með fræn-
da mínum honum Einari
Kára og það sem er eftir-
minnilegast er hvað þetta
var góður dagur. Við vorum
með góðan mat og fjöl-
skyldan kom saman. Svo
hafa gjafirnar líka sitt að
segja, þær sem standa upp
úr er sjónvarpstæki, tjald og
útilegupoki og fermingar-

hilla. Allt eru þetta eigulegir
hlutir sem eru enn í notkun í
dag. Það sem situr svolítið í
mér er að ég var með teina
þegar ég fermdist sem var
frekar leiðinlegt. En ég fór
því 3 mánuðum seinna í
myndatöku þegar ég var laus
við spangirnar svo þetta fór
allt vel.“

– Hvernig voru fötin þín
og finnst þér þau ennþá
flott?

„Ég keypti þau í Sautján og
þau voru öll svört og hvít.
Svartur jakki og hvítur og
svartur kjóll og svo svartir
skór við. Ég kemst enn í kjól-
inn og nota hann enn í dag
svo já mér finnst þau ennþá
flott.“

– Manstu ritningargrein-
ina þína?

„Nei, ég man hana ekki.
Ég verð að játa það en ég
kann þó nokkra sálma.“

– Finnst þér of mikil
efnishyggja vera farin að
einkenna fermingar í dag?

„Jú, það var á tímabili
mikið í umræðunni að
krakkarnir væru bara að
fermast fyrir gjafirnar. Ætli
það sé ekki ennþá eitthvað
um það enn í dag. En þá
þarf bara að fræða börnin
um það að þetta snýst ekki
um það heldur það að eiga
góðan dag og þetta er gott
tilefni til að fjölskyldan
komi saman. Ef fólk er
mjög trúað þá er þetta góður
trúarlegur dagur.“

Inga S. Ólafsdóttir

Fermingarfötin komin aftur í tísku
– Hvar fermdistu?
„Í Neskirkju í Reykjvík.“
– Voru þið mörg sem

fermdust saman?
„Já þetta var heill hópur,

líklega um 30 manns.“
– Hvað er eftirminni-

legast við fermingardag-
inn?

„Ég fékk ægilega fallegan
kjól og var rosalega ánægð
með hann. Svo var ég rosa-
lega stressuð yfir að muna
ekki ritninguna, ég man
alltaf eftir því hvað ég var
hrædd um að gleyma henni.

Þetta var ægilega skemmtileg,
það var veisla heima með fjöl-
skyldunni og bara mjög gam-
an.“

– Hvernig voru ferm-
ingarfötin þín og finnst þér
þau ennþá flott?

„Mér finnst þau enn flott
því þau eru komin aftur í tísku!
Það var ljósblár kjóll með
litlum jakka yfir.“

– Manstu ritningargrein-
ina þína?

„Já, ég vandaði mig svo við
að muna hana þegar ég fermd-
ist. Vertu trú allt til dauða og

Nafn: Inga Steinunn Ólafsdóttir
Aldur: 57
Hjúskaparstaða: Gift
Börn: Tveir strákar
Stjörnumerki: Hrútur
Starf: Ferðafræðingur að mennt
Áhugamál: Ferðalög og fjölskyldan
Hvort myndirðu frekar vilja rímantískt brúðkaup í
kirkju eða Elvis brúðkaup í Las Vegas?
Ég er frekar rómantísk í mér þannig að ég ég væri
ung og væri að fara að gifta mig, þá held ég að
ég myndi velja kirkjubrúðkaup

guð mun gefa þér lífsins
kórónu.“

– Finnst þér of mikil
efnishyggja vera farin að
einkenna fermingar í dag?

„Það er mismunandi og
mjög persónubundið. Mér
finnst það ekki hjá öllum en
það er hjá sumum og hefur
alltaf verið þannig og ég
held að það eigi ekkert eftir
að breytast.“

Jónas Tómasson

Fékk Rolex úr í fermingargjöf
– Hvar fermdistu?
„Í Reykjavík. Ég bjó í þá

daga í Hvassaleiti en þá var
sóknarkirkjan þar ekki kom-
in svo ég fermdist í Fríkirkj-
unni. Fermingarfræðslan fór
fram í Sjómannaskólanum.“

– Voru þið mörg sem
fermdust saman?

„Við vorum ca. þrjátíu
sem var frekar stór hópur.
Þannig var það oft í gamla
daga “

– Hvað er eftirminni-
legast við fermingardag-
inn?

„Ætli það hafi ekki verið
veislan sem amma og afi
héldu. Það var þó ekkert á
við veislurnar í dag en ég
man að ég fékk í fermingar-
gjöf frá foreldrum mínum
Rolex úr sem var nú fágætt

Nafn:Jónas Tómasson
Aldur: 59
Hjúskaparstaða: Kvæntur
Börn: Þrjú börn
Stjörnumerki: Sporðdreki
Starf: Tónlistarkennari
Áhugamál: Ferðalög
Hvort myndirðu frekar vilja rímantískt brúðkaup í
kirkju eða Elvis brúðkaup í Las Vegas?
Ætli það væri ekki rómantískt brúðkaup þar sem ég
hef ekkert að gera til Las Vegas

í þá daga.“
– Hvernig voru fötin þín

og finnst þér þau ennþá
flott?

„Já, fötin voru æðisleg
nema kannski frakkinn. Það
var svona rykfrakki sem var
svolítið asnalega stuttur. En
annars var þetta allt saman

alveg dásamlegt.“
– Manstu ritningar-

greinina þína?
„Nei, nei ég hef lesið svo

margar síðan að ég er löngu
búinn að gleyma henni.“

– Finnst þér of mikil
efnishyggja vera farin að
einkenna fermingar í dag?

„Já, það getur verið. Þetta
er orðið stórvandamál fyrir
foreldrana, sérstaklega þeg-
ar nokkrum árum seinna
þarf einnig að halda stúd-
entsveislu og í sumum til-
fellum er haldið upp á út-
skrift úr gagnfræðaskóla.
Þetta eru svakalega mikil
veisluhöld. En það er nú allt
í lagi, fólk hefur bara gaman
af því.“
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Húsmæðraorlof
Konur í Vesturbyggð, Tálknafirði, Ísafjarðar-

bæ, Bolungarvík og Súðavíkurhreppi takið
eftir!

Ákveðið hefur verið að fara til London 21. til
25. september ef næg þátttaka fæst. Farar-
stjóri í ferðinni er engin önnur en hin bráð-
hressa Edda Björgvinsdóttir.

Ýmsar skemmtilegar uppákomur verða í
ferðinni og margt sér til gamans gert. Þær
konur ganga fyrir sem ekki hafa farið áður.

Frestur til að bóka í ferðina er til 20. júní.
Frekari upplýsingar og pantanir eru hjá

eftirtöldum konum:
Sólrún á Patreksfirði, símar 456 1430 og

863 5630, Sigrún á Tálknafirði, símar 456
2534 og 895 7425 og hjá Maríu á Barða-
strönd í síma 456 2054.

Kjördegi er lokið, talið hef-
ur verið upp úr kjörkössum
og niðurstaðan liggur fyrir.
Kjósendur hafa ákveðið hverj-
ir skipi næstu bæjarstjórn sem
stýra á málefnum Ísafjarðar-
bæjar til vorsins 2010. Fyrir
hönd okkar sem skipum fram-
boðslista Sjálfstæðisflokksins
í Ísafjarðarbæ vil ég þakka
fyrir þann afgerandi stuðning
sem við hljótum í þessum
kosningum.

Kjörfylgi okkar eykst frá
síðustu kosningum um 8%
sem verður að teljast mjög

góð niðurstaða. Það er heiður
að vera í forystu fyrir þeirri
öflugu liðsheild sem Sjálf-
stæðisflokkurinn í Ísafjarðar-
bæ er. Í upphafi kosningabar-
áttunnar voru kannanir okkur
óhagstæðar en það hafði ein-
ungis þau áhrif að við þéttum
hópinn enn frekar, héldum
okkar áætlun og bættum enn
frekar við okkur, hvert og eitt.

Þegar þetta er skrifað liggur
ekkert fyrir um meirihluta-
samstarf. Miðað við niður-
stöður kosninga hlýtur að telj-
ast eðlilegt að núverandi

meirihlutaflokkar ræði sam-
starf.

Dómur kjósenda er fallinn.
Við Sjálfstæðismenn erum
sátt við þann dóm og heitum
því að gera allt sem við getum
til að vinna áfram að vexti og
viðgangi Ísafjarðarbæjar og
Vestfjarða allra. Við erum
stolt af því trausti sem íbúar
Ísafjarðarbæjar sýna okkur í
þessum kosningum.

– Halldór Halldórsson,
oddviti Sjálfstæðismanna í
Ísafjarðarbæ.Halldór Halldórsson.

Við sjálfstæðismenn þökkum traustið

Blaðinu hefur borist athuga-
semd frá Ólínu Þorvarðardótt-
ur, fráfarandi skólameistara
MÍ, vegna fréttar sem birtist í
BB og á bb.is í síðustu viku
um launagreiðslur hennar
næstu árin. Í athugasemdinni
segir Ólína að ekki sé rétt að
hún haldi fullum skólameist-
aralaunum í þrjú ár, heldur í
ellefu mánuði og að í raun
standi það í samningnum.
Fram hefur komið að sam-
komulagið er í tveimur hlut-
um, og fjalli annars vegar um
það tæpa ár sem Ólína verður
á skólameistaralaunum og síð-
an um sérverkefni í tvö ár fyrir
menntamálaráðuneytið. Ólína
heldur óskertum skólameist-
aralaunum á þeim tíma. Sér-
verkefnið hefur með upp-
byggingu fræðasetra á lands-
byggðinni að gera. Þá segir
Ólína að það komi sér á óvart
að samningar hennar við

menntamálaráðuneytið séu
birtir á netinu. Athugasemdin
birtist hér í heild sinni:

„Á vefsíðum BB og Mann-
lífs birtist frásögn þess efnis
að undirrituð hafi gert sérstakt
samkomulag við mennta-
málaráðherra, um að halda
fullum launum í þrjú ár eftir
að skólameistarastarfi mínu
lýkur þann 31. júlí. Þarna er
um að ræða misskilning (hug-
sanlega rangfærslu) sem auð-
veldlega hefði mátt komast
hjá ef viðkomandi blaðamenn
hefðu lesið skjöl þau sem birt
eru á vefnum með frásögninni.
Er þar um að ræða tvo samn-
inga sem náðust milli mín og
ráðuneytisins. Annar fjallar
um starfslok mín sem skóla-
meistara. Með hinum samn-
ingnum er mér falið nýtt og
spennandi verkefni á vegum
Háskóla Íslands sem ég hef
fallist á að taka að mér frá og

þar kemur fram. Í starfsloka-
samningnum kemur t.d. skýrt
fram að ég muni halda fullum
og óskertum skólameistara-
launum í samanlagt ellefu
mánuði eftir eiginleg starfslok
þann 1. ágúst n.k. – ekki þrjú
ár.

Af verkefnissamningnum
má svo ljóst vera að ég er að
taka að mér launað starf til
tveggja ára. Um er að ræða
nýtt verkefni á vegum HÍ sem
lýtur að skipulagi og upp-
bygginu fræðasetra háskólans
á landsbyggðinni. Tel ég að
ráðuneytið og háskólinn sýni
mér mikið traust með því að
fela mér þetta verkefni enda
hlakka ég til að takast á við
það og hyggst sinna því af
þeirri ábyrgð og fagmennsku
sem mér er framast unnt.

Með fyrirfram þökk fyrir
birtinguna,

Ólína Þorvarðardóttir.“

með næstu áramótum til
tveggja ára þaðan í frá.

Mér kemur vissulega á
óvart að sjá þessa tvo samn-
inga birta á netinu eins og
hver önnur opinber skjöl. Þó
kemur mér meira á óvart að
þeir sem um þetta fjalla virðast
ekki hafa lesið það sem í
samningunum stendur, heldur
fullyrða eitthvað allt annað en

Ólína Þorvarðardóttir.

„Tek að mér ábyrgðarmikið verkefni“

Árgangur 1970 á Ísafirði kom saman um helgina til að fagna því að 20 ár eru liðin síðan hópurinn útskrifaðist úr
grunnskóla. „Þetta var stórskemmtilegt. Við hittumst í grunnskólanum á föstudag og skoðuðum gamlar skólastofur og
síðan var haldið frábært partý í Tjöruhúsinu um kvöldið. Á laugardag var hátíðarkvöldverður í skíðaskálanum þar
sem sýndar voru gamlar myndir og það var gríðarlega góð stemmning og mikið fjör“, segir Guðrún Anna Finnbogadóttir
einn gömlu bekkjarfélaganna. Árgangurinn hittist nú í fyrsta sinn í sjö ár. Þá var ágæt mæting en 24 af 34 bekkjarfé-
lögum komu til endurfundanna.                                                                                                                      – thelma@bb.is

Mikið fjör á endurfundum
Félagarnir í ´70 árganginum á Ísafirði áttu saman góðar stundir um helgina.
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Draumalandið – hvenær kemur þú?
Fá bókmenntaverk hafa

notið viðlíka athygli síðastlið-
in ár og Draumaland Andra
Snæs Magnasonar, sem á ein-
ungis fáeinum vikum hefur
selst í ríflega 6 þúsund eintök-
um. Höfundurinn hefur ferð-
ast um landið og flutt boð-
skapinn fyrir athugul eyru
landans sem sveiflast milli
hláturs og gráturs eftir því sem
stiklað er á staðreyndum, velt
er upp hugmyndum og Andri
sveiflar stílvopninu tígullega
yfir höfði sér svo áheyrendur
og lesendur taka andköf. Þeg-
ar skáldið mætti til Ísafjarðar
á sjálfan baráttudag alþýðunn-
ar til að flytja bæjarbúum eld-
messu sína og uppistand fékk
Bæjarins besta hann til að setj-
ast aðeins niður til að ræða
ástandið, málefnin og framtíð-
ina.

–Ætli sé ekki nærtækast að
spyrja fyrst hvort þú teljir að
hægt sé að stöðva þá myrku
þróun sem virðist vera að eiga
sér stað?

„Fólk þarf að skilja að þetta
er vél sem er komin í gang og
svona vélar virðast vilja við-
halda sér endalaust. Við þurft-
um að virkja til að koma okkur
út úr moldarkofunum, en síð-
an þegar það var búið þá sat
eftir þekking í því að virkja
og þá var búin til stóriðju-
stefna sem gat þá nýtt þessa
þekkingu. Núna er hún á
blússandi siglingu sem aldrei
fyrr, og ennþá fleiri sem vinna
við þetta og ennþá fleiri sem
vilja ekki hætta. Þetta er sam-
mannlegur vandi sem sést bet-
ur í Keflavík þar sem að verka-
lýðsleiðtogar virðast hafa ver-
ið duglegastir við að viðhalda
veru varnarliðsins þrátt fyrir
að hugmyndafræðilega ættu
þeir að vera á móti hernum

sem gamlir kommar eða verka-
lýðskallar.“

Í andlegumÍ andlegumÍ andlegumÍ andlegumÍ andlegum
moldarkofummoldarkofummoldarkofummoldarkofummoldarkofum

„Það er eins og menn átti
sig ekki alltaf á því að það er
hægt að gera eitthvað nýtt.
Eða hægt að gera það sama
annars staðar. Við fórum beint
úr moldarkofunum inn í eins
konar andlega moldarkofa.
Það er ennþá fólk um allan
heim sem þarf að komast út úr
raunverulegum moldarkof-
um, það eru stór landsvæði í
heiminum án rafmagns, svæði
þar sem uppbyggingar er þörf.
Virkjanir eru ekki vondar og
því fer fjarri að ég sé „mótfall-
inn virkjunum“. Rafmagn er
grundvöllur þess samfélags
sem við búum í, sem er í
grunninn ríkt velferðarsamfé-
lag. En Íslendingar eru farnir
að stunda virkjanamenning-
una af full miklu offorsi, erum
farin að virkja margfalt meira
en þörf er fyrir. Að því leytinu
til má segja að við séum eins
og róninn sem kemur óorði á
brennivínið.

Það hlýtur að vera aðkall-
andi spurning sem þjóðin þarf
að svara hversu lengi við get-
um haldið áfram á sömu braut
og við erum á. Það verður
ekki hægt að virkja fallvötn á
Íslandi endalaust, það eru ein-
faldlega ekki óteljandi fall-
vötn í landinu. En yfirvöld
hafa ekki fengist til að svara
því hvar endapunkturinn er,
hversu langt eigi að ganga,
heldur þverskallast þau við að
halda möguleikanum opnum
að endalaust verði gengið
lengra. Sem svo er auðvitað
ekki hægt.

Spurningin er því kannski
ekki síst hversu lengi við vilj-
um halda áfram að fara í þá átt
sem við stefnum í núna og
hvað við viljum gera næst.“

– Getur verið að þetta sé
heigulskapur, að menn þori
ekki að breyta til, hafi ekki
áræði til þess að snúa sér að
nýjum verkum og haldi sig
þess vegna alltaf á kunnug-
legum slóðum sama hvaða af-
leiðingar það hefur?

 „Já, kannski er þetta heig-
ulskapur. En það er ekki vont
fólk sem styður iðnaðarstefn-
una eða kemur henni í fram-
kvæmd. Það vill ekki þjóðinni
eða landinu illt. Það væri nær
að segja að þetta fólk sé hýslar
fyrir gamlar hugmyndir, hlut-
ar af vél sem það ræður ekki
beinlínis yfir lengur. Skref fyr-
ir skref hafa ráðamenn þjóðar-
innar búið til veruleika þar
sem engar aðrar lausnir finn-
ast, eða í besta falli afskaplega
fáar og lélegar. Fólk hefur talið
hvert öðru trú um að ef það
komi ekki álver, ef það verði
ekki virkjað, þá sé allt tapað.
Þá verði atvinnuleysi og fá-
tækt og „efnahagurinn“, sem
er í sjálfu sér ónákvæmt hug-
tak, fari til andskotans. Þetta
er tegund nauðhyggju. En það
er einfaldlega ekki satt að okk-
ur standi ekki annað til boða
en álver og virkjanir. Það eru
alltaf fleiri möguleikar, þar
sem er fólk er menning og
kraftur og þar sem er menning
og kraftur eru möguleikarnir
til nýsköpunar nær óendanleg-
ir.“

Félagsleg bjartsýniFélagsleg bjartsýniFélagsleg bjartsýniFélagsleg bjartsýniFélagsleg bjartsýni

„Mér þykir gott að skoða
Vestfirði í þessu samhengi,
og sérstaklega svæðið hér í

kring. Vestfirðir fóru illa út úr
kvótakerfinu, og helsti at-
vinnuvegur svæðisins, fisk-
veiðarnar og vinnslan, hrundi
á um einum áratugi. Í miðri
niðursveiflunni komu svo
snjóflóðin. En það er ekki að
sjá á Ísafirði í dag að hér sé
allt í volli. Það virðist þvert á
móti vera ríkjandi ákveðin fé-
lagsleg bjartsýni, það er verið
að byggja og fjárfesta og ég
hef það á tilfinningunni að
fólk hafi trú á bæjarfélaginu.
Þessi trú skapar svo gríðarlega
mikinn samfélagslegan kraft,
og það væri nær að virkja þann
kraft en vatnsföllin. Það er
umhverfisvæn orka, ekki bara
sjálfbær heldur hlýtur hún að
aukast með veldisvexti. Við
höfum hins vegar, eins og ég
segi, virkjað vatnsföllin nóg,
það er til næg raforka á Íslandi
og þessi helstu vatnsföll sem
við eigum eftir eru mikilvægar
náttúruperlur.“

– Einhver verður líklega að
hafa trú á bæjarfélaginu, og ef
ekki við þá hver?

„Það er einmitt málið. Það
er líka samfélagslegur auður
fyrir Ísafjörð að eiga fólk sem
talar vel um bæinn, að eiga
sína þjóðernissinna sem halda
uppi merkjum fyrir bæjarfé-
lagið við fólk sem býr annars
staðar. Og mér finnst ég sífellt
vera að rekast á þannig fólk
frá Ísafirði. Svo er athygli sem
bærinn fær út á hluti eins og
Aldrei fór ég suður hátíðina
ómetanleg auglýsing.

Eitt af því mikilvægasta
sem bæjarfélög geta tileinkað
sér er að krefjast þess að hafa
allt hjá sér. Það sem gerir
Reykjavík að þeirri borg sem
hún er í dag er sú skilyrðis-
lausa krafa sem gerð var á
áttunda og níunda áratugnum

um að allt væri til alls í Reykja-
vík. Reykvíkingar sáu hluti í
útlöndum, pizzastaði, keilu-
hallir, sjónvarpsþætti, og
heimtuðu að þeir væru líka til
á Íslandi. Þetta eiga Vestfirð-
ingar að tileinka sér, og eru að
tileinka sér. Þeir sjá háskóla í
Reykjavík og á Akureyri og
heimta háskóla á Ísafirði, sjá
kaffihús í Reykjavík og heim-
ta kaffihús á Ísafirði. Af hverju
eru ekki verðbréfamiðlarar á
Ísafirði, sem dæmi? Það er
enginn hámarksfjöldi af tölvu-
fræðingum sem geta búið á
Ísafirði. Þetta, að krefjast allra
skapaðra hluta, er mikilvægt
atriði sem veitt getur samfé-
lögum kraft.“

Að auka hagvöxtAð auka hagvöxtAð auka hagvöxtAð auka hagvöxtAð auka hagvöxt
–En ef við snúum okkur

aftur að upphafspunktinum.
Telurðu að hægt sé að snúa
Íslandi af þeirri braut sem það
er á? Nú hefur bókin selst gríð-
arlega vel og vakið mikla at-
hygli, en Alcoa mætir þeirri
athygli einfaldlega með aug-
lýsingaherferð. Er hægt að
sigra þá sem eiga meiri pen-
inga en maður sjálfur? Þá sem
að stjórna vélinni?

„Jú, Alcoa á auðvitað meiri
peninga en við. En það er
kannski líka áhugavert að
skoða það hvernig hugmyndir
á borð við þessa bók geta
skapað hagvöxt, ekkert síður
en iðnaður. Bókin hefur ekki
bara sjálf velt miklum pening-
um, hún hefur vafalaust líka
orðið til þess að Alcoa hefur
aukið það fjármagn sem fyrir-
tækið eyðir í auglýsingar. Sem
svo aftur eykur líka hagvöxt.

En svo er það merkilega í
þessu líka hitt að það er margt
í samfélaginu, margt sem

stendur utan hins eiginlega
áróðursbatterís, sem hefur
áhrif á það hvernig við tökum
á alvarlegum málum, sem
þjóð. Ég hef sem dæmi oft
velt þessu fyrir mér með
Spaugstofuna, hvort ekki geti
verið að hún eigi einhvern þátt
í því að íslenskir ráðamenn
þurfi aldrei að biðjast afsök-
unar á neinu, eða einu sinni
mæta í fjölmiðla til að svara
fyrir sig. Örn Árnason mætir
einfaldlega í gervi Davíðs á
laugardagskvöldum, lætur
eins og fífl og eins og hendi sé
veifað er eins og Davíð hafi
fengið aflausn allra sinna
synda. Við munum eftir þessu
úr fjölmiðlafrumvarpsmálinu
og fleiri málum. Davíð baðst
aldrei sjálfur afsökunar, en
Örn veitti honum syndaaf-
lausn. Ímynd forsætisráðherr-
ans fyrrverandi var held ég að
stærra leyti sköpunarverk
Arnar Árnasonar en forsætis-
ráðherrans sjálfs, þó að
ímyndin sem Örn bjó honum
hafi kannski að nokkru leyti
minnt á þann hressa og
skemmtilega Davíð sem flutti
gamanmál í Útvarp Matthildi
í upphafi síns opinbera ferils.“

„Er ekki áreið-„Er ekki áreið-„Er ekki áreið-„Er ekki áreið-„Er ekki áreið-
anlega allt í lagi?“anlega allt í lagi?“anlega allt í lagi?“anlega allt í lagi?“anlega allt í lagi?“

– Rétt áður en við settumst
hér niður vorum við á gangi í
gegnum bæinn þegar vegfar-
andi stoppaði þig og spurði
hvort þú værir ekkert hræddur
um að þú yrðir einfaldlega
„látinn hverfa“ sökum þess
hversu hættulegur boðskapur
þinn væri, og hversu illa hann
kæmi valdamiklum mönnum.
Stendur ráðamönnum ógn af
þér?
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„Ég veit það nú ekki. Ég fór
reyndar á fund með Lands-
virkjun fyrir skemmstu og
kynnti hugmyndirnar í bók-
inni þar. Ég veit ekki hversu
mikið gagn sá fundur gerði
fyrir þá, þó það hafi verið
mjög áhugavert fyrir mig að
fá að krukka í hausunum á
þeim og sjá hvernig þeir
hugsa. En það voru miklar
umræður á fundinum, enda
ekki beinlínis um neinn hale-
lúja-kór að ræða fyrir mig,
þarna mættu allir helstu yfir-
menn stofnunarinnar, meðal
annars Friðrik Sophusson. Það
gerðist svo að umræðurnar
tóku nokkuð lengri tíma en ég
hafði gert ráð fyrir, og ég var
um klukkustund of seinn
heim. Þegar ég kom út af fund-
inum sá ég að ég hafði fengið
símaskilaboð frá konunni
minni þar sem stóð: „Er ekki
áreiðanlega allt í lagi?“ Hún
virðist hafa haldið að ég hafi
verið látinn hverfa“, segir
Andri að síðustu og brosir sínu
stríðnislegasta glotti.

– eirikur@bb.is

Norskir veiðarfærasérfræð-
ingar heimsóttu Háskólasetrið

Sérfræðingar í veiðarfæra-
tækni heimsóttu Háskólasetur
Vestfjarða á dögunum. Þeir
komu frá stærstu óháðu rann-
sóknastofnun á Norðurlönd-
um, SINTEF, og skoðuðu sér-
staklega smábátaútgerðina
með áherslu á notkun hrað-

skreiðra báta en þeir eru tölu-
vert algengari hér á landi en í
Noregi.

Þeir hittu Má Erlingsson
sveitarstjóra Tálknafjarðar-
hrepps sl. fimmtudag og fund-
uðu með kollegum sínum frá
Hafró og Rannsóknastofnun

fiskiðnaðarins á sl. föstudag.
Að því loknu skoðuðu þeir
sjókvíar og notkun hrað-
skreiðra smábáta. Norsku
gestirnir færðu Háskólasetr-
inu bókagjöf í tilefni heim-
sóknarinnar.

– gudrun@bb.is
Á myndinni eru Halvard Aasjord og Roar Pedersen sérfræðingar ásamt Aslak Kristiansen

og Eirik Ulslund frá Norges Fiskarlag með ísfirskum kollegum sínum frá Hafró og RF.

Nú standa yfir framkvæmd-
ir á Hlíðarvegi og í Bæjar-
brekkunni á Ísafirði og eru
þær hluti af 1. áfanga gatna-
gerðarframkvæmda á Hlíðar-
vegi en hafist var handa við
hann 15. maí sl. Að sögn Jó-
hanns Birkis Helgasonar bæj-
artæknifræðings Ísafjarðar-
bæjar er m.a. verið að endur-

nýja lagnir frá A til Ö. Lokið
verður framkvæmdum í Bæj-
arbrekkunni og á Hlíðarvegi,
milli Bæjarbrekku og Halla-
brekku, í sumar.

Áætlað er að malbikun hefj-
ist 8. ágúst nk. Framkvæmdir
á Hlíðarvegi verða teknar í 3
áföngum og aðspurður hvort
byrjað verði á 2. áfanga næsta

sumar segir Jóhann það ekki
víst. „Það eru ýmsar aðrar göt-
ur sem þarf að taka þannig að
það fer eftir því hvað verða
settir miklir peningar í þetta“,
segir Jóhann. Þá er gatnafram-
kvæmdum við grunnskólann
nýlokið en þar var verið að
gera klárt fyrir viðbyggingu.

– gudrun@bb.is

Framkvæmdir á Hlíðar-
vegi og í Bæjarbrekkunni

Bæjarbrekkan er sundurgrafin um þessar mundir.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er miðvikudagurinn
31. maí,  152. dagur ársins 2006
Þennan dag árið1735 gekk maður upp á stærri

Lóndrangann á Snæfellsnesi í fyrsa sinn svo vitað sé,
og mældi hæð hans sem reyndist vera 44 faðmar eða

75 metrar. Þetta þótti glæfraför. Drangurinn var ekki
klifinn aftur með vissu fyrr en 1938.

Þennan dag árið 1973 hittust Richard Nixon, Banda-
ríkjaforseti og Georges Pompidou, Frakklandsforseti í

Reykjavík og héldu fundi um heimsmálin á Kjarvals-
stöðum. Með í för voru m.a. Henry Kissinger og

Giscard D'Estaing.

Þennan dag árið 1990 opnuðu nunnurnar í Karme-
lítaklaustrinu í Hafnarfirði kapellu sína og heimkynni

fyrir forseta Íslands, biskupi og öðrum gestum.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Júlía Björnsdóttir, stjórnmálafræðingur frá Önundarfirði

Á þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árum

Slitið í 38. sinn

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðvestlæg átt og súld eða skúrir vestanands, en

léttir til á Norðausturlandi. Hiti 8-13 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg suðvestlæg átt og víða bjartviðri en þykknar upp
með vaxandi SA átt og fer að rigna um kvöldið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg og síðar vestlæg átt og víða rigning eða

skúrir. Hiti 7 til 14 stig.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Suðlæg og síðar vestlæg átt og víða rigning eða skúrir.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Finnst þér eftirsóknarverðara að búa á
Vest-fjörðum í dag en á undanförnum árum?

Alls svöruðu 883. – Já sögðu 52 eða 25% – Nei
sögðu 280 eða 32% – Óbreytt sögðu 142 eða 16%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Ísfirski hópurinn á landsmóti skáta 2005. Myndir: Guðný Harpa Henrýsdóttir.

Eitt sinn skáti, ávallt skáti
Innan skátahreyfingarinnar

starfa um 45 milljón ung-
menni út um allan heim og
þar á meðal á Ísafirði. Skáta-
starfið er öflugt og skemmti-
legt en einhverra hluta vegna
ber ekki mikið á starfinu. BB
fékk Jónu Benediktsdóttur
sem starfað hefur lengi með
skátunum á Ísafirði til að segja
örlítið frá skátastarfinu í bæn-
um.

– Hver er saga skátastarfsins
á Ísafirði?

„Skátafélagið hér á Ísafirði
er eitt af elstu skátafélögum
landsins. Það átti 75 ára af-
mæli í fyrra. Það hefur verið
með mismiklum blóma, núna
er staðan svolítið öðruvísi því
það er svo margt sem börnum
býðst í dag. Fyrr á tímum skát-
anna voru náttúrulega skátarn-
ir og svo kannski bara fótbolti.
Nú er svo margt sem glepur
og svo mikil samkeppni um
krakkana. Við erum með
svona um 50 krakka sem telst
mjög gott. Þeir segja það hjá
Bandalagi íslenskra skáta að
þeir reyna að ná í 5% af mark-
hópnum og við erum með vel
yfir það. Hér er heldur betri
þátttaka en víða annar staðar.

Starfið byggist upp á þessu
hefðbundna skátastarfi,
þ.e.a.s. að læra að vinna sam-
an, læra að bjarga sér og læra
umgengni við náttúruna. Þetta
eru svona þessi aðalatriði sem
krakkarnir eru að læra í skát-
unum. Þau vita ekkert að það
sé þetta sem þau eru að læra,
en þegar maður fer að skoða
þetta með kennaragleraugun-
um þá er það auðvitað það
sem þau eru að læra. Á skáta-

fundum þarf að fara eftir
ákveðnum reglum og allskon-
ar svoleiðis og krakkarnir eru
auðvitað bara að læra sam-
skipti. Þau eru líka að læra að
takast á við aðstæður sem
koma upp og eru erfiðar fyrir
þau. Það hjálpar manni í lífinu,
þegar maður er orðinn fullorð-
inn, að vita að það mætir
manni kannski eitthvað sem
maður heldur að sé erfitt og
þá veit maður „já ég hef nú oft
gert eitthvað sem mér hefur
fundist vera erfitt og ég hef
getað það“. Það hjálpar, að
vera búinn að æfa sig að sigr-
ast á erfiðleikum. Í skátunum
er það auðvitað gert undir
handleiðslu einhverra sem eru
aðeins eldri og vita alveg að
þetta eru engir raunverulegir
erfiðleikar. Þó þetta séu erfið-
leikar fyrir þann sem er 11
ára. Þannig að það er svo sem
ekkert verið að gera neitt
hættulegt, en það er verið að
æfa sig.

Ég held að þetta sé eitt af
því skemmtilegasta sem við
erum að gera, allavega þegar
ég lít til baka. Ég veit að mér
fannst þetta ekki vera þannig
þegar ég var 11 ára í skátunum
í Kópavogi, þá fannst mér al-
veg svakalega erfitt að þurfa
að vaða yfir á í frosti. Það
héluðu hárin á fótunum á
manni og okkur fannst þetta
ofsalega erfitt og við héldum
jafnvel að við myndum deyja.
En þetta var auðvitað ekkert
þannig, en maður lærði að
maður getur meira en maður
heldur, sem ég held að sé
mikið atriði. Þetta snýst svolít-
ið um að takast á við lífið. Það

er svo margt sem við erum að
gera sem liggur ekkert í aug-
um uppi. En ég held að krakk-
arnir sjái það ekkert endilega
svona.

Núna framundan er mikil
vertíð hjá skátunum, í sam-
bandi við skeytasöluna. Skáta-
félagið selur fermingarskeyti
og keyrir þau út, það er mikil
vinna lögð í það. Það er eigin-
lega eina fjáröflunin sem
skátafélagið hefur og það er
eiginlega rekið að stórum
hluta á fermingarskeytunum.
Svo er hliðargrein, svona
aukabúskapur, og það er rekst-
ur fánaþjónustu. Skátar taka
að sér fyrir fyrirtæki, og ein-
staklinga ef þeir vilja, að
flagga á lögboðnum fánadög-
um fyrir litla upphæð, mig
minnir að það kosti 3000 krón-
ur á stöngina. Það eru nokkuð
mörg fyrirtæki hérna í bænum
sem styrkja okkur meðþessu.
Þá útvegum við fánann og sjá-
um að alltaf sé flaggað á rétt-
um tíma. Þetta er gott fyrir
báða aðila.

Svo er náttúrulega mjög stór
hluti af skátastarfinu að fara á
mót. Það er landsmót á þriggja
ára fresti sem eru flottustu úti-
hátíðir á landinu. Á lokakvöld-
inu eru oft 8-10 þúsund manns
sem eru að skemmta sér saman
og það þarf ekki að fara og
hreinsa upp rusl á eftir, það
gera skátarnir bara sjálfir.

Við fórum á landsmót í fyrra
á Úlfljótsvatn og svo er reynt
að fara með ylfingana á hverju
ári á ylfingamót. Það er svona
minna í sniðum en það er heil-
mikið fyrirtæki að fara með
20-30 krakka til að búa í tjaldi

í viku. Ég horfi þannig á þetta
núna að krakkarnir fara, og
búa kannski þrjú saman í tjaldi
í viku, þau eru margbúin að
týna öllu dótinu sínu á þessum
tíma og þau verða bara að láta
sér lynda við þann sem þau
eru í tjaldi með. Þetta er gríð-
arleg æfing í samskiptum. Þau
eru þreytt og þau fá bara að
borða það sem er í matinn,
þeim er úthlutaður matur og
það er ekki um neitt annað að
velja. Þannig að þau eru þreytt
og stundum eru þau svöng og
blaut en alltaf er rosalega gam-
an.

Á næsta ári eru krakkar frá
okkur að fara á alheimsmót
skáta í London og það verður
örugglega alveg svakalega
skemmtilegt. Elstu krakkarnir
fara þangað“, segir Jóna.

– Á hvaða aldri eru skátar?
„Maður getur byrjað í ylf-

ingunum í fjórða bekk. Fjórði
og fimmti bekkur eru ylfingar,
eftir það taka við skátasveitir
til fimmtán ára og svo eru það
dróttskátar þeir sem eru eldri
en fimmtán ára. Það hefur oft
reynst okkur erfitt að halda
dróttskátunum því þá er orðið
svo svakalega margt annað í
boði. En við höfum verið
heppin núna, það er öflug sveit
af skátum sem ber starfið
uppi.“

– Vinna eldri krakkarnir
með yngri krökkunum?

„Já, eldri krakkarnir leið-
beina yngri krökkunum. Fyrir
þessar fámennu fjölskyldur
nútímans þá er mjög mikill
akkur í því fyrir litlu krakkana
að einhverjir stórir krakkar
nenna að skipta sér af þeim og

Tónlistarskóli Ísafjarðar lauk 38. skólaári sínu með lokahátíð
í Alþýðuhúsinu á Ísafirði sl. fimmtudagskvöld. Sigríður Ragnars-
dóttir skólastjóri stjórnaði hátíðinni og flutti skólaslitaræðu. Í
henni kom fram að 165 nemendur stunduðu nám við skólann sl.
vetur. Var þá skólinn gjörnýttur og voru nokkrir sem sóttu um
skólavist sl. haust sem ekki komust að. 64 nemendur stunduðu
píanónám, 27 lærðu á málmblásturshljóðfæri, 18 á strengjahljóð-
færi, 15 stunduðu söngnám og 5 gítarnám. Þá var 21 nemandi
í forskóladeild 5-7 ára barna. [...] Húsnæðismál Tónlistarskólans
hafa alla tíð verið í óskaplegum ólestri og kennt hefur verið á
fjöldamörgum stöðum víðsvegar um bæinn. Byggingafram-
kvæmdir skólahús[s] hafa stöðvast eftir að grunnplata hefur
verið steypt, en sama daginn og skólaslitin fóru fram var undirritað-
ur samningur milli skólans og Húsmæðraskólans Óskar um af-
not af efstu hæð húsmæðraskólans til 5 ára. Mun það létta mjög
starfsemi skólans.

„Af mér er allt gott að frétta, ég er nýkomin að vestan þar sem ég var í heim-
sókn og hélt fyrirlestur fyrir Sparisjóð Vestfirðinga ásamt Sólveigu Þrastardóttur.
Fyrirlesturinn minn var um atvinnuuppbyggingu sveitarfélaga,og vann ég
hann upp úr BA ritgerðinni minni frá Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn gekk mjög
vel og var góð mæting. Það er alltaf gott að koma vestur í faðm fjölskyldu og
vina. Núna er ég í stuttu stoppi í foreldrahúsum á Eyrarbakka áður en ég held
aftur til Kaupmannahafnar í fyrramálið. Þar hef ég búið í þrjú ár og vinn nú á
leigumiðlun og er sumartörnin að hefjast. Svo var gaman að fylgjast með
kosningabaráttunni í Ísafjarðarbæ, hún er jafnan hörð og æsispennandi.“

Gaman að fylgjast með kosningunum

22.PM5 5.4.2017, 10:3118
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Brúðkaupsferð til Vestmannaeyja Bærileg úrslit

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Rafn Sverrisson, sjómaður á Ísafirði

Tónlist Simon & Garfunkel gælir við mann
„Ég átti nú ekki von á því

að það yrði mikið mál að
klambra saman svona lista,
en þegar á hólminn var
komið þá kom berlega í ljós
að ég yrði aldrei ánægður
og hann yrði aldrei tæm-
andi. Það er einfaldlega of
mikið til af góðri tónlist
þarna úti. Ég myndi líkleg-
ast vera í sömu vandræðum
með þetta sama hversu
mörg lög ég mætti setja á
blað. En fyrir rest þá náði
ég saman þessum tíu frá-
bæru lögum, og svo laum-
uðust tvö frábær aukalög
með eftir uppklappið“

1. Happines is a warm
gun – The Beatles

John Lennon syngur þetta
eins og honum einum var

lagið. Frábært lag.

2. Daddy’s home
– Cliff Richards

Frábær ballaða og frábær
söngur. Alltaf verið í miklu
uppáhaldi hjá mér, en þetta
kom út á tvöfaldri plötu 1988.

3. Keep on running
– Steve Winwood

Stuð lag, lítið um það að
segja, einfaldlega snillingur
hér á ferð.

4. When a man loves a
women – Percy sledge
Tregafullur söngur, ein-

faldlega snilld.

5. Sultans of swing
– Dire Straits

Léttleikinn í fyrirrúmi. Frá-

bær gítarleikur sem margir hafa
spreytt sig á.

6. Silence is golden
– The Tremeloes

Stórkostlegar raddir í stór-
kostlegu lagi. Mjög vanmetið
lag að mínu mati.

7. Rósamál – Halli Reynis
Mjög gott lag með frábærum

texta, eins og hann Halli er
þekktur fyrir.

8. Heaven – Eric Clapton
Samið eftir hinn mikla harm-

leik sem Clapton varð fyrir, og
það skín í gegn. Clapton svíkur
aldrei.

9. Sendu nú vagninn þinn
– Björgvin Halldórs

Alltaf verið mikill aðdáandi

Bjögga, en hann syngur hverja
einustu rödd í þessu lagi af
stakri prýði. Geri aðrir betur.

10. House of the rising sun
– The Animals

Ég verð bara að láta þetta
lag fljóta með. Alger topp
smellur og stórkostlegur
hljómborðsleikur hjá Alan
Price.

11. Stand by your man
– Tammy Wynette

Fór á tónleika með Tammy
sem voru stórkostlegir. Ég lifi
á þeim enn þann daginn í dag.

12. Simon & Garfunkel –
Bridge over trobled water

Þegar þessir tveir unnu sam-
an þá var útkoman alltaf frá-
bær. Raddirnar þeirra virðast

renna saman í eina ofurrödd
og tónlistin bókstaflega
gælir við mann.

Rafn Sverrisson.

vera með þeim. Það er svo
mikið um það núna að það
eru bara eitt og tvö börn í
fjölskyldu og þá vantar mikið
í uppeldið, þetta félagslega
uppeldi. Það er mikill gróði í
því að einhverjir unglingar
nenni að vera með manni þeg-
ar maður er 11 ára, og þeir séu
ekki bara að hrekkja mann,
þó þeir geri það auðvitað líka“,
segir Jóna og hlær.

„Það er voða gaman í skát-
unum, alltaf glens og gaman.
Krakkarnir fá líka að taka
heilmikla ábyrgð. Núna t.d.
eru þeir að rífa niður eldhús-
innréttinguna í skátaheimilinu
og það er enginn að skipta sér
af því. Þeir eru bara að rífa
niður í gamla eldhúsinu og
svo ætla þau að mála og það
er bara allt í lagi. Þannig að
eldri krakkarnir fá að taka heil-
mikla ábyrgð.

Svo er náttúrulega líka bara
skemmtilegt. Það er farið í
fjallgöngur og það eru varð-
eldar og þetta hefðbundna
skátastarf, það er auðvitað
voða skemmtilegt líka.

Það hefur oft verið rætt um
hvort að við eigum ekki bara
að sameinast björgunarfélag-
inu. Við eigum náttúrulega
mjög margt sameiginlegt,
skátarnir og björgunarfélagið,
en það er allt annað sem verið
er að vinna að með svona litl-
um krökkum. Þar er verið að
þjálfa samvinnuna sem er
mjög nauðsynleg þegar á
reynir“, segir Jóna.

– Hverjir eru helstu atburðir
skátanna?

„Sumardagurinn fyrsti er

sérstakur hátíðisdagur hjá
skátunum. Þá förum við í
skrúðgöngu og þá er skáta-
messan. Það er einn aðal há-
tíðisdagur skátanna. Svo tök-
um við þátt í hátíðarhöldun-
um á 17. júní með því að vera
með tívolí, það er stór atburð-
ur líka. Svo er á hverju sumri
reynt að fara á a.m.k. eitt mót
og í kringum 22. febrúar er
útilega og varðeldur...“

– Ha, útilega í febrúar?
„Já, það er afmælisdagur

Baden-Powell [stofnandi
skátahreyfingarinnar. Innsk.
BB] og þá er alltaf svolítil
hátíð hjá skátunum. Það er
ekki langt síðan eldri stelp-
urnar mínar gistu upp á heiði
í tíu stiga frosti! Þeim finnst
þetta ofsalega spennandi.

Við erum með útileguskála
uppi í Dagverðardal. Eigum
þar skálann Dyngju sem búið
er að vinna heilmikið í. For-
eldrar skátanna hafa lagt
mjög mikið í það en hann er
alls ekki kominn í almenni-
legt stand ennþá, það eru
nokkur handtök eftir. Þangað
er líka farið í útilegur. Litlu
krakkarnir gista inni en stóru
krakkarnir gista stundum úti.
Ég held þau hafi líka farið í
Ármannsskála í fyrra sem er
uppá heiði (á Hálshrauni) og
þeim fannst það ofsalega
skemmtilegt. Þetta eru svona
helstu viðburðir.

– Hvað kostar að vera í
skátunum?

„Það er mjög ódýrt að vera
í skátunum og sérstaklega
ódýrt hjá okkur. Það kostar
4500 krónur á ári held ég. Í

útilegum borga börnin bara
sameiginlegan kostnað, það er
kannski ein sameiginleg mál-
tíð, þ.e.a.s. þau borga ekkert
fyrir að vera í skálanum eða
neitt svoleiðis. Búningurinn
kostar auðvitað smá pening en
maður á hann náttúrulega,
maður kaupir hann bara einu
sinni.

Það er mikið dýrara að vera
í skátunum í Reykjavík. Þar
var tekin sú ákvörðun af hafa
þetta dýrt og flott, en við ætlum
ekki að gera það. Við viljum
hafa þetta þannig að allir geti
verið með, það er okkar hugs-
un, Við viljum hafa þetta eins
ódýrt og við getum, ef við för-
um eitthvað þá gistum við ekki
í lúxus o.þ.h. Krakkarnir eru
ekkert að sækjast eftir því að
gista á fínu hóteli, þau vilja
bara að sem flestir geti verið
með. Það eru auðvitað ein af
einkunnarorðum skátanna, þar
er pláss fyrir alla“, segir Jóna.

„Á hverju ári byrjar alltaf
svolítið af krökkum, svo týnist
eitthvað úr. Skátastarfið hent-
ar kannski ekki alveg öllum
en duglegir og kraftmiklir
krakkar hafa gaman af þessu.
Þeir sem leggja í að vera í
einhverju svona smá slakki.
Það eru hæðir og lægðir í
þessu en þetta er í ágætis
standi núna. Þetta er nátt-
úrulega ekki í eins góðu standi
og það var fyrir 20 árum en
miðað við annar staðar á land-
inu, við verðum auðvitað að
bera okkur saman við það, þá
erum við í fínum málum. Það
vantar helst fleira fullorðið
fólk til að starfa með krökk-
unum. Þó krakkarnir eigi að
taka ábyrgð þá þurfa auðvitað
að vera fullorðnir í bakgrunn-
inum. Við getum alveg þegið
hjálp frá fleirum og ef ein-
hverjir vilja koma þá má endi-
lega hafa samband við mig“.

– Viltu bæta einhverju við

að lokum?
„Það er alltaf verið að tala

um forvarnir og ég hef átt
bæði stóra skáta og litla skáta
og ég sé alveg að þessir stóru
krakkar sem lifa heilbrigðu
lífi og eru í útivist, eru flottar
fyrirmyndir fyrir yngri
krakka. Og það eru þau sko
virkilega, þau hafa á sér
hetjublæ í augum yngri
krakkanna. Það er fín forvörn
að vera í skátunum, þar er
engin óregla liðin. Það er ekki
gert ráð fyrir því, það er ekki
einu sinni talað um það því
það er bara þannig. Litlu
krakkarnir vaxa upp í því að
það er hægt að verða stór, 18-
19 ára, og finnast bara gaman
að syngja og leika sér. Ég
veit alveg að stóru krökkun-
um finnst líka gaman að leika
sér. Hverjum finnst það
ekki?“ segir Jóna að lokum.

– gudrun@bb.is

Gleði í matartjaldinu á landsmóti skáta 2005.

Heimir til
Ísafjarðar
Karlakórinn Heimir í
Skagafirði heldur tónleika í
Ísafjarðarkirkju þann 10.
júní. Stjórnandi er Stefán
R Gíslason, undirleikari
Tomas Hyggerson, ein-
söngvarar eru, Sigfús,
Óskar og Pétur Péturssyn-
ir og Einar Halldórsson.
Karlakórinn Heimir hefur
notið mikilla vinsælda hér-
lendis undanfarin ár en
hann var stofnaður árið
1928. Kórinn hefur einnig
kynnt söng sinn erlendis
og meðal þeirra landa sem
hann hefur heimsótt eru
Noregur, Svíþjóð, Dan-
mörk, Ísrael, Egyptaland,
Kanada, Bandaríkin,
Grænland, og nú síðast
Þýskaland en þar söng
kórinn fyrir hönd Íslands á
heimssýningunni í Hann-
over.

Hótel Núp-
ur opnar
Hótel Núpur opnar á Núpi
í Dýrafirði nk. laugardag.
Nýir aðilar hafa tekið við
rekstri hótelsins og ætla
þeir að leggja sérstaka
áherslu á gómsætan mat.
Tveir erlendir kokkar
menntaðir í frönsku eld-
húsi munu sjá um mats-
eldina. Í tilefni opnunarinn-
ar verður boðið upp á 6
rétta máltíð nk. laugar-
dagskvöld. Húsið opnar kl.
19 og verður lifandi tónlist.
Borðapantanir í síma 456-
8235.

Vinnuslys á
Dagverðardal
Vinnuslys varð í Dagverð-
ardal á föstudagsmorgun.
Bílstjóri var að hífa bita
með krana og féll bitinn á
hann. Maðurinn hlaut
höfuðáverka og vankaðist
og var fluttur á sjúkrahús
með minniháttar áverka.
Tildrög slyssins voru þau
að verið var að hífa álrör
upp á vörubílspall. Lyftari
var notaður við verkið og
var settur gaffall framan á
hann til að stinga inn í
rörið. Óhappið varð þegar
gaffallinn datt af og lenti
hann og rörið á manninn.

– thelma@bb.is

„Ég á svo ofboðslega marga staði sem eru í
uppáhaldi en held að ég láti nægja að segja Aðalvík,
Vestmannaeyjar og Ásbyrgi. Í Aðalvík er það nátt-
úran og kyrrðin sem heillar mig. Vestmannaeyjar
er minn fæðingarstaður sem ég ber miklar tilfinn-
ingar til og Ásbyrgi er náttúruperla. Ég reyni að fara
einu sinni á ári norður í Aðalvík og til Vestmannaeyja
eins oft og ég mögulega get. Ég hef komið nokkrum
sinnum til Ásbyrgis og fannst það mjög skemmtilegt.
Þá er stefnan að fara í brúðkaupsferð á þjóðhátíð
í Vestmannaeyjum í sumar.“

Úrslit sveitarstjórnarkosninganna voru mikið tap á landsvísu fyrir
Framsóknarflokkinn, fylgi flokksins minnkaði úr 23% í tæp 12% í þeim
sveitarfélögum sem B listi var boðinn fram. Sjálfstæðisflokkur bætti
stöðu sína lítilsháttar og Samfylkingin missti rúmleg 1% og er með
30%. Þessir flokkar eru með samtals rúmlega 70% atkvæða. Vinstri
grænir fengu 12,6% og Frjálslyndir 9,3% og bættu þessir flokkar við
sig samtals um 10% fylgi. Þessi útkoma er algerlega óásættanleg
fyrir Framsóknarflokkinn, hann hefur til þessa haft sterka stöðu á
sveitarstjórnarstiginu og verið í hópi stórra flokka á þeim vettvangi, en
er nú orðinn næst minnsti flokkurinn af fimm flokkum og í hópi þriggja
lítilla flokka hvað fylgið varðar. Við mat á fylgistapinu verður þó að
hafa í huga að Framsóknarflokkurinn bauð ekki fram í Reykjavík í kosn-
ingunum 2002 og því mælist landsfylgið, 23%, mun hærra fyrir vikið.
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Ingi Þór með flestar útstrikanir
Alls voru gerðar 156 út-

strikanir í sveitarstjórnar-
kosningum í Ísafjarðarbæ á
laugardag. Kjósendur Fram-
sóknarflokksins gerðu 15 út-
strikanir, kjósendur Sjálf-
stæðisflokksins gerðu 86 út-
strikanir og Í-lista kjósendur
gerðu 55 útstrikanir. Flestar
útstrikanir fékk Ingi Þór
Ágústsson, frambjóðandi
Sjálfstæðisflokks í fjórða
sæti, eða 27 talsins. Magnús
Reynir Guðmundsson,
frambjóðandi Í-listans í öðru

sæti, fékk þá næst flestar út-
strikanir eða 22. Birna Lárus-
dóttir, frambjóðandi Sjálf-
stæðisflokks og Jóna Bene-
diktsdóttir, frambjóðandi Í-
listans, fengu hvor sínar fjór-
tán útstrikanir.

Gísli Halldór Halldórsson,
frambjóðandi Sjálfstæðis-
flokks, fékk 13 útstrikanir og
Halldór Halldórsson, oddviti
sjálfstæðismanna og sitjandi
bæjarstjóri, fékk 7 útstrikanir.
Oddviti framsóknarmanna,
Guðni Geir Jóhannesson, fékk

5 útstrikanir. Haraldur
Tryggvason, Ásthildur Ces-
il Þórðardóttir og Kolbrún
Sverrisdóttir, frambjóðend-
ur Í-listans, og Albertína Elí-
asdóttir, frambjóðandi
Framsóknarflokks, fengu
hvert sínar 4 útstrikanirnar.
Aðrir fengu færri útstrik-
anir. Sigurður Pétursson,
oddviti Í-listans, fékk þá 2
útstrikanir, á móti 7 hjá Hall-
dóri Halldórssyni og 5 hjá
Guðna Geir Jóhannessyni.

– eirikur@bb.isIngi Þór Ágústsson.

Ásdís Svava Hallgrímsdótt-
ir, 19 ára Ísfirðingur, varð í
öðru sæti í keppninni um Feg-
urðardrottningu Íslands sem
fram fór á Broadway á mið-
vikudagskvöld í síðustu viku.
Þá var Ásdís Svava einnig
kjörin O´Neil stúlkan. Hún
varð einnig í öðru sæti í valinu
á ungfrú Reykjavík. Sif Ara-
dóttir, 21 árs flugumferðar-
stjórnarnemi frá Keflavík, var
valin fegurðardrottning Ís-
lands árið 2006 en Siv var
einnig valin ungfrú Suðurnes
fyrr á árinu. Jóna Kristín
Heimisdóttir, 22 ára stuðn-

ingsfulltrúi í Reykjavík, varð
þriðja en hún var í vetur valin
ungfrú Reykjavík.

Linda Benediktsdóttir og
Lóa Fatumata Touray urðu í
4. og 5. sæti og Linda var
einnig valin ljósmyndafyrir-
sæta ársins. Þá var Fjóla Karen
Ásmundsdóttir valin vinsæl-
asta stúlkan. Alls tóku 22
stúlkur þátt í keppninni og
krýndi Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir, Miss World
2005, Sif við mikil fagnaðar-
læti gesta, en troðfullt var á
Broadway á þessu glæsilega
kvöldi.                  – bb@bb.is

Ásdís Svava
varð í öðru sæti

Ásdís Svava Hallgrímsdóttir, Sif Aradóttir og Jóna Kristín
Heimisdóttir voru í þremur efstu sætunum í keppninni um

Fegurðardrottningu Íslands. Ljósm: Ungfrú Ísland.is.

Sjálfstæðisflokkurinn missti
meirihlutann í Bolungarvík

Sjálfstæðisflokkurinn missti
meirihlutann í Bolungarvík í
sveitarstjórnarkosningunum á
laugardag. A-listi Afls til
áhrifa fékk 111 atkvæði eða
20,07% og einn mann kjörinn,
D-listi Sjálfstæðisflokks fékk
210 atkvæði (37,97%) og þrjá
menn kjörna og K-listi Bæjar-
málafélags Bolungarvíkur
fékk 232 atkvæði (41,95%)
og þrjá menn kjörna.

Á kjörskrá í Bolungarvík

voru 647 og voru greidd at-
kvæði 553. Næstu bæjarstjórn
í Bolungarvík skipa því Soffía
Vagnsdóttir (K), Elías Jóna-
tansson (D), Gunnar Hallsson
(K), Anna Guðrún Edvards-
dóttir (A), Ragna Jóhanna
Magnúsdóttir (D), Jóhann
Hannibalsson (K) og Baldur
Smári Einarsson (D).

Næst því að ná kjöri var
Auður Ragnarsdóttir (K).

– bb@bb.is
Elías Jónatansson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Bolungarvík greið-
ir atkvæði á kjörstað á laugardag. Ljósm: Baldur Smári Einarsson.

Sædísi ÍS-67 vel fagnað við heimkomuna
Nýr ferðaþjónustubátur,

Sædís ÍS-67 sigldi inn í heima-
höfn á Bolungarvík á laugar-
dag. Eigandi bátsins er Freydís
sf. sem býður upp á áætlunar-
ferðir á Hornstrandir frá Norð-
urfirði á Ströndum. „Það var
vel tekið á móti okkur við
heimkomuna. Bæjarstjórinn

og sjávarútvegsráðherra voru
viðstaddir ásamt fjöldanum
öllum af fólki, ætli það hafi
ekki verið á annað hundrað
manns á höfninni“, segir
Reimar Vilmundarson eigandi
fyrirtækisins og skipstjóri á
Sædís.

Nýi báturinn var smíðaður

hjá Seiglu ehf. í Reykjavík.
Hann er rúmlega 12 metra
langur trefjaplastbátur sem á
að geta tekið allt að 30 manns
í sæti og er hann yfirbyggður
að mestu leyti. Með tilkomu
þessa nýja báts getur fyrir-
tækið tekið fleiri farþega og
hefur áætlunarferðum verið

fjölgað frá því í fyrra og tíma-
bilið lengt. Þá hafa á milli
1100-1200 nú þegar bókað sig
í ferðir í sumar.

Áætlað er að siglt verði

tvisvar í viku til Hornvíkur og
vikulega til Reykjarfjarðar á
Sædísi. Komið er við á Dröng-
um, Reykjafirði, Bolungavík
og Látravík eftir sem við á og

veður leyfir. Að sögn Reimars
er stefnt að því að áætlunar-
siglingarnar hefjist fljótlega
eftir næstu helgi.

– thelma@bb.isNýja Sædís er glæsileg.

Reimar Vilmundsson skipstjóri á Sædís, Einar Kr. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra og Stefán Sigurðsson sem siglir með Reimari.
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