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Vel var tekið á móti Herdísi
Albertsdóttur, elsta núlifandi
viðskiptavini Landsbankans á
Ísafirði, þegar hún kom í bank-
ann á fimmtudag í síðustu
viku. Herdís hefur í áratugi
komið í bankann í upphafi
hvers mánaðar til að greiða
sína reikninga. Herdís, eða
Dísa eins og hún er oftast köll-
uð, er fædd árið 1908 og er því
á 97. aldursári. Dísa hefur skipt

við alla útibússtjóra frá stofnun
útibúsins á Ísafirði. Sjálf segist
hún þó fyrst muna eftir Jóni
Auðuni Jónssyni, öðrum stjóra
útibúsins.

Brynjólfur Þór Brynjólfs-
son, fráfarandi útibússtjóri LÍ,
tók vel á móti Dísu, færði
henni blómakörfu og kynnti
hana fyrir Ingu Á. Karlsdóttur
sem nú hefur tekið við starfi
Brynjólfs.    – halfdan@bb.is Vel var tekið á móti Herdísi Albertsdóttur þegar hún mætti í bankann.

Hefur skipt við alla
útibússtjóra bankans

Hnífsdælingarnir Björn Elías Ingimarsson og Pétur Þorvaldsson voru heiðraðir við Ísafjarðarkirkju á sjó-
mannadag, en siður er á Ísafirði og víðar að heiðra sjómenn sem komnir eru á efri ár. Áður en heiðrunin fór
fram var messað í Ísafjarðarkirkju, en fyrr um morguninn hafði verið messað í Hnífsdalskapellu. Á laugar-
dag var boðið upp á siglingu á skipum Hraðfrystihússins – Gunnvarar; Júlíusi Geirmundssyni og Páli Páls-
syni. Strax að henni lokinni var grillað og keppt í koddaslag og öðrum hefðbundnum sjómannadagsgreinum
á Ísafjarðarhöfn. Nánar má lesa um hátíðarhöld dagsins á Ísafirði og víðar inni í blaðinu. –halfdan@bb.is

Pétur og Björn Elías heiðraðir

Kjartan Hauksson lagði
af stað á laugardag.

Kjartan lagð-
ur af stað

Ísfirðingurinn Kjartan J.
Hauksson lagði upp í róður
sinn á árabáti umhverfis
landið frá Bolungarvíkur-
höfn á laugardag. Við há-
tíðlega athöfn leysti Edda
Heiðrún Backman land-
festar og hófst þá ferð sem
áætluð er að taki um 6-8
vikur. Markmið átaksins er
að safna fé fyrir hjálpar-
liðasjóð Sjálfsbjargar,
Landssambands fatlaðra.

Strax í upphafi ferðar
söfnuðust 160 þúsund
krónur í sjóðinn. Sjálfs-
björg í Bolungarvík gaf
1.000 kr. á hvern félaga til
styrktar sjóðnum, alls 60
þúsund krónur. Verkalýðs-
og sjómannafélag Bolung-
arvíkur og Bolungarvíkur-
bær styrktu sjóðinn um
samtals 100 þúsund krónur.
Er þetta í annað sinn sem
Kjartan spreytir sig á þessu
erfiða verkefni.

– thelma@bb.is
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Endurbyggja verður öll
leiksvæðin eða loka þeim

Á fundi íþrótta- og æsku-
lýðsnefndar Ísafjarðarbæjar
sem haldinn var fyrir stuttu
vöktu nefndarmenn máls á
bágu ástandi opinna leik-
svæða í sveitarfélaginu. Á
undanförnum árum hafa
kröfur til leiktækja sífellt ver-
ið að aukast og hefur Evr-
ópusambandið verið fremst

í flokki í reglugerðasmíðinni.
Um nokkurt skeið hefur íþrótt-
anefndin vakið máls á þessum
auknu kröfum og hefur málið
verið rætt nokkrum sinnum í
nefndinni.

Bryndís Birgisdóttir for-
maður nefndarinnar segir
nokkuð um liðið síðan þessi
þróun hófst en því miður hafi

ekki tekist að bæta ástand mála
að einhverju gagni. Þó hafi
foreldrar á Suðureyri haft for-
göngu um og kostað breyting-
ar á leiktækjum þar og þau
uppfylli því að mestu leyti þær
kröfur sem nú eru gerðar.

Á fundi nefndarinnar var
bókað að Jón Björnsson for-
stöðumaður Félagsmiðstöðv-

arinnar á Ísafirði hafi gert grein
fyrir því að leikvöllunum
„verði lokað innan tíðar enda
standast leiktækin ekki ákvæði
ESB um öryggi ofl. Nauðsyn-
legt er að endurbyggja leik-
svæðin frá grunni eða loka
þeim ella“, eins og segir orðrétt
í bókun nefndarinnar. Í samtali
við bb.is segir Jón að mál þetta

eigi sér nokkurn aðdraganda.
Kröfur hafi á undanförnum
árum verið sífellt að aukast
og nú fari að styttast í að
farið verði að gefa sveitarfé-
lögum ákveðinn frest til að
leggja fram áætlanir til bóta.
Jón telur líklegt að veittur
verði frestur fram eftir næsta
ári til að koma málunum í lag.

Opin leiksvæði í Ísafjarðarbæ

Á laugardag ætla aðilar í
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
að opna hús sín fyrir heima-
mönnum og kynna starfsemi
sína. Vesturferðir bjóða upp á
söguferð um Eyrina á Ísafirði,
á Héraðsbókasafninu á Ísafirði
verður stillt upp bókum sem
tengjast ferðamennsku og
boðið verður upp á leiðsögn
um Neðstakaupstað þar sem
Morrinn tekur æfingu fyrir
sumarið. Þá ætla Eddu hótel
að kynna nýuppgerð herbergi
á heimavist Menntaskólans á
Ísafirði.

„Markmiðið er að gera

heimamenn að betri gestgjöf-
um“, segir Greipur Gíslason,
starfsmaður Upplýsingamið-
stöðvarinnar á Ísafirði. „Hug-
myndin er fengin að láni frá
Reykjavík þar sem staðið er
fyrir samskonar degi í kringum
sumardaginn fyrsta.“ Þeim
sem starfa í ferðaþjónustu er
bent á að hafa samband við
Upplýsingamiðstöðina vilji
þeir opna dyr sínar fyrir
heimamönnum umræddan
dag. Skráningafrestur er til
hádegis á mánudag.

– halfdan@bb.is Boðið verður upp á leiðsögn um Neðstakaupstað.

Opna dyr sínar fyrir heimamönnum

Siglingaklúbburinn Sæfari
hefur fest kaup á 12 sérstökum
barnakajökum sem notaðir
verða á siglinganámskeiðum í
sumar. „Við erum hæstánægð
með kajakana en það hefur
verið ætlunin að kaupa þá frá
því í fyrrasumar þegar við
hófum námskeiðahaldið“,
segir Örn Torfason, formaður
Sæfara. Hver kajak kostaði um
100 þúsund krónur með útbún-
aði, þar með talið svuntum og

Sæfari kaupir
kajaka fyrir börn

Sæfari hefur fest kaup á 12 barnakajökum sem koma að góðum notum á námskeiðum
klúbbsins í sumar.

árum í barnastærð.
Námskeið Sæfara hafa notið

mikilla vinsælda undafarin
sumur en þar er börnum og
unglingum kennd undirstöðu-
atriði við siglingar, klifur og
skyndihjálp. Auk þess njóta
börnin mikillar útiveru og
hreyfingar undir eftirliti
reyndra leiðsögumanna.
Haldin verða þrjú námskeið í
sumar og hefst það fyrsta 13.
júní. Leiðbeinendur á nám-

skeiðunum verða Haraldur
Tryggvason, Sigrún Árna-
dóttir og Albert Magnússon.
Sjósport hefur notið vaxandi
vinsælda hér vestra og eru
bestu kajakræðarar landsins
frá Vestfjörðum.

Áhugasömum er bent á að
nánari upplýsingar og skrán-
ingu er að finna á vefsíðu
Héraðssambands Vestfjarða á
hsv.is.

 – thelma@bb.is

Sjómannadagurinn á Ísafirði

Hátíðarhöld í tilefni sjó-
mannadagsins á Ísafirði fóru
að mestu fram á laugardag.
Siglt var um Skutulsfjörð á
Júlíusi Geirmundssyni og
Páli Pálssyni, skipum Hrað-
frystihússins – Gunnvarar.
Að siglingu lokinni var
grillað og keppt í koddaslag
og öðrum hefðbundnum
sjómannadagsgreinum við
Ísafjarðarhöfn.

Á sunnudag var messað í
Hnífsdalskapellu og Ísa-
fjarðarkirkju. Þá voru Pétur
Þorvaldsson og Björn Elías
Ingimarsson heiðraðir og
sjómannastyttan fornfræga
endurvígð, en styttan hefur
eins og kunnugt er verið í
viðgerð í Þýskalandi að
undanförnu.

–halfdan@bb.is

Siglt á Júlíusi
og Páli

Fjölmenni var í siglingunni.

Flateyri

Vel heppnuðu
starfsári fagnað

Árshátíð fiskvinnslunnar
Kambs á Flateyri var haldin í
matsal fyrirtækisins á laugar-
dag. Árshátíðargestir voru
130 talsins, starfsmenn og
makar.

„Þetta var mjög skemmti-
legt kvöld þar sem vel heppn-
uðu starfsári var fagnað“,
segir Steinþór Bjarni Krist-
jánsson, skrifstofustjóri
Kambs. Matreiðslumeistarar
SKG veitinga reiddu fram
kræsingar og trúbadúrarnir
Halldór Gunnar Pálsson og
Birgir Olgeirsson léku undir
borðhaldi.

„Við vorum með heimatil-
búin skemmtiatriði og þar
sem starfsmenn fyrirtækisins
eru af mörgum þjóðernum
voru skemmtiatriðin bland í
poka frá hverri þjóð“, segir
Steinþór Bjarni.

–thelma@bb.is

Ljósm. Páll Önundarson.

Róleg
hátíðarhelgi

Hátíðarhöld vegna sjó-
mannadagsins gengu í heild-
ina vel fyrir sig í umdæmi
lögreglunnar á Ísafirði. Lög-
reglan stöðvaði ungan öku-
mann á Ísafirði vegna gruns
um ölvun við akstur. Foreldr-
um ökumanns og farþega var
tilkynnt um afskiptin, enda
var enginn þeirra orðinn 18
ára.

Þá kastaði farþegi í blárri
fólksbifreið glerflösku út úr
bifreiðinni í miðbæ Ísafjarðar
þannig að hún brotnaði.
Lögreglan hafði upp á við-
komandi og gerði honum að
hreinsa upp glerbrotin. Lög-
reglan vill minna á að hátterni
sem þetta er brot á lögreglu-
samþykkt og refsivert.

Þess má geta að lögreglan
lánaði einn lögreglumann,
sérstaklega þjálfaðan í fíkni-
efnarannsóknum, til lögregl-
unnar á Patreksfirði vegna
hátíðarhalda þar í bæ sem
alla tíð hafa verið veglegri
og stærri en gengur og gerist
annars staðar á landinu.

–thelma@bb.is

Lögreglan
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A-riðill 3. deildar Íslandsmótsins

Jafntefli í spennandi
nágrannaslag á Torfnesi

Boltafélag Ísafjarðar og
Ungmennafélag Bolungar-
víkur gerðu 1-1 jafntefli þegar
liðin áttust við í A-riðli 3.
deildar á gervigrasvellinum á
Torfnesi á mánudag. Bolvík-
ingar voru sterkari í fyrri hálf-
leik og komust yfir með marki
frá Bjarna Pétri Jónssyni, en
Ísfirðingar jöfnuðu áður en
flautað var til hálfleiks og var
þar að verki Þröstur Pétursson.
Ísfirðingar byrjuðu síðari
hálfleik vel og sóttu mikið en
tókst þó ekki að skora.

Á 69. mínútu fékk Ísfirðing-
urinn Ásgeir Guðmundsson
sitt seinna gula spjald og var
sendur í sturtu við lítinn
fögnuð áhorfenda sem mörg-
um þótti dómurinn ósanngjarn.
Eftir þetta datt leikur BÍ niður,
Bolvíkingar færðu sig framar
á völlinn og sóttu stíft síðustu
mínútur leiksins. Þeir höfðu
þó ekki erindi sem erfiði og
lauk leiknum með 1-1 jafntefli.

Eftir leikinn er Bolungarvík
í 4. sæti riðilsins með 4 stig
eftir jafnmarga leiki, en Bolta-
félagið situr í 6. og næstneðsta
sæti með 1 stig eftir 3 leiki.

Liðin taka bæði á móti Víði

frá Garði um næstu helgi. Á
föstudag klukkan 20 leika
Bolvíkingar við liðið á
Skeiðisvelli, en klukkan 14 á

sunnudag taka Ísfirðingar á
móti Suðurnesjamönnunum á
Torfnesi.

–halfdan@bb.is

Bolvíkingar taka aukaspyrnu að marki Ísfirðinga.

Margir áhorfenda voru ekki sáttir við þá ákvörðun
dómarans að vísa leikmanni BÍ af velli.

Gamla apótekið tekur við upplýsingaveitunni Evróvísi

Kynning á verk-
efninu á föstudag

Kynning á verkefninu
Eurodesk eða Evróvísir sem
rekin er á vegum Evrópu-
sambandsins fer fram í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
á föstudag. Um er að ræða
upplýsingaveitu sem hefur
þann tilgang að miðla til-
kynningum um styrki, nám
og störf erlendis til þeirra
sem starfa að æskulýðsmál-
um í álfunni.

Á fundinum verður fjall-
að um þau tækifæri sem upp-
lýsingaveitan býður upp á,

en miklu magni upplýsinga
hefur verið safnað saman í
gagnagrunn og þær flokkaðar
eftir því fyrir hvern þær eru
ætlaðar. Fundur þessi markar
upphafið að tveggja ára um-
sjón ungmennahússins Gamla
apóteksins á Ísafirði með
verkefninu. Í framhaldi verður
unnið að því að þýða tilkynn-
ingar frá ESB um mál sem
varða íslensk ungmenni. Þær
verða hafðar aðgengilegar á
heimasíðu hússins en einnig
verður unnt að senda fyrir-

spurnir í tölvupósti eða á
spjallrás sem opnuð verður
síðar í sumar.

Í framhaldi af kynning-
unni verður efnt til málþings
um sjónarmið ungs fólks á
Íslandi á málefnum styrkja í
ESB. Lára S. Baldursdóttir
frá Ungu fólki í Evrópu mun
kynna styrkjaáætlun ESB og
Jón Sigfússon hjá Rannsókn-
um og greiningu mun fjalla
um niðurstöður kannana sem
fyrirtækið hefur gert á hög-
um ungs fólks á Íslandi.

Gamla apótekið.
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Framtíðin er óskrifað blað
Guðný Jóhannesdóttir um-

turnaði lífi sínu er hún fluttist
búferlum til Ísafjarðar frá Ak-
ureyri. Ástæðan er einföld:
Guðný fann ástina hjá Ísfirð-
ingnum Karli Jónssyni í
skyndiheimsókn hér vestra.
Guðný er ritstjóri tímaritsins
VIÐ sem er gefið út á Akureyri
og heldur um stjórntaumana
frá Ísafirði og nýtir sér nú-
tímatækni til að sinna starfinu.
Auk þessa starfar hún hjá verk-
takafyrirtækinu Ágústi og
Flosa ehf. sem gæða- og starfs-
mannastjóri.

„Ég er fædd og uppalin á
Öngulsstöðum í Eyjafjarðar-
sveit. Ég fór í skóla á Akureyri
og eftir að ég útskrifaðist
bauðst mér vinna hjá tímarita-
útgáfunni Fróða eða nánar til-
tekið á Séð og heyrt. Hjá Fróða
átti ég tvö góð ár og má segja
að reynslan sem ég öðlaðist
þar hafi reynst mér vel í því
sem ég hef síðan tekið mér
fyrir hendur. Eftir tvö ár fékk
ég svo óstjórnlega borgarfælni
og þegar ég sá auglýsta stöðu
blaðamans á Degi sálugum lá
leiðin aftur norður á Akureyri.
Ég stoppaði reyndar ekki lengi
á Degi því eftir tveggja mán-
aða vinnu þar bauðst mér vinna
á AK tímariti sem var stofnað

haustið 2000. Þar var vinnu-
tíminn frjáls og ég með lítið
barn þannig að því tilboði var
ekki hægt að hafna“, segir
Guðný.

Á meðan Guðný fór í fæð-
ingarorlof ári síðar lagði AK
upp laupana og fékk hún aftur
vinnu hjá Fróða og þá sem
blaðamaður á öllum þeirra
tímaritum með bækistöð á Ak-
ureyri.

„Aftur átti ég góðan tíma
hjá Fróða en í október 2003
fækkaði fyrirtækið hjá sér
vegna rekstrarörðugleika og
þá fékk ég að fjúka. Það var
ekki laust við að hrollur færi
um mig þar sem ég stóð ein-
stæð tveggja barna móðir inn-
an um kassana nýflutt í eigin
íbúð og hafði treyst á óbreyttar
tekjur. Það var því annað hvort
að duga eða drepast.

Ég fór til Baldurs Guðna-
sonar, núverandi forstjóra
Eimskips, sem átti þá Sjafnar-
samstæðuna sem innihélt
meðal annars Ásprent og aug-
lýsingastofuna Stíl. Ég sagði
honum að ég hefði hugmynd
og reynslu til að framkvæma
hana en ætti enga peninga. Og
spurði hvort hann vildi ekki
vera með. Hann horfði á mig í
smástund og sagði svo: Jú, er

ákveðið að ég ætti að fara vest-
ur. Ég hringdi í Jönu og spurði
hvort heimboð hennar frá því
fyrr um veturinn stæði enn og
hún játti því að en bað mig um
að koma með sér á ball í Hnífs-
dal á föstudaginn langa.

Þetta með vesturferðina og
ballið í Hnífsdal vakti kátínu
vinanna enda þótti fólki sem
ég hefði ákveðið að eyða pásk-
unum á hjara veraldar. Í Hnífs-
dal hitti ég síðan vinafólk mitt,
Björgmund Guðmundsson og
Jónínu Guðjónsdóttur. Jónína
fleygði mér í fangið á karl-
manni og sagði við hann: Gjör-
ðu svo vel, hér er kona handa
þér. Skemmst er frá því að
segja að ég flutti til þessa
manns í ágúst í fyrra og ætla
að giftast honum núna í júlí“,
segir Guðný með bros á vör.

– Var það ekki erfið ákvörð-
un fara frá blaðinu og lífinu á
Akureyri og flytjast vestur?

„Í raun var það mjög stremb-
ið að vera ein með tvö börn og
ritstýra blaðinu auk þess sem
ég var formaður íþrótta- og
tómstundaráðs Akureyrar og
varabæjarfulltrúi. Ég var hægt
og rólega að vinna mig inn á
geðdeild. Að mörgu leyti var
það skynsamlegasta í stöðunni
að hægja aðeins á sér. Fyrir
utan að ritstýra blaðinu skrif-
aði ég um 90% af efni þess og
undir lokin var ég farin að
selja allar auglýsingar líka. Ég
vann því myrkranna á milli.
Eftir að ég kom vestur finnst
mér ég nánast vera í afslöppun
þar sem ég er svo til alltaf
komin heim úr vinnunni kl.
16 þó svo að oft sé síminn að
hringja fram eftir kvöldi“,
segir Guðný og kímir.

„Ég starfa nú sem gæða- og

það ekki bara“, segir Guðný
og hlær að endurminningunni.

„Að vísu bætti hann við að
hann þyrfti að skoða þetta bet-
ur en að líklega yrði þetta nú
lendingin. Ég fékk endanlegt
svar 12. nóvember og fyrsta
blaðið kom út 4. desember.
Þetta var því góður sprengur.
Enda var endanleg hugmynd,
nafnið og útlit blaðsins hannað
á þessum stutta tíma. Grunn-
hugmyndin var þó afar einföld
– að taka alla tímaritaflóruna
á Íslandi og skella henni saman
í eitt blað. Innlit, matarum-
fjöllun, stutt mannlífsviðtöl,
ítarlegri lífsreynsluviðtöl og
blanda þessu saman í einn kok-
kteil. Svo allir fyndu eitthvað
við sitt hæfi í einu og sama
blaðinu. Þetta er blað fyrir
Norðlendinga en nú er aldrei
að vita nema ég laumi inn efni
að vestan líka og færi út kví-
arnar hægt og rólega.“

Vann myrkr-Vann myrkr-Vann myrkr-Vann myrkr-Vann myrkr-
anna á millianna á millianna á millianna á millianna á milli

– Hvað varð til þess að þú
fórst frá Akureyri?

„Það var ástin. Systir mín
sem bjó úti í Danmörku kom
heim stuttu fyrir páska í fyrra.
Þegar ég keyrði hana á flug-
völlinn þegar hún var að fara
fékk ég yfirlestur um það
hversu þreytuleg og horuð ég
væri. Hún stakk upp á því við
mig að ég drifi mig nú bara
vestur í Önundarfjörð að heim-
sækja Jönu vinkonu mína. Ég
samþykkti það, svo lengi sem
ég fengi ódýrt flug. Þegar ég
athugaði með flugið bauðst
mér ódýrara flug en ég hef
nokkru sinni fengið. Það var
því eins og það væri fyrirfram

starfsmannastjóri hjá verk-
takafyrirtækinu Ágústi og
Flosa. Strákarnir kalla mig
Soffíu frænku af því ég sé með
vöndinn á lofti alls staðar. Ég
aðstoða þá við að skipuleggja
en þeir hafa alla verkkunnátt-
una. Þetta er mjög gaman svo
lengi sem ég þykist ekki kunna
meira en ég geri. Ég krossa
mig bara þegar ég sé teikningar
og annað þess háttar. Ég hef
starfað hjá fyrirtækinu síðan í
byrjun nóvember og líkar vel,
þetta er mjög lifandi og
skemmtilegt starf og vinnufé-
lagarnir hver öðrum skemmti-
legri.“

– Er þetta ekki ólíkt öðru
sem þú hefur tekist á við eða
geturðu nýtt þér reynslu þína
sem ritstjóri og blaðamaður í
starfinu?

„Starfsmannastjórnun snýst
mjög mikið um mannleg sam-
skipti og blaðamennska er lítið
annað en mannleg samskipti.
Reynslan hefur því nýst mér
vel en maður lærir mest á því
að viðurkenna þegar maður
gerir mistök og læra af þeim.
Það kom mér mest á óvart við
gæðastjórnunina er hve mikið
hún byggist á heilbrigðri skyn-
semi. Ég hef mikið notað eld-
húskunnáttuna í gæðastjórn-
unina og bý til uppskrift að
því hvernig eigi að gera hlutina
og svo er verkið framkvæmt
eftir henni. Það má því segja
að húsmæðrastörfin hafi einn-
ig nýst mér á þessum vett-
vangi.“

Önfirðingur í öðru lífiÖnfirðingur í öðru lífiÖnfirðingur í öðru lífiÖnfirðingur í öðru lífiÖnfirðingur í öðru lífi

– Þú flyst búferlum með
börnin þín tvö yfir á annað
landshorn. Voru það ekki mik-

Guðný og Karl ásamt börnunum, þeim Árdísi Evu, Skýrni Má og Hauki Sindra og hundinum Breka.
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il viðbrigði fyrir þau?
„Auðvitað voru þetta við-

brigði fyrir okkur öll. Börnin
mín eru að verða 4 og 8 ára og
síðan býr hjá okkur 6 ára sonur
Karls, auk þess sem hann á
tæplega níu ára dóttur í Stykk-
ishólmi. Hér er því á ferðinni
hið flókna fjölskyldumynstur
nútímans. Einu sinni í mánuði
spörkum við krökkunum svo
úr hreiðrinu á fund við hin
foreldri sín. Okkur finnst
miklu máli skipta að þau komi
og fari, ef svo má að orði kom-
ast, á sama tíma, til þess að
heimili okkar verði ekki eins
og fyrsta flokks farfuglaheim-
ili. En mér og börnunum mín-
um var svo vel tekið þegar við
komum vestur að þetta var
ekki mikið mál. Ég hafði
áhyggjur þegar kennaraverk-
fallið skall á, þegar ég var ný-
flutt í bæinn, að eldri dóttir
mín myndi einangrast, en
mæðgurnar Þórunn Pálsdóttir
og Emma Jóna tóku hana að
sér á meðan verkfallinu stóð.
Þeim fáum við seint þakkað.
Þá vinnur Karl á sjúkrahúsinu
sem er mjög fjölskylduvænn
vinnustaður og hún fékk að
vera aðstoðarinnkaupastjóri
þegar á þurfti að halda.

Þetta hefur því allt blessast,
þó að ekki sé hægt að neita því
að stundum söknum við þess
að hafa afa og ömmur sem við
eigum svo mikið af svona langt
í burtu frá okkur. En í heildina
séð líður okkur mjög vel hérna
og mér er strítt á því að ég sé
orðin mjög vestfirsk. Ég held

reyndar að ég hafi verið Ön-
firðingur í fyrra lífi. Ekki nóg
með að það hafi verið ást við
fyrstu sýn þegar ég sá manninn
minn, heldur kolféll ég líka
fyrir Önundarfirði þegar ég sá
hann í fyrsta sinn. Það var árið
2002 og ég fann fyrir undar-
legri tilfinningu þegar ég kom
út úr Vestfjarðagöngunum og
Önundarfjörðurinn opnaðist.
Mér fannst ég vera komin
heim. Ég fer mikið þar yfir og
hefði vel verið til í að setjast
að á Flateyri en bóndinn vildi
vera á Ísafirði.“

– Heldurðu að það eigi eftir
að liggja fyrir þér að fara aftur
út í blaðamennsku?

„Ég er nú ekki alveg hætt en
í dag er blaðamennskan meira
áhugamál en atvinna. Hins
vegar er framtíðin óskrifað
blað. Ef það er eitthvað sem
ég hef lært á lífsleiðinni, þá er
það að skipuleggja ekki of
langt fram í tímann. Blaða-
maðurinn blundar alltaf í mér
en það var ofboðslega þung
vinna að skrifa heilt blað upp
á sitt eindæmi. Það var því
komin dálítið þreyta í mig. Ég
sé þó efni á hverju götuhorni,
spái í að gaman væri að taka
viðtal við þennan og þannig
fram eftir götunum. Það er al-
drei vita hvað maður á eftir að
taka sér fyrir hendur og maður
á aldrei að segja aldrei. Þess
vegna gæti ég verið að tína
orma úr fiski eftir ár, ég er
opin fyrir öllum möguleikum“,
segir Guðný Jóhannesdóttir.

– thelma@bb.is
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Ný flugvél bætist í flota Ísfirðinga
Ný flugvél bættist í flota

Ísfirðinga í síðustu viku þeg-
ar Örn Ingólfsson lenti Helio
Super-Courier vél á Ísafjarð-
arflugvelli. Örn keypti vélina
í félagi við aðra flugáhuga-
menn og sumarhúsaeigendur
á Ströndum, en tilgangurinn
með kaupunum er fyrst og
fremst að halda uppi sam-
göngum þangað.

Vélar af þessari gerð henta

sérstaklega vel til slíkra tor-
færufluga þar sem þær þurfa
afskaplega stutta lendinga-
staði. Vélin, sem ber flugmann
og fimm farþega, kom hingað
til lands frá vesturströnd Kan-
ada og flaug Örn henni til
landsins í félagi við Guðmund
Hjaltason. „Ferðin gekk mjög
vel og við vorum svakalega
heppnir með veður á leiðinni“,
segir Örn. – halfdan@bb.is Vélin við það að lenda á Ísafjarðarflugvelli.

Viðstaddir handsala samninginn.

Vaxtarsamningur Vestfjarða undirritaður á Hótel Ísafirði

140 milljónir til uppbygging-
ar verkefna í fjórðungnum

Vaxtarsamningur Vest-
fjarða var undirritaður á Hót-
el Ísafirði í síðustu viku.
Samningurinn byggist á nýj-
um aðferðum við að styrkja
hagvöxt einstakra svæða með
uppbyggingu svokallaðra
klasa. Aðild að þessum
samningi eiga ríki, sveitar-
stjórnir, fyrirtæki og stofn-
anir og undirrituðu fulltrúar
þeirra samninginn fyrir
stuttu. Verja á 140 milljónum
króna til uppbyggingar verk-
efna í fjórðungnum til ársins
2008. Iðnaðarráðuneytið,
fyrir hönd stjórnvalda, leggur
til um 75 milljónir króna í
tengslum við byggðaáætlun.
Mótframlag að upphæð um
65 milljónum verður fjár-
magnað af öðrum aðilum
samningsins.

Að því er fram kemur í
tilkynningu má segja að um
nýjung í byggðamálum sé að
ræða, þar sem kjarni aðferð-
arinnar felst í að styrkja sjálf-
bæran hagvöxt viðkomandi
svæðis með markaðstengd-
um áherslum, en sambærilegt
verkefni er einnig komið til
framkvæmda á Eyjafjarðar-
svæðinu. Fram kom í kynn-
ingu vegna undirritunarinnar
að verkefnum samningsins
sé skipt niður í eftirfarandi
kjarnasvið; sjávarútvegs- og
matvælaklasa, mennta- og
rannsóknarklasa og menn-
ingar- og ferðaþjónustuklasa.

Markmið samningsins eru að
auka samkeppnishæfni svæð-
isins og efla hagvöxt, þróa og
styrkja vaxtargreinar svæðis-
ins og efla svæðisbundna sér-
þekkingu, fjölga samkeppnis-
hæfum vörum, þjónustu, fyrir-
tækjum og störfum, nýta
möguleika sem skapast með
aðild að alþjóðlegum verkefn-
um og laða að fjárfestinga og
þekkingu.

Samningurinn er liður í til-
lögum verkefnisstjórnar um
byggðaáætlun fyrir Vestfirði.
Verkefnisstjórnina skipuðu
Baldur Pétursson frá iðnaðar-
ráðuneyti sem jafnframt gegn-
di formennsku, Kristján G. Jó-
hannsson framkvæmdastjóri á
Ísafirði, Halldór Halldórsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Þórólfur Halldórsson sýslu-
maður á Patreksfirði og Ásdís

Leifsdóttir sveitarstjóri á
Hólmavík. Starfsmenn verk-
efnisstjórnarinnar hafa verið
þau Aðalsteinn Óskarsson,
Atvinnuþróunarfélagi Vest-
fjarða, Hrefna Magnúsdótt-
ir, Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða og Guðmundur
Guðmundsson frá Byggða-
stofnun.

– halfdan@bb.is

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar undirritar samninginn.
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra fylgist með.
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ritstjórnargrein
Fjarri öllum
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Það fór ekki vel fyrir Selmu eða okkur Íslendingum í Evró-
vísjón. Ég verð samt að lýsa ánægju minni með árangur hennar
- okkar. Hún hefði svo sem mátt komast áfram, segi það ekki,
en hvað ef hún hefði unnið eins og svo margir spáðu? Hver
hefði borgað kostnaðinn við að halda söngvakeppnina?

Mig grunar að eitthvað af „almannafé“ hefði verið varið í
það verðuga verkefni. Því er ánægjulegt hve ódýr þessi ferð til
Kænugarðs var í raun, miðað við spá manna. Sem sagt góð og
ódýr úrslit að mínu mati.

Til hamingju skattgreiðendur!

Í kjölfar umfjöllunar blaðamanns BB, um afgreiðslu
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á ársreikningi bæjarfélagsins
fyrir árið 2004 og gerð fjárhagsáætlunar fyrir sama ár, hvað
varðar Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf, (FÍ) hefur blaðamað-
urinn verið sakaður um ,,um þráhyggjukennda leit að ein-
hverju misjöfnu“, en svo er það orðað í svari bæjarstjóra
við spurningum blaðamanns á bb.is. 27. maí.

Ágreiningsmálið snýst um áætlun og reikning FÍ. Bæjar-
lögmann og viðskiptafræðing sveitarstjórnarskrifstofu fé-
lagsmálaráðuneytisins greinir á um afgreiðslu þess. Ósk
hefur komið fram um að leitað verði formlegs úrskurðar fé-
lagsmálaráðuneytisins á lögmæti afgreiðslu bæjarstjórnar
á afgreiðslunni. ,,Ég tel nauðsynlegt allra vegna að það
liggi fyrir með óyggjandi hætti hvort afgreiðsla bæjarstjórnar
á sínum tíma stóðst lög. Ég vil hafa það skýrt hvort ég sem
bæjarfulltrúi hafi með einhverjum hætti brugðist eftirlits-
skyldu minni. Álit bæjarlögmanns er ekki nægjanlegt í
mínum huga“, segir Lárus Valdimarsson, bæjarfulltrúi.

Bæjarstjóri segir til skrifin vera sleggjudóma blaðamanns
sem ,,augljóslega er að taka pólitíska afstöðu sem ekkert á
skylt við upplýsingaöflun óháðs fréttamiðils. Spurning
hlýtur að vakna í hvers þágu slíkur blaðamaður starfar.“
Svo mörg eru þau orð. Ekki er langt síðan BB gerði ,,að
gefnu tilefni“ grein fyrir stöðu sinni sem óháð fréttablað.
Þar var undirstrikað að blaðið yrði að vera óháð öllum yfir-
völdum. Við má bæta að blaðið telur upplýsingaskyldu
sína og aðhald, ef því er að skipta, engu þýðingarminni.
Blaðinu ber að brúa bilið milli yfirvalda og almennings.
Fólk sem gegnir opinberum embættum er að hluta almenn-
ingseign. Gagnrýni á störf þess hefur ekkert með persónu
þeirra að gera.

,,Það væri áhugavert að BB skrifaði frétt um það hvernig
staða húsnæðiskerfisins var hjá Ísafjarðarbæ áður en við
hófum endurskipulagningu.“ Vegna þessara orða bæjar-
stjóra skal rifjað upp fyrir þá er gleymt hafa, að BB tók
harða afstöðu gegn ofríki félagsmálaráðherra þess tíma, er
þvinga átti sveitarfélögin á Vestfjörðum til að nýta eignar-
hluta sinn í Orkubúinu til greiðslu vanskila í félagsíbúða-
kerfinu.

BB hefur enga burði til rannsóknarblaðamennsku. Það
setur allt sitt traust á að þegar eftir er leitað séu umbeðnar
upplýsingar réttar. Það eitt getur komið í veg fyrir misskiln-
ing og ónákvæma umfjöllun. Ýjanir að því að blaðið eða
starfsfólk þess starfi í þágu einhverra óskilgreindra aðila
eru mikill misskilningur og fjarri öllum veruleika.

s.h.

Íbúasamtökin Átak á Þingeyri senda bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar bréf

Gera athugasemdir við
úthlutun byggðakvóta
Íbúasamtökin Átak á Þing-

eyri hafa sent bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar bréf þar sem gerð-
ar eru athugasemdir við úthlut-
un þess hluta byggðakvóta Ísa-
fjarðarbæjar er kom í hlut Flat-
eyringa og Þingeyringa. For-
saga málsins er sú að í vetur
var úthlutað 210 tonna bygg-
ðakvóta til Ísafjarðarbæjar.
Kvótinn skiptist þannig að 60
tonn voru sérstaklega ætluð
Þingeyri, 30 tonn voru ætluð
Hnífsdal og bæjarstjórn ákvað
að skipta 120 tonnum á milli
Suðureyrar og Flateyrar. Bæj-
arstjórn setti sérstakar reglur
um kvótann sem kom í hlut
Flateyrar og Suðureyrar á þann
veg að honum skyldi úthlutað
til skipa og báta er landa afla

til vinnslu á þessum stöðum.
Engar slíkar reglur voru settar
með kvótann er kom í hlut
Hnífsdals og Þingeyrar og var
honum því úthlutað til allra
skipa og báta sem heimahöfn
eiga á þeim stöðum í hlutfalli
við kvótaeign þeirra.

Í bréfi íbúasamtakanna segir
meðal annars: „Í vetur var út-
hlutað byggðakvóta til Þing-
eyrar og var hann settur á alla
þá báta sem skráðir eru á Þing-
eyri. Byggðakvóta fengu því
bátar sem skráðir eru á Þing-
eyri en landa þar ekki og veita
enga vinnu fyrir fólk í land-
vinnslu.“ Þá er rakið í bréfinu
að á Þingeyri reki Haraldur
Haraldsson útgerð 5 báta og
starfræki fiskvinnsluna Perlu-

fisk og þessi atvinnurekstur
Haraldar hafi skapað 25 störf.
Fjórir báta Haraldar séu skráð-
ir á Flateyri og einn í Grímsey.
Segir í bréfinu að bátar Harald-
ar hafi ekki fengið byggða-
kvóta á Þingeyri þar sem þeir
eru skráðir á Flateyri. Þá hafi
Haraldur sótt um byggðakvóta
á Flateyri en ekki fengið þar
sem hann hafi ekki samning
við vinnslu á Flateyri, enda
með vinnslu á Þingeyri.

Íbúasamtökin óska skýringa
á tilteknum þáttum við úthlut-
un kvótans m.a. hvernig fylgst
verði með því að byggðakvóti
Þingeyrar verði unninn þar.
Þá segir í bréfinu: „Hér er um
[að ræða] mikið hagsmunamál
fyrir það fólk á Þingeyri sem

starfað hefur hjá þessari fisk-
vinnslu og útgerð. Okkur
finnst mjög hallað á þessa út-
gerð og ekki verið sanngjarnt
hvernig farið hefur verið með
hana. Eðlilegast að okkar mati
er að úthluta kvóta þannig að
hann nýtist sem flestum til lífs-
viðurværis á staðnum. Vegna
þess sem hér að ofan greinir,
förum við fram á að Ísafjarðar-
bær gangi í málið þannig að
útgerð Haraldar standi jafn-
fætis örðum útgerðum innan
Ísafjarðarbæjar við úthlutun
byggðakvóta og tekið verði
tillit til afkomu þess fólks sem
málið varðar.“

Bréfið var tekið fyrir á fundi
bæjarráðs sem fól bæjarstjóra
að svara því.         – hj@bb.is

Sveinbjörn ásamt nefndarmönnum, bæjarstjóra og atvinnu- og ferðamálafulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Frumkvöðlaverðlaun atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar

Sveinbjörn Jónsson hjá  Að-
löðun ehf fékk verðlaunin í ár

Sveinbirni Jónssyni framkvæmda-
stjóra beituverksmiðjunnar Aðlöðunar á
Ísafirði voru í síðustu viku veitt frum-
kvöðlaverðlaun atvinnumálanefndar Ísa-
fjarðarbæjar. Eins og sagt hefur verið frá
er framleiðsla á beitu úr makríl, síld og
smokkfisk komin af stað og starfa nú um
fjórir hjá verksmiðjunni. Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar af-
henti Sveinbirni verðlaunin fyrir hönd
nefndarinnar og hafði á orði að hann
hefði heyrt að bið væri meðal sjómanna
eftir beitu Aðlöðunar.

Sveinbjörn þakkaði fyrir verðlaunin
og viðurkenndi að hann ætti það til að
demba sér blint út í hlutina, stundum
gengu þeir upp og stundum ekki. Skin
og skúrir hefðu skipst á í uppbyggingu
verksmiðjunnar og margir fljótir að kippa
að sér höndum. Komst Sveinbjörn þannig
að orði að ef vantrú væri fiskur þá væri
hún tilvalin til eldis þar sem hún þyrfti
svo lítið fóður.             – halfdan@bb.is Halldór Halldórsson afhendir Sveinbirni verðlaunin.
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Verðkönnun verðlagseftirlits Alþýðusambands Íslands

Ísfirðingar njóta lægsta vöruverðs á landinu
Verslunin Bónus á Ísafirði

býður ásamt öðrum verslunum
fyrirtækisins lægsta vöruverð
á landinu. Þetta kemur fram í
nýrri verðkönnun sem verð-
lagseftirlit Alþýðusambands
Íslands gerði um land allt mið-
vikudaginn 25. maí. Könnunin
var framkvæmd í 63 verslun-
um og náði til 20 vörutegunda.
Gríðarlegur munur er á milli
einstakra vörutegunda á milli
verslana. Mestur er hann á
verði gulróta. Kílóið af þeim
kostar 45 krónur í Bónus en
698 í verslun 10-11 í Kaupangi
á Akureyri.

Þegar einstakar verslanir eru
skoðaðar er niðurstaðan afger-
andi. Verslanir Bónuss, þar

með talin verslunin á Ísafirði,
eru með lægsta verðið. Þær 20
vörutegundir sem könnunin
náði til kostuðu 2.128 krónur í
verslun Bónus á Ísafirði. Sem
dæmi má nefna að lægsta verð
á slíkum pakka er 3.605 krónur
á Akranesi eða 70% hærra en
á Ísafirði. Á Sauðárkróki er
verðið 4.311 eða ríflega 102%
hærra og á Siglufirði er verðið
122% hærra.

Til að undirstrika hversu
lágt vöruverðið er á Ísafirði
má nefna að sé ávallt tekið
lægsta verð þeirra 20 vöruteg-
unda í öllum 63 verslununum
kostar karfan 1.884 krónur eða
aðeins 12% lægra en karfan á
Ísafirði. Meðalverð körfunnar

er hins vegar 4.183 krónur eða
96% hærra en á Ísafirði.

Við samanburð á milli versl-
ana á landinu ber að athuga að
hér er um mjög margar mis-
munandi verslanir að ræða, allt
frá litlum verslunum sem
þjóna neytendum í dreifbýli
til stórra keðjuverslana. Í
könnuninni er einungis um
beinan verðsamanburð að
ræða, en ekki er lagt mat á
gæði eða þjónustu söluaðila.

Áratugum saman þurftu íbú-
ar á Ísafirði og nágrenni að
greiða hæsta vöruverð á land-
inu. Það hefur breyst á ýmsum
sviðum undanfarin ár eða allt
síðan Samkaup og síðan Bón-
us opnuðu verslanir sínar á

Ísafirði. Nú síðast lækkaði
eldsneytisverð hér um slóðir
mikið og er nú svo komið að
bensínstöð Orkunnar í Súða-

vík bíður ásamt öðrum stöðv-
um þess félags lægsta bensín-
verð á landinu. Hvort að hæsta-
verðs grýlan sem búsett hefur

verið lengi hér vestra er dauð
skal ósagt látið. Hitt má ráða
af þessum tölum að hún er að
niðurlotum komin. – hj@bb.is

Verslun Bónus á Ísafirði.

Verðkönnun verðlagseftirlits ASÍ

Mikill munur á milli verslana
í verði mjólkur- og kjötvara

Innkaupakarfa með 20 teg-
undum mjólkur- og kjötvara
er 44,2% hærri í verði í Sam-
kaup á Ísafirði en í Bónus á
Ísafirði. Þetta kemur fram í
verðkönnum sem verðlags-
eftirlit ASÍ framkvæmdi
þann 25. maí. Slík karfa kost-
ar 7.392 krónur í Samkaup
en 5.126 krónur í Bónus. Ef
aðeins er horft á verðmun í
mjólkurvörum kemur í ljós
að karfa með 17 tegundum

mjólkurvara kostar 2.407
krónur í Bónus en 3.541 krónu
í Samkaup eða ríflega 47%
meira. Í öllum 20 tegundum
körfunnar er Bónus með lægra
verð en verðmunurinn er mjög
mismunandi.

Í Bolungarvík nær könnunin
til tveggja verslana. Önnur
þeirra hafði ekki til sölu allar
20 tegundirnar þegar könnunin
fór fram. Ef teknar eru þær 14
tegundir sem til voru í báðum

verslunum kostaði inn-
kaupakarfan í Samkaup
Úrval 3.138 krónur en 3.214
í Verslun Bjarna Eiríkssonar
eða 2,4% meira. Ef teknar
eru saman þær 13 mjólkur-
vörur sem til voru í báðum
þessum verslunum kostaði
karfan af þeim 2.639 krónur
í Samkaup Úrval en 2.815
krónur í Verslun Bjarna Ei-
ríkssonar eða um 6,7%
meira.                 – hj@bb.is

Verðkönnun verðlagseftirlits ASÍ

Innkaupakarfan 112% hærri í
Samkaup en Bónus á Ísafirði
Í verðkönnun þeirri sem

ASÍ vann fyrir stuttu á 20
vörutegundum í 63 verslun-
um um land allt kemur fram
að gríðarlegur verðmunur er
á milli verslana á Ísafirði. Í
verslun Bónus á Skeiði kost-
aði karfa með þessum 20
vörutegundum 2.128 krónur
en sama karfa í Samkaup
við Hafnarstræti á Ísafirði
kostaði 4.518 krónur og er
munurinn því rúm 112%.

Minni munur er hins vegar á
milli verslana í Bolungarvík.

Sextán af þeim tuttugu vöru-
tegundum sem verðkönnunin
náði til voru til í bæði Samkaup
Úrval og Verslun Bjarna Ei-
ríkssonar. Karfan með þessum
sextán tegundum kostaði
3.680 krónur í Samkaup Úrval
en 3.834 krónur í Verslun
Bjarna Eiríkssonar eða rúmum
4% meira í krónum talið. Slík
karfa kostaði hins vegar aðeins

1.689 krónur í Bónus.
Það skal ítrekað að við

samanburð á milli verslana
ber að athuga að hér er um
mjög mismunandi verslanir
að ræða, allt frá litlum versl-
unum sem þjóna neytendum
í dreifbýli til stórra keðju-
verslana. Í könnuninni er
einungis um beinan verð-
samanburð að ræða, en ekki
er lagt mat á gæði eða þjón-
ustu söluaðila.   – hj@bb.is

Viðamikil og vel heppnuð hátíðar-
höld sjómannadagsins í Bolungarvík

Bolvíkingar héldu sjó-
mannadaginn hátíðlegan að
vanda með viðamiklum hátíð-
arhöldum á laugardag og
sunnudag. Dagskráin hófst á
laugardagsmorgni með
skemmtisiglingu.

Eftir hádegi var svo hátíðar-
dagskrá við höfnina. Þar var
meðal annars fiskisýning sem
vakti mikla lukku yngri kyn-

slóðarinnar. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar tók þátt í hátíðar-
höldunum og sýndi björgunar-
æfingar. Þá lék Lúðrasveit
verkalýðsins í Bolungarvík og
setti mjög skemmtilegan svip
á hátíðarhöldin. Um kvöldið
var svo skemmtun og dans-
leikur í Víkurbæ þar sem
hljómsveitin Brimló lék fyrir
dansi.

Hörður Snorrason ásamt eiginkonu sinni, Margréti
Kristínu Jónasdóttir. Ljósm: Geir Guðmundsson.

Á sunnudagsmorgni var svo
skrúðganga frá Brimbrjóts-

sundi og til messu í Hólskirkju.
Þar var aldraður sjómaður,

Hörður Snorrason, heiðraður.
Hátíðarhöldin í Bolungarvík

þóttu takast óvenjuvel og voru
fjölsótt.                  – hj@bb.is

Fiskisýningin vakti mikla athygli ungu kynslóðarinnar í Bolungarvík.
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Sjávarútvegur með skipulagi sem 
hefur hent á haugana gengur aldr

– rætt við Kristin H. Gunnarsson alþingismann um deilur framsóknarmanna, háskóla, uppsögn þingmann
Nýliðinn þingvetur var um margt sérstakur. Hann var mjög rólegur á köflum.

Það var eins og þingmenn hefðu komið örþreyttir til þings enda eitt mesta átaka-
tímabil á lýðveldistímanum nýliðið: Átökin um fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnar-
innar. Í upphafi þings dró þó strax til tíðinda þegar þingflokkur Framsóknarmanna
svipti einn liðsmann sinn öllum trúnaðarstörfum. Slíkt hafði ekki gerst áður svo
vitað sé. Veturinn var líka sérstakur fyrir þær sakir að sjávarútvegsmálin voru ekki
fyrirferðarmikil í umræðunni. Trúlega hafa einhverjir haldið að umræðu um
stjórnkerfi fiskveiða væri lokið. Skipulag veiðanna væri fullmótað enda fræðimenn
farnir að þeytast um lönd til þess að boða fagnaðarerindið.

Brottrekstur Kristins H. Gunnarssonar úr trúnaðarstörfum á vegum þingflokks
Framsóknarmanna kallaði á mikil viðbrögð meðal almennings. Einstaka menn
vörðu þennan gjörning en mikill meirihluti almennings varð forviða. Brátt tók
hvert framsóknarfélagið á fætur öðru að senda þingflokknum tóninn og krefjast
þess að hann tæki aftur gjörðir sínar. Félög sem enginn hafði heyrt minnst á voru
nú komin í fréttirnar og kröfðust þess að málfrelsi og skoðanafrelsi yrði virt í
flokknum. Á endanum var snúið við blaðinu og Kristni falin trúnaðarstörf að nýju.
Ýmsir töldu að nú hefði hann verið vængstýfður og félli framvegis í fjöldann.
Annað kom fljótt á daginn. Þegar þingi lauk voru flestir sammála um að hann
hefði í raun styrkt stöðu sína innan flokksins. Í Silfri Egils var hann valinn besti
þingmaður flokksins og varð í öðru sæti yfir þingmenn í heild.

Á sjómannadaginn á Patreksfirði hóf hann að nýju umræðuna um breytingar á
stjórnkerfi fiskveiða. Enn leggur hann til atlögu við kerfið sem átti að stuðla að
verndun og hagkvæmri nýtingu fiskistofnanna og tryggja með því trausta atvinnu
og byggð í landinu, eins og segir í 1. grein laganna um stjórn fiskveiða. Það var því
ekki úr vegi að setjast niður með Kristni H. Gunnarssyni og ræða við hann þennan
sérstaka pólitíska vetur í lífi hans og baráttuna framundan.

– Í tengslum við atburðina í
þingflokki Framsóknarflokks-
ins í vetur, þegar þú varst tíma-
bundið sviptur öllum trúnað-
arstörfum á vegum þing-
flokksins, hafa menn leitt hug-
ann að eðli stjórnmálaumræð-
unnar. Margir segja að um-
ræðan hafi minnkað. Sérstak-
lega þó gagnrýnin umræða um
þá kosti sem í boði eru hverju
sinni. Þegar menn ræða stjórn-
mál í minni samfélögum er
sussað og sagt að það sé veik-
leikamerki að skiptast á skoð-
unum. Hvað finnst þér um
þessi sjónarmið?

„Ég er sammála því að
stjórnmálaumræða hefur
breyst á undanförnum 10-15
árum. Foringjastýringin er sí-
fellt að aukast þar og sömu
sögu er einnig að segja í við-
skiptalífinu. Á báðum þessum
sviðum þjóðlífsins eru það fáir
menn sem ráða miklu og tök
þeirra eru mikil. Viðbrögð
manna við skoðanaskiptum
hafa í kjölfarið breyst. Um-
burðarlyndi er minna og þolin-
mæði til rökræðna hefur dvín-
að. Viljinn er meiri til þess að
gefa út línu, sem ætlast er til
þess að menn fylgi. Geri menn
það ekki er æ algengara að á
það sé litið sem árás á þann
sem gefur út línuna, eða upp-
reisn. Þessa þróun sé ég í
stjórnmálum á landsvísu, í við-
skiptalífinu og ég sé þetta ger-
ast hér fyrir vestan líka. Al-
menn þátttaka í skoðanaskipt-
um hefur í kjölfarið minnkað.“

– Er það í raun veikleika-
merki í byggðum sem eiga

undir högg að sækja, að tekin
sé hin pólitíska umræða, að
menn rökræði eða deili um
leiðir að ákveðnum markmið-
um?

„Mér finnst það ekki. Ég er
alinn upp við pólitíska um-
ræðu og hef um áratugaskeið
tekið þátt í slíkri umræðu.
Þannig vil ég vinna. Ræða
málin og komast að niður-
stöðu. Þannig hef ég unnið í
þeim störfum, sem ég hef leitt
í nefndastarfi á Alþingi og tel
mig hafa náð þar góðum ár-
angri. Hins vegar eru því mið-
ur ekki allir með þessi viðhorf
í dag og það er leitt. Ástæðan
fyrir átökum í kringum mig í
haust tengist auðvitað þessari
þróun. Menn höfðu einfald-
lega ekki þolinmæði til þess
að rökræða og komast að sam-
eiginlegri niðurstöðu í veiga-
miklum málum. Þegar þolin-
mæðin síðan brast var gripið
til afar óvenjulegra og harka-
legra aðgerða gegn mér innan
þingflokksins.“

– Horfum aðeins á þessa
þróun hér á svæðinu. Eru menn
raunverulega hræddir við að
pólitískar umræður veiki
byggðirnar eða eru menn að
nýta sér hina veiku stöðu
byggðanna til þess að hefta
umræðu? Hver er þín tilfinn-
ing?

„Þessi stjórnunarþróun sem
ég ræddi áðan á sinn þátt í
þessu. Það sem menn sjá að
gengur upp annars staðar, þar
sem gefnar eru út ákveðnar
línur, breiðist út. Hér um slóðir
hafa menn deilt hart í sínu

stóra máli, sjávarútveginum,
og telja að sú umræða hafi
kannski ekki skilað miklum
árangri. Nú deildu menn ekki
í þeim efnum svo mjög inn-
byrðis en sú staðreynd að
menn náðu ekki nægilegum
árangri í þeirri umræðu hefur
kannski orðið til þess að menn
töldu réttara að draga inn
klærnar í öðrum málum. Kann-
ski hefur orðið til ótti í kjölfar
þróunarinnar í sjávarútvegin-
um. Þá hefur hallað undan fæti
undanfarinn hálfan annan ára-
tug og ef til vill eru það ósjálf-
ráð viðbrögð við slíkar að-
stæður að þagga niður í gagn-
rýnisröddum og kalla fremur
eftir samstöðu og því að menn
tali einum rómi um það eitt
sem er jákvætt. Ef menn missa
sjálfstraustið, þá líta menn svo
á að þeir séu komnir upp á
aðra, t.d. valdamenn í stjórn-
málum eða stórfyrirtækjum,
og ekki megi styggja þá.“

– Nú hafa menn á það bent
að mestu framfarir, sem orðið
hafa hér vestra, hafi einmitt
verið á þeim áratugum sem
pólitísk umræða hafi verið hér
mest á síðustu öld og ekki hafi
það skaðað byggðirnar.

H. C. AndersenH. C. AndersenH. C. AndersenH. C. AndersenH. C. Andersen
og Pollýannaog Pollýannaog Pollýannaog Pollýannaog Pollýanna

„Það er rétt, og á sama tíma
voru Vestfirðingar áhrifamest-
ir á landsvísu í stjórnmálum
og ýmsum öðrum málum,
þannig að ekki hefur það skað-
að hagsmuni byggðanna. Ég

veit ekki hvort menn trúa því
að einhver þægð dugi í okkar
hagsmunamálum. Sjálfur trúi
ég því ekki að slík aðferð dugi
okkur. Við verðum að setja
fram okkar sjónarmið á sem
skýrastan hátt og vera tilbúin
að berjast fyrir þeim og vinna
þeim fylgi. Við vinnum ekkert
með því að leggjast á hnén.
Það er af og frá. Við verðum
að vera einörð í okkar mál-
flutningi. Verst er blekkingin
sem H. C. Andersen kallaði
Nýju fötin keisarans. Það eina
sem menn hafa upp úr slíku
háttalagi er að verða kalt.“

– Finnst þér við vera í slík-
um leik hér um slóðir?

„Já, ég get ekki neitað því,
og það minnir kannski meira á
hana Pollýönnu. Menn draga
að sjálfsögðu fram jákvæða
þætti og ræða þá. Gera hins
vegar óþarflega mikið úr já-
kvæðum teiknum á stundum.
Á hinn bóginn eru menn ekki
á sama tíma tilbúnir að draga
fram þá hluti sem miður hafa
farið og neita að ræða þá. Sum-
ir amast meira að segja við því
að þeir séu ræddir. Ég hef ekki
trú á því að slíkt sé farsælt til
lengdar. Við verðum að vega
og meta hlutina eins og þeir
eru á hverjum tíma. Síðan
verða menn að koma með sínar
hugmyndir að lausnum, ræða
þær og komast að niðurstöðu.“

– Nú varst þú tekinn í sátt af
þingflokknum eftir áramótin.
Hafa þessar deilur þínar við
þingflokkinn skaðað þig sem
þingmann?

„Nei, ég tel ekki svo vera.
Ég held að ég hafi frekar
styrkst en hitt, þó að eflaust
séu ekki öll kurl komin til graf-
ar í þeim efnum. Þessi ákvörð-
un byggðist að mínu mati á
málefnalegum ágreiningi sem
uppi var í þingflokknum.
Menn sem grípa til svona að-
gerða verða að gera grein fyrir
ástæðunum á opinberum vett-
vangi. Ástæðan var einfald-
lega af málefnalegum toga,
það er mín skýring og aðrar
skýringar komu ekki fram.
Óljósar tilvísanir í ástæður
sem ekki er hægt að tiltaka eru
ekkert annað en dylgjur. Kjós-
endur meta málið einmitt eftir
þeim málefnum sem um er
deilt. Ég tel mig ekki þurfa að
óttast slíkt mat.“

– En nú er þessi ágreiningur
ykkar í tilteknum málum enn-
þá óleystur?

„Já, það er rétt, og það eru
fleiri mál, eins og til dæmis
mál er varða skerðingu á per-
sónufrelsi borgaranna. Þar hef-
ur okkur einnig greint á. Ég
hef líka gert athugasemdir við

sérkennilegar ákvarðanir í
samgöngumálum. Hvernig
fjármunum er dreift og hvernig
breytingar eru gerðar á fjár-
veitingum. Má þar nefna, að
vegna mikilla framkvæmda
eystra eru bráðnauðsynlegar
framkvæmdir í samgöngumál-
um á Vestfjörðum skornar nið-
ur. Þær formúlur sem notaðar
eru til þess að komast að slík-
um niðurstöðum skil ég ekki.
Mér finnst ríkisstjórnin ekki
vera að vinna eins fyrir alla
þegna landsins. Þar nefni ég
sérstaklega uppbyggingu í at-
vinnumálum. Þar er ríkis-
stjórnin ekki með sama þung-
ann á Austur- og Norðurlandi
annars vegar og Vestfjörðum
hins vegar. Þar eru gjörólík
sjónarmið undir. Mér finnst
eðlilegt að stjórnmálaflokkar
sem starfa á landsvísu hafi al-
mennar reglur sem tryggi að
ávallt sé unnið á hliðstæðan
hátt fyrir alla þegna þar sem
aðstæður eru svipaðar.“

Misjafnir vaxt-Misjafnir vaxt-Misjafnir vaxt-Misjafnir vaxt-Misjafnir vaxt-
arsamningararsamningararsamningararsamningararsamningar

– Ertu þá að meina að vaxt-
arsamningarnir sem í umræð-
unni eru séu misjafnir eftir
landshlutum?

„Ég hef ekki kynnt mér
vaxtarsamninginn í smáatrið-
um sem gerður var hér vestra
á dögunum. Þar er held ég
verið að tala um 140 milljónir.
Það er ekki óraunhæft ef horft
er til vaxtarsamningsins í Eyja-
firði. Séu hins vegar skoðaðar
ráðstafanir sem gerðar voru í
Mývatnssveit vegna lokunar
Kísilgúrverksmiðjunnar, þá
kemur í ljós að þar er tölu-
verður munur á. Ég er ekki
með þessum orðum mínum að
kasta rýrð á framlög ríkisins
til hlutafjárkaupa í fyrirtækj-
um í Mývatnssveit. Við verð-
um hins vegar að bregðast með
svipuðum hætti við áföllum
hvort sem þau verða á Stöðvar-
firði, í Mývatnssveit, á Bíldu-
dal eða á Reyðarfirði. Menn
mega ekki gera sér mannamun
en því miður finnst mér ríkis-
stjórnin beita sér af misjöfnum
þunga eftir landsvæðum. Ég
hef sagt við félaga mína að
þessum hlutum verði að
breyta. Hvort það gerist veit
ég ekki. Hitt veit ég að breyt-
ingar verða ekki nema einhver
krefjist þeirra. Það er grund-
vallaratriði. Keisarinn fór ekki
í föt fyrr en honum var bent á
að hann væri nakinn.“

– Eru þá orðnir of fáir stjórn-
málamenn sem benda á það
sem miður fer?

„Já, því miður er það svo.

Þeim hefur fækkað sem tilbún-
ir eru að standa upp og benda
á gallana. Stjórnmálamenn
verða að tala fyrir þá sem þeir
eru fulltrúar fyrir. Þannig hef
ég reynt að vinna. Það var
sagt um mig í vetur að ég spil-
aði ekki með liðinu og því
yrði að senda mig af vellinum.
Ég horfði ekki þannig á málin.
Ég var að spila með liðinu.
Liðið samanstendur af þeim
sem kjósa okkur til verka, fólk-
inu í kjördæmunum. Ég spila í
liði með fólkinu. Ég veit ekki
um nokkurt einasta mál sem
ég hef ekki spilað í takt við
kjósendur Framsóknarflokks-
ins þrátt fyrir að mig hafi greint
á við ríkisstjórnina í einstökum
málum. Ég hef ávallt verið
trúr þeim sem kusu mig.“

– Nú er eitt ár til sveitar-
stjórnarkosninga. Kjósendur,
í það minnsta á landsbyggð-
inni, hljóta að líta á verk flokk-
anna á landsvísu þegar þeir
gera upp hug sinn fyrir þær
kosningar. Hvernig ætlið þið
Framsóknarmenn að verða
trúverðugir í augum kjósenda
eftir þær deilur sem hafa staðið
í þingflokknum, meðal annars
í kringum þig?

„Nú er á það að líta að fylgi
flokksins er mjög misjafnt
milli byggðarlaga. Oft er það
mjög persónubundið við bæj-
arfulltrúana. Hins vegar er rétt
að minna á nýlegan leiðara í
Morgunblaðinu þar sem sagt
var að Framsóknarflokkurinn
væri í kreppu, sem ekki verði
séð hvernig hann komist út úr.
Hann muni í kjölfarið eiga í
erfiðleikum í næstu sveitar-
og alþingiskosningum. Þetta
stöðumat er auðvitað ekki út í
bláinn heldur eru þetta orð
manna sem fylgjast vel með.
Þetta er sjónarmið, sem forysta
flokksins þarf að hafa áhyggjur
af og ræða. Hún verður að
greina stöðuna og reyna að
breyta henni. Við verðum að
fylgjast með og hlusta á skila-
boðin frá almenningi. Við
verðum að endurmeta stöðuna.
Ég kann ekki annað ráð.“

Ræða þarf málinRæða þarf málinRæða þarf málinRæða þarf málinRæða þarf málin
fyrir sveitarstjórn-fyrir sveitarstjórn-fyrir sveitarstjórn-fyrir sveitarstjórn-fyrir sveitarstjórn-

arkosningararkosningararkosningararkosningararkosningar

– Er það ekki umræða sem
verður að fara fram fljótlega
og áður en til sveitarstjórnar-
kosninga kemur?

„Jú, hún verður að fara fram
sem fyrst. Við verðum að sætta
okkur við það að kjósendur
blanda saman sveitarstjórnar-
málum og landsmálum. Ég
nefni sem dæmi háskólamálið
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lagi sem sagan
gur aldrei upp
skóla, uppsögn þingmanna og stjórn fiskveiða

hér vestra. Menn töluðu í
fyrstu um háskólasetur og sáu
að það væri mögulegur kostur.
Síðan þróaðist málið hratt og
fljótlega komu fram raddir um
að skynsamlegra væri að
stofna strax háskóla hér. Þær
hugmyndir mættu hins vegar
andstöðu. Þar var að hluta til
kerfisandstaða sem ávallt
kemur upp. Slíka andstöðu
upplifðu menn þegar háskóli
var fluttur frá Kaupmannahöfn
til Reykjavíkur og einnig þeg-
ar háskóli var stofnaður á Ak-
ureyri.

Við sem höfðum áhuga á að
stofnaður yrði hér fullgildur
háskóli ákváðum að tala fyrir
málinu innan Framsóknar-
flokksins. Formaður Fram-
sóknarflokksins stofnaði 10
manna nefnd sem fjallaði með-
al annars um háskólamálið og
komst að þeirri einróma niður-
stöðu að stofna bæri háskóla á
Ísafirði. Nefndin rökstuddi
mál sitt vel og sagði að há-
skólasetur væri ekki lausn,
nema þá í mjög stuttan tíma.
Við héldum áfram að vinna
málinu fylgis innan flokksins
og á flokksþinginu í vetur tókst
að fá það samþykkt sem stefnu
flokksins að á Ísafirði skyldi
stofnaður háskóli. Á frekar
stuttum tíma tókst því að vinna
málinu fylgi innan flokksins
en auðvitað þurfti að leggja í
það töluverða vinnu og sann-
færingarkraft.

Innan Sjálfstæðisflokksins
rak málið hins vegar fljótt upp
á sker. Þar virtist ekki vilji til
þess að fara lengra með það
en raun ber vitni. Niðurstaðan
varð því að ekki varð gengið
lengra en sá sem styst vildi
fara og það voru sjálfstæðis-
menn. Mér virðist sem heima-
menn í þeim flokki hafi ekki
talað nægilega fyrir því innan
síns flokks. Í það minnsta hafa
þeir þá ekki náð árangri.“

– Hverju veldur, að þínu
mati? Er það skortur á sjálfs-
trausti? Eða var þetta spurn-
ingin um hver ætti að fá heið-
urinn af málinu?

„Ég skal ekki segja. Það var
lögð fram tillaga á Alþingi um
stofnun háskóla hér á Ísafirði.
Niðurstaðan varð hins vegar
sú að menntamálaráðherra
kaus að vinna að málinu í
beinu sambandi við sveitar-
stjórnarmenn á Ísafirði. Það
hefði verið betra að þingmenn
hefðu komið að málinu. Rétt
er að rifja upp, að Birna Lár-
usdóttir, forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, lýsti því yfir í
útvarpsviðtali að það ætti að
stofna hér háskóla, þannig að
einhverjir heimamanna vildu

það. Hins vegar hafa ekki allir
viljað það úr því að niðurstað-
an varð eins og við vitum.“

Háskólaum-Háskólaum-Háskólaum-Háskólaum-Háskólaum-
ræðan stöðvaðistræðan stöðvaðistræðan stöðvaðistræðan stöðvaðistræðan stöðvaðist

– Ertu þá að segja að sjálf-
stæðismenn á Ísafirði hafi ekki
viljað ganga lengra en raun
ber vitni?

„Menntamálaráðherra vildi
ekki ganga lengra og einhverj-
ar raddir voru í sömu átt héðan
frá Ísafirði. Við hefðum kom-
ist lengra ef sömu vinnubrögð-
um hefði verið beitt innan
beggja stjórnarflokkanna. Ég
er sannfærður um það.“

– Nú kemur þú þarna inn á
mál sem dálítið hefur verið
rætt í stjórnmálum. Sú þróun
virðist æ algengari, að sveitar-
stjórnarmenn, hér vestra að
minnsta kosti, virðast vera
farnir að vinna að málum í
beinu sambandi við hvern ráð-
herra fyrir sig án beinna af-
skipta ykkar þingmannanna.
Er þetta rétt mat hjá mér?

„Já, það hefur verið að ger-
ast, því er ekki að neita. Þing-
menn komu ekki að málum
Háskólasetursins í meðförum
þess hjá menntamálaráðherra
og sömu sögu er að segja um
Vaxtarsamning Vestfjarða
sem undirritaður var á dögun-
um. Ég held að þetta sé hluti
af þróun á undanförnum árum
á þann veg, að ráðherrar hafa
orðið öflugri í ákvarðanatöku
og þingmenn að sama skapi
veikari. Þingmenn eru í mörg-
um málum ekki samstarfs-
menn ráðherranna þrátt fyrir
að ráðherrarnir séu valdir af
þingmönnum og sæki umboð
sitt þangað. Mér finnst þessi
þróun ekki góð því að með því
veikjum við svæðið í heild.
Alþingismenn þekkja hina
pólitísku stöðu á Alþingi mun
betur en sveitarstjórnarmenn
og geta beitt sér þar mun betur
en þeir. Jafnvel þrátt fyrir and-
stöðu ráðherra.“

– Þú ert í raun og veru að
rökstyðja það, að hefðuð þið
verið milliliðir í háskólamál-
inu og menn hefðu unnið
heimavinnuna betur, þá hefðu
menn náð lengra í því máli?

„Já, ég tel svo vera. Málið
stoppaði of snemma að sinni.
Menn mega ekki gleyma því
að meðal meðflutningsmanna
að tillögu minni um stofnun
háskóla á Ísafirði voru formað-
ur menntamálanefndar Al-
þingis, Gunnar Birgisson, og
varaformaður fjárlaganefndar,
Einar Oddur Kristjánsson.
Þessir þungavigtarmenn töl-
uðu að sjálfsögðu fyrir því inn-

an síns flokks. Og síðan var úr
röðum okkar framsóknar-
manna Magnús Stefánsson,
formaður fjárlaganefndar,
þannig að ekki er undan því
að kvarta að ekki hafi verið
áhugi innan Alþingis. Þann
áhuga kusu menn hins vegar
ekki að nýta.“

– Hver eru næstu skrefin í
háskólamálinu?

„Stefna Framsóknarflokks-
ins er sú, að innan þriggja ára
taki hér til starfa háskóli og
eftir þeirri stefnu mun ég
vinna. Það er hins vegar rétt
að gefa þeim sem komust að
niðurstöðu um stofnun há-
skólaseturs tækifæri til þess í
sumar og haust að sýna hvað
vinnst með þessari leið. Að
þeim tíma loknum er rétt að

endurmeta málið. Ég leyni því
ekki að ég tel skynsamlegast,
úr því sem komið er, að næsta
skref verði það að háskóla-
setrinu verði breytt í skóla á
háskólastigi sem geti ráðið
skólastjóra og kennara,
ákvarðað námsbrautir og
skipulagt kennslu í samráði
við aðra háskóla. Eins og mál-
um er nú háttað verður hér
engin sjálfstæð kennsla í
raun.“

UppsögninUppsögninUppsögninUppsögninUppsögnin

– Að öðru. Þú ásamt þing-
mönnum svæðisins og sveitar-
stjórnarmönnum fékkst upp-
sagnarbréf vegna slælegrar
frammistöðu. Í framhaldinu
var stofnuð hér deild innan

samtakanna Landsbyggðin
lifi. Tókstu þetta uppsagnar-
bréf til þín?

„Já, það gerði ég, enda átti
ég að gera það. Því er ekki að
neita að Víðir Benediktsson
og félagar færðu fyrir upp-
sögninni veigamikil rök. Við
stöndum frammi fyrir mikilli
fólksfækkun eins og allir vita.
Við sjáum bara Bolungarvík,
þar sem íbúum hefur fækkað
úr 1.300 í 900. Það er því
eðlilegt að menn hugleiði
hvort stjórnmálamenn hafi
staðið sig nógu vel. Hins vegar
má alltaf um það deila hvort
hægt hefði verið að koma í
veg fyrir eitthvað sem orðið er
og gert betur.

Við þingmenn verðum að
fara yfir þetta mál og verja

okkar sjónarmið. Stærsta
hagsmunamálið hér um slóðir
er fiskveiðistjórnunarkerfið.
Það er ljóst að núverandi kerfi
vinnur gegn hagsmunum
byggðanna. Til þess að Vest-
firðir nái sér á strik þarf að
breyta kerfinu. Óbreyttar regl-
ur um úthlutun aflaheimilda
gera það að verkum að nýir
aðilar komast ekki inn í grein-
ina. Nýliðun getur ekki orðið.
Ungir menn í þorpunum sjá
ekki framtíð og því dragast
þau upp.“

– Þýðir eitthvað að tala um
þessi mál? Er þessari umræðu
ekki lokið? Núverandi kerfi á
sér stuðningsmenn í flestum
flokkum. Hvar ætlar þú að bera
niður til þess að afla þínum
skoðunum fylgis?
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Kristín Pétursdóttir á Flateyri

Beikonvafðar kjúklingabringur
Sælkeri vikunnar býður

upp á einfalda og fljótlega
uppskrift af gómsætum
kjúklingabringum vöfðum
inn í beikon sem er bæði
gott á grillið eða í ofninn.
Bringurnar eru bornar fram
með bragðgóðri sósu, hrís-
grónum og salati. Í eftirrétt
býður Kristín upp á ljúffengt
súkkulaði fondue.

Beikonvafðar
kjúklingabringur
Kjúklingabringur
Beikon

Skerið kjúklingabring-
urnar langsum í 2-3 bita og

vefjið með beikoninu. Gott er
að festa það með tannstöngli.
Grillið eða setjið í eldfast mót
inn í ofn.

Sósa
1 laukur
2 hvítlauksrif
2 dl tómatssósa
1 dl HP sósa
Sojasósa
Svartur pipar
2 msk Worchestersósa
Ca 2 dl appelsínusafi
1 msk edik

Glasserið laukinn í potti og
setjið restina af hráefnunum
út í. Berið fram með hrísgrjón-

um og salati.

Súkkulaði fondue
1 dl hlynsýróp (maple)
1 ¼ dl rjómi
280 g after eight
Ávextir eftir s.s. banana,

melónu, jarðarber, ananas o.fl.

Hitið sýrópið og rjómann í
potti upp að suðumarki. Takið
pottinn af hitanum og brytjið
súkkulaðið út í. Hrærið vel
þar til súkkulaðið hefur bráðn-
að. Skerið niður ávextina og
berið fram.

Ég skora á Pálfríði Ásu
Vilhjálmsdóttur á Flateyri.

vera rúmur, 15-20 ár, til þess
að tryggja hagsmuni þeirra
sem keypt hafa til sín kvóta.

Í næsta skrefi þarf að breyta
kerfinu úr hlutdeildarkerfi í
magnkerfi. Að veiðiheimildin
sé magn en ekki hlutdeild, sem
þýðir að þegar aukning verður
fái menn hana ekki. Það þýðir
líka, að verði að draga úr veiði
og minnka magnið þarf ríkið
að bæta mönnum það upp.
Ríkið bætir því upp minnkandi
fiskistofna tímabundið en fær
til sín aukninguna. Aukning-
unni ráðstafar ríkið síðan sam-
kvæmt reglum sem tryggja að
nýliðar standi jafnfætis þeim
sem fyrir eru. Það verður að
vera til markaður fyrir veiði-
heimildirnar til þess að einhver
markaðslögmál geti leikið um
atvinnugreinina.

Við getum ekki sætt okkur
við það forneskjulega kerfi
sem nú ríkir. Þessari forneskju
hefur alls staðar verið hent á
haugana í öðrum atvinnugrein-
um. Við erum svo forneskjuleg
að sjávarútvegurinn er undan-
þeginn samkeppnislögum,
enda stenst þessi einokun eng-
an veginn heilbrigða sam-
keppnishugsun. Útleiga ríkis-
ins á aflakvóta má síðan ekki
eingöngu hafa það að mark-
miði að ná hámarksafrakstri í
krónum talið, heldur hámarks-
afrakstri atvinnugreinarinnar
til lengri tíma litið. Það verður
best gert með því að tryggja
samkeppni með góðri nýliðun
innan greinarinnar.“

– Með þessum hugmyndum
ert þú sem framsóknarmaður
að snúa algjörlega við blaðinu,
eða hvað?

„Nei, ekki alveg. Við höfum
áður viðrað hugmyndir um að
ríkið taki til sín aukningu afla-
heimilda, þannig að þetta eru
ekki nýjar hugmyndir að öllu
leyti.

– Ætlar þú á næstunni að
afla þessum hugmyndum fylg-
is innan flokksins?

„Já, ég ætla að leggja málið
fram og freista þess að afla
því fylgis. Fréttir núna undan-
farið sýna hversu mikil þörf er
á breytingum. Þeir eru margir
Bíldudalirnir og Stöðvarfirð-
irnir. Við megum ekki gleyma
því.“

– En er hægt að hrófla við
þessu kerfi þar sem í því starfa

„Ef menn eru sannfærðir um
að þessu kerfi verði ekki breytt
eru menn einnig að segja að
eigi að fjölga íbúum á Vest-
fjörðum verði sú fjölgun að
koma vegna tækifæra í öðrum
atvinnugreinum. Það er þá
stefnan og eftir henni þarf þá
að vinna. Þá þýðir heldur ekki
að segja þingmönnum upp. Ég
hef hins vegar trú á því að
þessum hlutum sé hægt að
breyta og þeim verður líka að
breyta. Ég fór af stað eftir
kosningarnar 1999 og náði
töluverðu fylgi við kerfisbreyt-
ingu, þrátt fyrir að verða á
endanum undir í lýðræðislegri
afgreiðslu.

Ég er sannfærður um að
fylgi við breytingar er til staðar
og það á eftir að vaxa, enda
blasa gallarnir við hvarvetna.
Við verðum að koma okkur
saman um hverju beri að
breyta og vinna þeim skoðun-
um fylgi. Ég sé ekkert annað í
spilunum hvað okkur varðar
og við verðum bara að bretta
upp ermar.

Frá 2001 hafa æ fleiri gallar
komið í ljós. Kvótinn hefur
færst á æ færri hendur. Sjávar-
útvegsfyrirtæki hafa verið að
fara úr Kauphöllinni, afar
skuldsett eftir yfirtökur. Þar
hófst þróun sem enginn veit í
raun hvar endar. Óöryggið í
sjávarútvegi er sífellt að aukast
og það er ekki vegna umræð-
unnar um gallana heldur vegna
þess að kerfið er að hrynja
innan frá. Við megum ekki
gleyma því að auðlindum okk-
ar hefur verið úthlutað með
núverandi kerfi til eilífðar.
Ekki bara því sem nú má veiða
heldu öllu því sem veiða má í
framtíðinni. Slíkt kerfi gengur
ekki upp og hefur aldrei gengið
upp. Þetta er einokunarkerfi
að fyrirmynd liðinna alda.
Kerfi sem reynt var í öðrum
atvinnugreinum en gekk ekki
upp.“

Að breyta kerfiAð breyta kerfiAð breyta kerfiAð breyta kerfiAð breyta kerfi
– Hvað viltu þá nákvæmlega

gera núna?
„Fyrsta skrefið er að gera

allar núverandi úthlutanir
tímabundnar. Að menn sjái
fyrir endann á núverandi kerfi.
Við næstu úthlutun verði hún
tímabundin. Sá tími þarf að

við ekki að örvænta hér um
slóðir.“

– Þú vilt meina að ríkið hafi
lagt mikið til atvinnuuppbygg-
ingar í öðrum landshlutum og
geti komist á ódýran og fljót-
legan hátt frá atvinnuuppbygg-
ingu á Vestfjörðum með breyt-
ingum í sjávarútvegi.

„Já, það tel ég. Ríkisvaldið
verður að tryggja að allir þegn-
ar sitji við sama borð í atvinnu-
uppbyggingu í landinu og þar
erum við meðtalin. Þetta er
fljótvirkasta og ódýrasta leiðin
fyrir okkur.“

– Er nokkur möguleiki á því
að stjórnmálamenn verði til-
búnir í enn eina sjávarútvegs-
umræðuna?

„Ég veit það ekki. Hins veg-
ar veit ég að þeir verða tilbúnir
í hana um leið og kjósendur
óska þess. Ég er sannfærður
um að kjósendur eru tilbúnir í
þessa umræðu um leið og þeir
finna að þessar hugmyndir
mínar geta breytt þeirra um-
hverfi.“

– Finnur þú sífellt fyrir
þrýstingi á breytingar í sjávar-
útvegi?

„Já, það finn ég. Það er auð-
vitað mjög misjafnt eftir stöð-
um. Þar sem vel hefur gengið
um tíma hefur þrýstingurinn
minnkað. En á allra síðustu
árum hefur þeim stöðum fjölg-
að þar sem óöryggi hefur grip-
ið um sig. Það er ekki langt
síðan allir sváfu rólegir á
Akureyri. Þeir gera það hins
vegar ekki í dag enda fjarar
þar undan eins og víðar. Þegar
kvótinn fór að fara frá Akur-
eyri varð allt í einu til hugtakið
„samfélagsleg ábyrgð“ sem
fyrirtækin eiga að gangast við.
Ég get verið sammála því, en
þá þarf sú ábyrgð líka að ná til
annarra staða.“

– – –
Það má öllum vera ljóst að

Kristinn H. Gunnarsson er
ekki dottinn af baki baráttunn-
ar fyrir sterkari landsbyggð.
Hann er klár í næsta slag –
slaginn sem hann telur að ráði
töluverðu um framtíð byggðar
á Vestfjörðum. Hvort það
verður síðasti slagurinn um þá
byggð skal ósagt látið. En
greinilega er spennandi um-
ræða framundan.

– Halldór Jónsson.

nú menn sem flestir hafa keypt
til sín heimildir afar dýru
verði?

„Sú röksemd dugir ekki
vegna þess að kerfið sjálft er
svo gallað að það gengur aldrei
upp. Samþjöppunin er gríðar-
leg og það eru í raun fáir aðilar
sem ráða meirihluta aflaheim-
ilda á Íslandi. Þeir ráða líka
verðinu á veiðiheimildunum
og nýliðarnir eru í ánauð eins
og leiguliðar stórbændanna í
fyrri öldum. Þeim tekst aldrei
að hagnast vel til lengdar því
þá breyta stórlaxarnir verðinu
og taka hagnaðinn til sín. Það
kemst enginn inn í sjávarút-
veginn í dag nema með því að
fá ókeypis veiðiheimildir í
verulegum mæli eða eiga mik-
ið eigið fé. Ef hvorugt er til
staðar, þá eru mönnum allar
bjargir bannaðar.

Það sem mun gerast er að
þeir stóru verða stærri og þeir
munu fá í æ ríkara mæli leigu-
liða til þess að veiða fiskinn
fyrir sig. Þeir munu fara kring-
um allar reglur um veiðiskyldu
og hámarkshlutdeild eins aðila
í einstökum fiskistofnum.
Hvenær verður stigið sama
skref í sjávarútveginum og í
sumum öðrum greinum, að fá
erlenda verkamenn fyrir lítið
kaup til þess að veiða fiskinn?
Það skipulag sem kerfið hefur
kallað fram í sjávarútveginum

hefur ekki fengið fagran dóm
í Íslandssögunni í öðrum at-
vinnugreinum.“

Ódýr og fljótvirkÓdýr og fljótvirkÓdýr og fljótvirkÓdýr og fljótvirkÓdýr og fljótvirk
uppbygging atvinnuuppbygging atvinnuuppbygging atvinnuuppbygging atvinnuuppbygging atvinnu

– Grundvallaratriði til þess
að hugmyndir þínar gagnist
t.d. Vestfirðingum er að okkur
takist að byggja upp fiskistofn-
ana. Ef það tekst ekki kemur
engin viðbót til ríkisins til þess
að leigja út. Hvernig förum
við að því?

„Ég geri mér það ljóst, að
strax í upphafi verðum við að
taka til hliðar í núverandi kerfi
afla til þess að koma nýliðum
af stað. Hvert það magn verður
er ekki gott að segja, líklega
ekki minna en 20.000 þorsk-
ígildistonn sem samsvara um
5% af kvótakerfinu. Því magni
á hins vegar að beina til þeirra
byggða sem höllum fæti stan-
da vegna tilfærslu heimilda og
í þeim landshlutum sem ekki
hafa aðra kosti í atvinnumál-
um. Ríkisvaldið hefur á undan-
förnum árum komið myndar-
lega að uppbyggingu atvinnu
á Austurlandi, Suðurnesjum,
Vesturlandi og Norðurlandi.
Vestfirðir hafa setið eftir. Við
höfum allt til staðar til þess að
stórauka sjávarútveg og það
hefur lítinn kostnað í för með

sér. Til þess að fjölga hér
atvinnutækifærum á skömm-
um tíma á ódýran hátt er
einfaldast að auka heimildir
til veiða. Hér er þekkingin og
fólkið, hér eru húsin, skipin
og tækin. Þessi viðbótarkvóti
á að samsvara atvinnuupp-
byggingunni annars staðar.“

– Þá ertu líka að segja að
önnur þau tækifæri sem við
höfum rætt mikið um komi
ekki til með að skila okkur
fjölgun arðbærra atvinnutæki-
færa. Hér er mikið talað um
ferðamennsku. Getum við
ekki byggt örugga framtíð á
henni?

„Að vísu mun ferðaþjónust-
an vaxa en hún verður ekki sú
kjölfesta sem við þurfum á að
halda. Því miður hafa menn
ýkt svolítið möguleika hennar
í umræðunni. Hún er ágæt
viðbót en verður aldrei stór
atvinnuvegur allt árið. Af ein-
hverjum ástæðum hafa stjórn-
málamenn gjarnan ýkt mögu-
leika hennar. Hvort það er til
þess að breiða yfir önnur
vandamál þori ég ekki að slá
neinu föstu um. Háskólastarf-
semi getur hins vegar skapað
mun styrkari grunn. Þess
vegna verðum við að vinna
þeirri þróun fylgi. Fyrst og
síðast verðum við að opna
sjávarútveginn fyrir nýjum
mönnum. Takist það þurfum
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Toyota Rav 4
Til sölu er bifreiðin DB-385, Toyota Rav 4,

4x4, árgerð 2003 (skráður 05/2003), sjálf-
skiptur. Ekinn 38.500 km. Verð kr. 2.250.000.

Upplýsingar gefur Björn í síma 897 6797.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
„að farið verði í að koma upp
framleiðslueldhúsi í Grunn-
skólanum á Ísafirði“ eins og
segir í samþykkt ráðsins. Var
í samþykktinni vísað í bréf
Halldórs Halldórssonar bæjar-
stjóra sem lagt var fyrir ráðið
á þriðjudag í síðustu viku. Þrátt
fyrir þessa samþykkt er áfram
stefnt að útboði á matsölu við
skólann. Eldhúsinu er einnig
ætlað að framleiða máltíðir
fyrir Bakkaskjól og Hlíf. Ein
af helstu röksemdunum fyrir
útboði á matsölu í upphafi
voru þær að þannig myndi
sparast kostnaður við uppsetn-
ingu framleiðslueldhúss. Var
forstöðumanni skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu og skóla-
stjóra Grunnskólans falið að
undirbúa útboðið. Skólastjór-
inn, Skarphéðinn Jónsson,
ásamt fleiri starfsmönnum
skólans lýstu efasemdum um
fyrirhugað útboð.

Í bréfi bæjarstjóra til bæjar-
ráðs segir m.a.: „Undirbún-
ingsvinna hefur staðið yfir og
styttist í útboð. Niðurstaða for-
stöðumanns Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu er sú að setja
beri upp framleiðslueldhús í
Grunnskólanum á Ísafirði og
leigja það út til verktaka fáist
hagstæð tilboð. Það er mat for-
stöðumanns eftir að hafa farið

yfir reglugerð um matvæla-
eftirlit og hollustuhætti að
framleiðslueldhús sé hentugri
kostur fyrir Ísafjarðarbæ í
þessu tilfelli. Á þeim forsend-
um eru möguleikar fyrir þjón-
ustuaðila innan Ísafjarðarbæj-
ar til að bjóða í verkið.“

Þá kemur fram í bréfinu að
vegna stækkunar eldhússins
þurfi að gera ráðstafanir varð-
andi húsnæðismál félagsmið-
stöðvar og eru þau mál til skoð-
unar að því er fram kemur í
bréfi bæjarstjóra. Í bréfinu

kemur einnig fram að fagleg
ráðgjöf verði frá upphafi sótt
til SN-Ráðgjafar og annist
ráðgjafarstofan einnig eftirlit
með verktaka og að Agar ehf.
á Ísafirði verði undirverktaki
við eftirlit.

Framleiðslueldhúsinu er
einnig ætlað að sinna fleiri
þáttum en matseld fyrir grunn-
skólann. Í bréfinu segir: „Eld-
húsið sinni, auk GÍ, leikskól-
anum Bakkaskjóli og Hlíf frá
hausti 2005 (til vara: áramót-
um 2005/2006)“.  – hj@bb.is

Framleiðslueldhús sett upp í Grunnskólanum þrátt fyrir útboð

Eldhúsið leigt til verk-
taka fáist hagstætt tilboð

Rannveig Þorvaldsdóttir kennari við Grunnskólann á Ísafirði fékk Íslensku menntaverðlaunin 2005

Nemendur Rannveigar tóku á
móti henni með blómum og gjöfum

Rannveig Þorvaldsdóttir,
kennari við Grunnskólann á
Ísafirði var á meðal verðlauna-
hafa er Íslensku menntaverð-
launin voru afhent í fyrsta sinn
í síðustu viku. Það var Ólafur
Ragnar Grímsson, forseti Ís-
lands, sem veitti verðlaunin
eftirfarandi flokkum: 1. Skól-
um sem sinnt hafa vel nýsköp-
un eða farsælu samhengi í
fræðslustarfi. 2. Kennurum
sem skilað hafa merki ævi-
starfi eða á annan hátt skarað
framúr. 3. Ungu fólki sem í
upphafi kennsluferils hefur
sýnt hæfileika og lagt alúð við
starf sitt. 4. Höfundum náms-
efnis sem stuðlað hafa að nýj-
ungum í skólastarfi. Rannveig
fékk verðlaunin í flokki 3.

Í umsögn um Rannveigu
segir m.a.: „Rannveig Þor-
valdsdóttir útskrifaðist úr
Kennaraháskóla Íslands vorið
1997. Fyrstu tvö árin kenndi
hún við Langholtsskóla í
Reykjavík en hefur síðan kennt
við Grunnskólann á Ísafirði.

Hún gengur að hverju nýju
verkefni með opnum huga og
hefur náð einstaklega góðum
tengslum við nemendur sína
og samstarfsfólk. Hún kemur
fram við nemendur sína af
virðingu og ljúfmennsku og
tekst þannig að skapa í bekkn-
um sínum hvetjandi námsum-
hverfi þar sem hver einstakl-
ingur nýtur námsins og vinnur
eftir bestu getu. Rannveig hef-
ur lagt kapp á að vinna sam-
kvæmt hugmyndinni um
„skóla án aðgreiningar.“ þar
sem í sama bekknum er fjöl-
breyttur nemendahópur sem
býr yfir mismunandi getu og
þroska. Rannveig sækist eftir
að vinna með nemendahópum
sem samanstanda af ólíkum
einstaklingum, þ.á.m. ein-
staklingum sem hafa ýmiss
konar sérþarfir. Þessar sérþarf-
ir, sem oft kalla á sérstök
vinnubrögð, mikið skipulag og
aukinn tíma, eru sem áskorun
í hennar huga enda nær hún
góðum árangri í vinnu með

nemendum.
Rannveig býr yfir þeim mik-

ilvæga kosti góðs kennara að
skorast ekki undan verkefnum
heldur sýna frumkvæði og ár-
æðni í starfi. Hún tekst á hend-
ur krefjandi og ögrandi verk-
efni og tekst vel að leysa þau
farsællega.Til að styrkja sig
enn betur faglega í starfi hefur
hún hafið nám í sérkennslu í
Kennaraháskóla Íslands sam-
hliða starfi sínu. Rannveig
Þorvaldsdóttir er fulltrúi hinna
fjölmörgu, ungu kennara sem
í upphafi starfsferlis síns hafa
sýnt hve mikils virði traust
menntun, jákvætt hugarfar og
einlægur áhugi á starfinu er.“

Aðrir verðlaunahafar voru
Grundaskóli á Akranesi í
flokki 1. Kári Arnórsson, fyrr-
verandi skólastjóri Fossvogs-
skóla í flokki 2 og Sigríður
Björnsdóttir höfundur náms-
vefsins „Tónlist í tímans rás“
í flokki 4.

Nemendur Rannveigar
komu henni heldur betur á

óvart á föstudag þegar komið
var að síðustu kennslustund.

„Ég var virkilega hrærð yfir
þessu öllu saman. Ég hef verið
með þennan bekk í 4 ár og á
eftir að sakna þeirra, en þau
eru nú að fara yfir á unglinga-
stig. Ég fékk rós frá hverjum
og einum nemanda. Svo höfðu

þau greinilega frétt hvað ég er
mikill súkkulaðigrís, því ég
fékk belgískt konfekt og kaffi
með. Þá fékk ég mjög fallega
bók sem þau höfðu búið til. Í
henni er hvert barn með eina
blaðsíðu, þar sem er mynd af
nemandanum og umslag með
fallegum persónulegum skila-

boðum“, segir Rannveig.
Aðspurð segir hún að vissu-

lega hafi það verið mikil viður-
kenning og heiður að fá
menntaverðlaunin. „En það
sem ég fékk frá börnunum var
miklu persónulegra og dýr-
mætara. Það var beint frá hjart-
anu, frá þeim til mín.“

Einn nemenda Rannveigar færir henni bók sem börnin gerðu sjálf.
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STAKKUR SKRIFAR

Málfrelsi og upplýsingaskylda
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

Starfsmenn bæjarskrifstofa
Ísafjarðarbæjar kvöddu fyrir
stuttu tvo heiðursmenn sem
eru um þessar mundir að setj-
ast í helgan stein, þá Birgi
Valdimarsson starfsmann
Fasteigna Ísafjarðarbæjar og
Björn Helgason íþrótta- og
tómstundafulltrúa.

Hefð er fyrir því að fara að
Skarðseyri í Skötufirði í Ísa-
fjarðardjúpi á þessum árstíma
og var tækifærið nýtt til að tjá
þessum mönnum þakklæti
fyrir samstarfið á liðnum ár-
um.              – halfdan@bb.is

Björn og
Birgir kvaddir

Björn og Birgir voru kvaddir á Skarðseyri
í Skötufirði. Myndir: Stefán Brynjólfsson.

Starfsfélagarnir áttu saman góða kvöld-
stund að Skarðseyri.

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði hefur fest kaup á sam-
komuhúsinu í Haukadal í
Dýrafirði. Elfar Logi
Hannesson forsvarsmaður
leikhússins segir ekki ljóst
nákvæmlega hvað gert
verður við húsið.

„Það er allt í skoðun. Ég
sá þetta auglýst til sölu og
fannst húsið einfaldlega
það fallegt að það væri þess
virði að kaupa það. Það er
leiksvið í húsinu sem verð-
ur að sjálfsögðu nýtt. Það
stendur til að sýna Gísla
Súrsson þarna í sumar“,
segir Elfar Logi, en eins
og alkunna er gerist Gísla
saga Súrssonar að mestu
leiti í Haukadal.

Samkomuhúsið var
byggt á fjórða áratug síð-
ustu aldar og er um 100
fermetrar að stærð. „Það
er töluverð umferð fólks
þarna um og ég er nú þegar
búinn að taka á móti hóp
sveitunga minna frá Bíldu-
dal í kaffi.“ – halfdan@bb.is

Ísafjörður

Kómedíu-
leikhúsið

kaupir sam-
komuhúsið
í Haukadal

Undanfarna mánuði
hafa hjónin Guðrún Gunn-
arsdóttir og Valgeir Skag-
fjörð haldið tónleika víðs
vegar í kirkjum landsins

og flutt vandaða tónlistar-
dagskrá. Nú hafa þau hjón
ákveðið að taka stefnuna á

Ísafjörð og halda tónleika í
Ísafjarðarkirkju á morg-
un, fimmtudaginn 9. júní

kl. 20:30. Guðrún hefur
m.a. sungið lög af plötunni

„Óður til Ellýjar“ frá ár-
inu 2003 og af sólóplötu

sinni „Eins og vindurinn“

sem kom út fyrir síðustu
jól en á henni er að finna
lög og texta eftir Valgeir.

Báðar plöturnar hafa
hlotið einróma log gagn-

rýnenda jafnt sem áheyr-
enda og hlaut Guðrún

tónlistarverðlaunin árið

2004 fyrir Ellýjarplötuna.
Hún var einnig tilnefnd

sem besta söngkonan í ár
fyrir seinni plötuna. Á

efnisskrá tónleikanna eru
auk þess gamlir og nýir

sálmar. Tónleikarnir hefj-
ast kl. 20:30.   – bb@bb.is

Guðrún Gunnarsdóttir
syngur í Ísafjarðarkirkju

Guðrún Gunnarsdóttir.

Einn helsti kostur í upplýstu lýðræðisþjóðfélagi er ótvírætt málfrelsið.
Það er ekki sjálfgefið að maður geti tjáð sig um hvað eina sem hugur hans
kýs án þess að kalla yfir sig reiði eða önnur viðbrögð valdhafa. Stjórnarskrá
Lýðveldisins Íslands kveður skýrt á um tjáningarfrelsi í 73. greininni. Þar
segir: ,,Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar.” Ennfremur segir:
,,Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann
þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi
má aldrei í lög leiða.” Loks segir: ,,Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður
með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða
siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær
nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum.”

Að auki hafa verið sett lög um upplýsingaskyldu stjórnvalda nr. 50 árið
1996 til þess að tryggja enn frekar greiða og upplýsta umræðu og þau fjalla
um almennan aðgang að upplýsingum og rétt manns til að fá upplýsingar
um sjálfan sig. Hvers vegna eru þessar lakunnu reglur stjórnarskrár og laga
raktar hér? Ástæðan er einföld. Það er vilji höfunda stjórnarskrár að frelsi
til tjáningar og málfrelsis séu ekki settar skorður nema í neyð. Með sama
hætti hefur Alþingi talið rétt að setja lög um skyldu sveitarfélaga, ríkis og

annarra þeirra er annast stjórnsýslu til að veita upplýsingar í samræmi við
það sem nánar er ákveðið í nefndum lögum.

Að undanförnu hefur verið fjallað um ársreikninga Ísafjarðarbæjar og
reikninga Fasteigna Ísafjarðarbæjar. Það er eðlilegt enda er um opinbera
fjármuni að tefla og skylt að upplýsa skattgreiðendur og kjósendur um
stöðu fjármála sveitarfélagsins. BB er sterkur prentmiðill á Vestfjörðum
og kemur út vikulega. Þrátt fyrir það er ekki unnt að bera það saman við
dagblöð eins og Morgunblaðið eða Fréttablaðið þegar að því kemur að
verja tíma og fé til að rannsaka mál. Reyndar á ekki að þurfa að rannsaka
sjálfsagðar upplýsingar sem hér um ræðir.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri viðhefur orð eins og þráhyggju um þá
viðleitni blaðamanns að fá upplýsingar og skýringar í máli er varða allan
almenning í Ísafjarðarbæ. Hann veltir þvi fyrir sér í þágu hvers hann starfi.
Hann er frjáls að þessari skoðun og löngun til að fá svar við spurningum
sínum, jafnt og blaðamaðurinn. En honum gleymist að bæjarstjóri er þjónn
almennnings og sem slíkur í kastljósi fjölmiðla og ber að upplýsa þá er
leita svara. Kjörnir fulltrúar almennings og embættismenn verða að skilja
hlutverk sitt og þola gagnrýni. Svo einfalt er það.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir leiguhúsnæði á Ísafirði frá
byrjun ágúst. Hafið samband
við Grétar í síma +46 705893738
eða Pernillu í síma +46 733015269
eða sendið póst á netfangið
valkyrja@companqnet.se.
Til sölu er hvít Toyota Corolla
SI árg. 94, kraftsía 1600cc, 16"
álfelgur, topplúga, dekkt aftur-
ljós, svart og hvítt mælaborð
og margt fleira. Skoðaður til 06.
Mikið endurnýjaður. Frábært
eintak. Uppl. í síma 847 5236.

Óska eftir barnakerru á góðum
hjólum, helst með fimm punkta
belti. Uppl. í síma 456 5210.

Sex daga reiðnámskeið verður
haldið fyrir börn frá 7 ára aldri
á Ísafirði dagana 14.-20. júní ef
næg þátttaka fæst. Uppl. gefur
Rögnvaldur í síma 861 8435 og
Karen í síma 865 4239.

Til sölu er MMC Lancer GLXi
árg. 1993. Ný vél fylgir. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 691 7659
og 847 3257.

Til sölu er keramik 4 helluborð
með bakarofni. Lítið notað.
Verð kr. 15.000. Uppl. í símum
438 1427 eða 561 5442.
Til sölu er ísskápur, barnaskrif-
borð og bókahillur. Upplýsing-
ar í síma 893 4857.

Til sölu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13, 1. hæð. Upplýsing-
ar í síma 892 6010.

Forreldrar og forráðamenn
barna! Kíkið í kjallarann hjá
okkur þar sem fullt er af óskila-
munum. Sundhöll Ísafjarðar.

Þrettán ára stúlka sem er vön
börnum óskar eftir að fá að
passa 1-3 ára börn í sumar.
Uppl. í síma 849 5315.

Guðrún Bjarnveig Magn-
úsdóttir, tónlistarkennari í
Bolungarvík verður 50 ára
12. júní nk.

Í tilefni afmælisins taka
hún og eiginmaður hennar,
Einar Jónatansson, á móti
ættingjum, vinum og sam-
ferðafólki á heimili sínu kl.
18:00 laugardaginn 11. júní.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
8. júní,  161. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1783 hófust Skaftáreldar með eld-
gosi úr Lakagígum á Síðuafrétti. Þetta er talið eitt

mesta eldgos á Íslandi. Aldrei mun jafn mikið hraun
hafa runnið úr einu gosi. Í kjölfar eldanna fylgdi harð-
indakafli, Móðuharðindi. Mannfellir af skorti var mikill.

Þennan dag árið 1789 hófst jarðskjálftahrina á Suð-
urlandi, frá Selvogi til Þingvalla. Í heila viku voru

skjálftar með allt að tíu mínútna millibili. „Land sig
norðan Þingvallavatns milli Almannagjár og Hrafna-

gjár um rúma 60 sentimetra, vellirnir urðu að mýrlendi
og mun það meðal annars hafa orðið átylla til að

leggja þinghald niður það árið,“ segir í Náttúru Íslands.

Þennan dag árið 1882 lést Jón Hjaltalín, landlæknir,
72 ára Hann sat á þingi og var landlæknir í 27 ár.

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?   · Auðunn Einarsson, IPGA golfleiðbeinandi

Á þessum degi fyrir 645árumÁ þessum degi fyrir 645árumÁ þessum degi fyrir 645árumÁ þessum degi fyrir 645árumÁ þessum degi fyrir 645árum

Fiskuðu lítið

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Suðvestlæg átt, 3-8 m/s og skýjað með köflum, en

sums staðar lítilsháttar væta sunnan- og vestanlands.
Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustan til.

Horfur á föstudag,  laugardag,Horfur á föstudag,  laugardag,Horfur á föstudag,  laugardag,Horfur á föstudag,  laugardag,Horfur á föstudag,  laugardag,
sunnudag og mánudag:sunnudag og mánudag:sunnudag og mánudag:sunnudag og mánudag:sunnudag og mánudag:

Hægviðri og bjart með köflum, en víða síðdegisskúrir.
Fremur hlýtt.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ætlar þú að sækja einhverja bæjarhátíð á
Vestfjörðum í sumar?

Alls svöruðu 386. – Já sögðu 250 eða 65% – Nei
sögðu 59 eða 15% – Óvíst sögðu 77 eða 20%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

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

Kennslan í fyrsta sæti
„Það er allt brjálað að gera

og allt að fara á fullt í golfinu.
Sumarið er að láta bíða eftir
sér og það er búið að vera
ansi kalt undanfarið og við
það tóku vellirnir skref aftur
bak. Ansi mikið er að gera í
að leiðbeina fólki og ég er ný-
búinn að taka við yfirkennara-
stöðunni í Keili og því ábyrgð-
in á minni hendi. Það er mjög
krefjandi og um leið bráð-

skemmtilegt. Ég hef fengið
aðgöngu í sænska PGA skól-
ann og fer bráðum til Svíþjóð-
ar til að læra að vera golfkenn-
ari af bestu gerð.

Kennslan er í fyrsta sæti
hjá mér og ég í öðru sæti og
því verður ekki mikið um mót
hjá mér í sumar. Ég er þó að
þrjóskast við og mun reyna
keppa þegar ég get. Ég er
ekki alveg tilbúinn að gefa

það upp á bátinn en annars
gengur vinnan fyrir. Þá hef ég
fengið Björgvin Sigurbergs-
son til að koma vestur seinna
í mánuðinum og vera með
kennslu. Hann hefur allt sem
góður kylfingur þarf að bera
og fólk verður örugglega
ánægt að sjá nýtt andlit. Ég
vona bara að hann hafi ekki
of mikið að gera svo hann fái
tækifæri til að skoða Vestfirði.“

Patreksfirði, 3 júní. – Lítil veiði hefur verið undanfarið
um allan sjó. Togarinn Gylfi kom til Patreksfjarðar í morg-
un með um 100 tonn af fiski. Handfærabátar hafa lítið
sem ekkert fiskað undanfarið.

Skólaskip reykjavíkur, Auður liggur hér inni. Með því
eru 17 unglingar auk annarrar áhafnar. Kennari drengj-
anna lætur mjög vel af sjómennsku þeirra. Lentu þeir í
ágætis fiskveiði út af bjargi, áður en þeir komu hér inn.
Sennilega halda þeir sjómannadaginn hér á Patreksfirði
og munu þá keppa í róðri og ef til vill reiptogi við heima-
menn.

Norskur línuveiðari kom hingað inn í morgun með
bilaðan radar. Hafði skipið fengið sjó inn í brúna. Sagði
skipstjóri línuveiðarans, að mjög slæmt veður hefði verið
á sundinu milli Grænlands og Íslands undanfarna daga.

Fyrir nær fjórum áratugum síðan, árið 1968, var barni bjargað frá drukknun á Ísafirði fyrir mikið snarræði. Drengurinn hafði
verið að leik við höfnina og fallið í sjóinn en sjómaðurinn Jónatan Arnórsson sem var að vinna í bát þar skammt frá stökk sér
til sunds til að koma piltinum til bjargar. Háfjara var og fallið því 5 til 6 metrar. Jónatan gat fljótt náð
drengnum og synti með hann drjúgan spöl að fleka í bátahöfninni. Drengnum sem aðeins var 6 ára
varð ekki meint af ævintýrinu sem fyrir hetjudáð Jónatans fékk farsælan endi.

„Ég man óljóst eftir þessum atburði enda er langt síðan. Við drengirnir í
Pólgötunni og nærliggjandi götum vorum með litla útgerð á höfninni.
Þennan dag vorum við að útbúa frystihús sem var búið til úr hleðslusteinum.
Okkur fannst það mjög flott. Ein spýtan þvældist fyrir og ég ákvað að henda
henni í sjóinn en það fór ekki betur en svo að ég fylgdi með“, segir Bjarni
Jónsson, sem var bjargað frá drukknun fyrir 37 árum.

Gekk í burtu frá dreng í neyðGekk í burtu frá dreng í neyðGekk í burtu frá dreng í neyðGekk í burtu frá dreng í neyðGekk í burtu frá dreng í neyð

„Við vorum búnir að fara í fyrsta sundtímann hjá Kalla Aspelund en það var
eina sundkennslan sem ég hafði hlotið. Einhvern tókst mér að svamla þarna um
en sökk oft í kaf. Það sem var merkilegast við þetta mál var að
götusópari sem var að vinna þarna gekk að hafnarbakk-
anum og sá mig öskrandi af öllum kröftum. Hann sneri
sér bara við og gekk í burtu.

Jónatan Arnórsson var einhvers staðar að vinna þarna
hjá. Hann sá mig, stökk úr bátnum í sjóinn og dró mig í
land. Ég man að þetta var mikið fall. Síðan tókst honum
að drösla mér á land og þá kom lögreglan á staðinn á nýj-
um löggubíl. Það er mér minnistæðast að ég þurfti að
standa í bílnum á leiðinni heim, þar sem ég var rennandi
blautur. Lögreglan keyrði mig þar sem móðir mín tók á
móti mér og fékk hún að sjálfsögðu áfall. Það var heppilegt
að Jónatan var þarna staddur og kann ég honum bestu
þakkir fyrir“, segir Bjarni sem nú er búsettur í Reykjavík
og starfar sem ljósmyndari.

Bjargað frá drukknun
fyrir fjórum áratugum

Bjarni Jónsson 6 ára.Sundahöfnin á Ísafirði.
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DraumaferðinDraumaferðinDraumaferðinDraumaferðinDraumaferðin  · Ellert Örn Erlingsson, skólastjóri Grunnskólans á Þingeyri Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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ÍþróttirÍþróttirÍþróttirÍþróttirÍþróttir

Draumaferð út í geiminn Hver á að borga?
„Draumaferðin mín væri

út í geiminn. Það væri gam-
an að sjá heiminn með öðr-
um augum. Ferðalög um
geiminn byrjuðu snemma
að heilla mig, og ég hef
áhuga á því sem þeim
tengist. Þar með talið Star
Wars, ætli áhuginn hafi
ekki kviknað út frá því að
horfa á þær myndir í bern-

sku.
Ef það væri til geimfara-

stofnun á Íslandi þá væri
ég geimfari. En þar sem
hún er ekki til staðar þá sé
ég ekki fram á að ég komist
nokkurn tíma í draumaferð-
ina mína,“ sagði Ellert Örn
Erlingsson, skólastjóri á
Þingeyri.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Rúnar Örn Rafnsson, verslunarstjóri hjá BT á Ísafirði

Danstónlistin allráðandi
Hér kemur brennslan

mín.Óskaplegur hrærigraut-
ur þar sem allskyns straum-
um og stefnum ægir saman.
Danstónlistin er samt nokk-
uð ráðandi hjá mér, en þó
með nokkrum mýkri undan-
tekningum að sjálfsögðu.
 

1. Enigma - Sadeness
Þetta er tónlist sem ég

kalla munkapopp. Tónlist
sem blandar saman gullfall-
egum kórsöng sem er trúar-
legs eðlis, og skemmtilegum
hægum danstakti með þung-
ri bassalínu. Rakin snilld og
ekkert annað.
 

2. M.A.R.R.S -
Pump up the volume
Eitt af allra fyrstu sam-

settu danslögunum. Þ.e.a.s.
lögum sem fá allskyns stef
og hljóma “lánað” frá öðr-
um. Lagið kom út árið 1987
og síðan hefur ekkert lát

verið á þörf tónlistarmanna
til að fá „lánað“ hjá öðrum.
Smekklega stolið hér að mínu
mati.
 

3. Fatboy Slim -
Gangster´s tripping

Fyrsta lagið sem ég heyrði
með þessum fyrrum bassa-
leikara the Housemartins.
Lagið situr enn sem fastast í
hausnum á mér, og hef ég
fylgst með öllu sem Norman
Cook, eða Fatboy Slim hefur
gert frá þeirri stundu, og ekki
enn orðið fyrir vonbrigðum.
 

4. Tori Amos -
Professional widow

Algjörlega á skjön við allt
sem Tori hefur gert bæði fyrr
og síðar. Flottur danstaktur,
einföld laglína og enn einfald-
ari texti. Algjör gargandi
snilld hér á ferð, lag sem höfð-
ar meira til fótanna en til höf-
uðsins.

sjá fjóra miðaldra menn ýta á
takka á tölvum á sviði. En ég
fór, ég sá og ég sannfærðist.
Frábær en jafnframt stórskrýt-
in hljómsveit, sem eiga mörg
frábær, en jafnframt stórskrýt-
in lög.
 

8. Kylie Minouge - Can´t
get you out of my head
Kylie var flottust á níunda

áratugnum, eða á „eighties“
tímabilinu. Kylie er enn flott-
ust í dag, og þetta er lagið sem
markaði endurkomu hennar í
poppheiminn aftur. Þetta er
bara þvílíkt flott allt saman, og
ekki orð um það meir.
 

9. 4 Non blondes -
What´s up

Linda Perry söng þetta lag á
sínum tíma svo kyrfilega fast
í hausinn á mér að það er
enn pikkfast þar og trúlega
ekkert á leið þaðan í bráð.
Alveg synd að þessi hljóm-

 
5. The Beatles -

Norwegian wood
Erfitt að velja bara eitt lag

frá þessum snillingum. Las
bókina um Bítlana upp til agna
og hlustaði á allar plöturnar
aftur og aftur á meðan. Það var
stórkostleg upplifun, enda á
ferðinni stórkostlegir lista-
menn.
 

6. The Rolling Stones -
Sympathy for the devil
Sama sagan hér, erfitt að

velja bara eitt lag úr. Þarna er á
ferðinni eitthvert skemmtileg-
asta undirspil sem ég hef heyrt
fyrr og síðar, enda verið fengið
„lánað“ í ansi mörg lög síðan
þá.
 

7. Kraftwerk -
Musique non stop

Ég fór á tónleika með þessum
miðaldra tölvunördum í fyrra.
Þegar ég fór þá hugsaði ég:
Hvað er nú merkilegt við að

sveit sé hætt, og þessi söng-
kona hætt að syngja.
 

10. Sálin - Þú
fullkomnar mig

Stundum heyrir maður
eitthvað lag á nákvæmlega
réttum tíma. Þetta er eitt af
þeim lögum. Fallegur
texti og góðar minningar
gera þetta að frábæru lagi í
mínum huga.

Rúnar Örn Rafnsson.

Vestfirðir eru stór-
fenglegur áfangastaður

James McLetchie, ferða-
þjónn frá Outer Hebrides eyj-
um í Skotlandi og Connie
Stevens, ferðamálastjóri Falk-
landseyja, heimsóttu Ísafjarð-
arbæ á vegum Ferðamálaráðs
Skotlands fyrir skemmstu.
Markmið heimsóknarinnar var
að miðla þekkingu og kanna
hvort grundvöllur sé fyrir sam-
starfsverkefnum á milli stað-
anna.

„Tilgangur heimsóknarinn-
ar var fræðast um ferðaþjón-
ustu á Íslandi og Vestfjörðum.
Við búum einnig á eyjum og
því vert að kanna sjá hvaða
þróun er hjá sambærilegum
samfélögum í ferðaþjónustu,
bera kennsl á hugsanleg
vandamál og hvort við getum
ekki lært af reynslu hvers ann-
ars“, segir James.

„Þó Falklandseyjar séu fjar-
lægar Íslandi eiga þjóðirnar
margt sameiginlegt. Fleiri
þjóðir ættu að deila reynslu
sinni og koma okkar hingað
hefur verið tækifæri til að fá

Vestfjörðum. Landslagið hér-
na er stórkostlegt og að lenda
hér er mikilfengleg reynsla.
En margir sem við höfum rætt
við finnst lítið til þess koma
enda hluti af þeirra daglega
lífi. Fólk sem býr í svona
fögru umhverfi hættir til að
taka því sem sjálfsögðum hlut
og heldur að allir séu jafn
lánsamir að búa slíkum stöð-
um. Ég tel að Vestfirðingar
ættu að markaðsetja þessa
hluti fyrir erlenda gesti og
koma þeim skilaboðum áleið-
is út í heiminn að þetta er
stórfenglegur áfangastaður“,
segir Connie.

„Við höfum ferðast um allt
Ísland og það er eitthvað ein-
stakt við Vestfirði. Að ferðast
um firðina, læra um íbúana
og fá að kynnast sögu þeirra
og menningu er mjög spenn-
andi. Ég held að fólk hefði
mikinn áhuga á kynnast því
ef það vissi hvað væri í boði.
Fyrir utan að hér er hreint og
ósnert umhverfi“, segir James.

nýjar hugmyndir svo næsta
skref er að sjá hvernig best er
að þróa þær í framtíðinni. Við
getum öll lært hvert af öðru“,
segir Connie.

„Ég kem frá Outer Hebrid-
es í Skotlandi og þar er verið
að leita leiða til að fá fjöl-
breytni í ferðamennsku á

svæðinu og hvernig er best að
koma því á framfæri. Við erum
að fást við svipuð vandamál og
hér á Vestfjörðum. Ef við
deilum hugmyndum okkar er
það besta skrefið fram á við“,
segir James

„Það er gott að vita að vanda-
málin sem maður er að glíma

við eru þau sömu og aðrar
þjóðir víða um heiminn eru að
kljást við. Glöggt er gestsaug-
að og það er gott að fá aðra
sýn á hlutina. Heima í Falk-
landseyjum hættir manni til
að einblína of mikið inn á við
og metur ekki það góða í kring-
um sig. Það virðist vera eins á

James McLetchie og Connie Stevens fyrir fram Hæstakaupstaðarhúsið á Ísafirði

Þau tóku saman fyrir nokkru, Guðni Borgarsson, verkamaður
í Áhaldahúsi Ísafjarðarbæjar, og Kristjana Magnúsdóttir, dóttir
Magnúsar Arnórssonar, sem ævinlega er kallaður Maggúdd.

Eitt sinn sem oftar kom Maggúdd í kaffi til Braga Magg í Vél-
smiðju Ísafjarðar. Margmennt var í Bragakaffi að venju. Fóru
menn nú að ræða við Maggúdd um ráðahag Kristjönu dóttur
hans. Þar kom að einhver nefndi að stúlkan væri orðin ófrísk.
Maggúdd játti því. Þá fóru menn að ræða um skírnarveislu.
Einhver nefndi, að yrði þetta strákur myndi hann verða skírður
í höfuðið á öfum sínum og heita Magnús Borgar. Þetta mis-
skildi Maggúdd og sagði: Nnnei, ééég bbborga sko ekki neitt.

Gunnar Már
og Bjarney
sigruðu
Gunnar Már Elíasson
(GBO) sigraði á sjómanna-
dagsmótinu í golfi sem
haldið var í Tungudal á
sunnudag. Gunnar Már fór
holurnar 18 á 76 höggum
án forgjafar. Annar varð
Jón Steinar Guðmundsson
(GBO) á 78 höggum og
þriðji varð Kristinn Krist-
jánsson (GÍ) á 79 höggum.
Með forgjöf sigraði Kristján
Elías Ásgeirsson (GÍ) á 64
höggum, Gunnar Már varð
annar og Jón Steinar
þriðji. Í kvennaflokki án
forgjafar sigraði Bjarney
Guðmundsdóttir (GÍ) á 105
höggum, önnur varð Krist-
ín Karlsdóttir (GÍ) á 107
höggum og þriðja varð
Guðrún Á. Stefánsdóttir
(GÍ) á 116 höggum. Sömu
úrslit urðu í kvennaflokki
með forgjöf. Þá fór Bjarney
á 71 höggi, Kristín á 77
höggum og Guðrún á 84
höggum. Nándarverðlaun
á 6. braut fékk Tryggvi
Guðmundsson og Kristinn
Kristjánsson fékk nándar-
verðlaun á 7. braut. Alls
tóku 42 kylfingar þátt í
mótinu sem styrkt var af
ísverksmiðjunni Ísnum
ehf., á Ísafirði.

Kristján fór
holu í höggi
Bolvíski kylfingurinn
Kristján Jónsson náði
draumahögginu á Tungu-
dalsvelli á Ísafirði á sunnu-
dag. Kristján fór þá sjöttu
holu vallarins, sem er 129
metra löng, á aðeins einu
höggi. Kristján notaði 7
járn í draumahöggið og
lenti boltinn vinstra megin
við holuna og rann svo
niður halla til hægri og
ofan í holuna. Kristján er
annar Bolvíkingurinn til að
fara holu í höggi á þessu
ári en stutt er síðan
Grímur Lúðvíksson fór
holu í höggi á Syðridals-
velli í Bolungarvík.
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Sjómannastyttan afhjúpuð á nýjan leik
Að lokinni messu í Ísafjarð-

arkirkju að morgni sjómanna-
dags gengu kirkjugestir að sjó-
mannastyttunni á sjúkrahús-
túninu þar sem lagður var
blómsveigur til minningar um
þá sjómenn sem horfnir eru.
Þessi siður var tekinn upp eftir
að styttu Ragnars Kjartansson-
ar var komið fyrir á þessum
stað 1974. Á síðasta ári var
styttan flutt til Þýskalands þar
sem hún var steypt í brons.
Jafnframt var stöpull styttunn-
ar lækkaður. Í tilefni af 100
ára afmæli útibús Landsbanka
Íslands á Ísafirði ákvað bank-
inn að kosta endurgerð stytt-
unnar en bankinn hafði komið
myndarlega að fjármögnun

hennar á sínum tíma.
Það voru Brynjólfur Þór

Brynjólfsson, fráfarandi úti-
bússtjóri Landsbankans á Ísa-
firði, og Sævar Gestsson, for-
maður Sjómannafélags Ísa-
fjarðar, sem afhjúpuðu stytt-
una. Ávörp voru flutt og að
lokinni athöfn þáðu gestir veit-
ingar í safnaðarheimili Ísa-
fjarðarkirkju. Fjölskylda
Ragnars sendi kveðjur til at-
hafnarinnar þar sem Ísfirðing-
um var óskað til hamingju með
endurgerð styttunnar. Þá lýsti
fjölskyldan yfir ánægju með
að styttunni skuli sýnd sú virð-
ing sem henni ber og þakkaði
það framtak sem til hefði þurft.

– hj@bb.is Fánaberar stóðu heiðursvörð er styttan var vígð á sunnudag.

Rækjuverksmiðjan Miðfell ehf. á Ísafirði

Leitar staðfestingar nauða-
samninga hjá Héraðsdómi
Rækjuverksmiðjan Miðfell

ehf. hefur óskað eftir því við
Héraðsdóm Vestfjarða að
staðfestur verði nauðasamn-
ingur félagsins sem félaginu
var veitt heimild til að leita
þann 30. mars. Í auglýsingu
frá Héraðsdómi Vestfjarðaí
Lögbirtingarblaðinu kemur
fram að samkvæmt skýrslu
umsjónarmanns með nauða-
samningsumleitunum Mið-
fells ehf. hafi samningsfrum-
varpið verið samþykkt af
94,44% atkvæðismanna sem
fóru með 98,39% atkvæðis-
krafna.

Samkvæmt frumvarpinu
voru lánadrottnum boðin 30%
af samningskröfum og allar
kröfur undir 50 þúsund krón-
um verða greiddar að fullu.
Greiðslan verður innt af hendi
í einu lagi með peningum inn-
an fjögurra vikna frá því að
nauðasamningur hefur verið
staðfestur endanlega fyrir
dómi. Einnig geta kröfuhafar
valið að eignast hlutafé í Mið-
felli fyrir sömu fjárhæð að
nafnverði og krafa þeirra.

Í úrskurði héraðsdóms þann
30. mars kom fram að fast-
eignaveðkröfur félagsins séu
áætlaðar um 160 milljónir
króna, afurðalán félagsins séu
um 350 milljónir króna og
skammtímaskuldir um 100
milljónir króna. Helsta eign
fyrirtækisins er fasteignin að
Sindragötu 1 ásamt vélum,
tækjum og búnaði til fram-
leiðslunnar og hráefni og af-

urðum á hverjum tíma. Þá
kemur fram í úrskurði héraðs-
dóms að félagið hafi fengið
loforð fyrir 110 milljóna króna
nýju láni sem bundið er ákveð-
num skilyrðum. Með því
hyggst félagið greiða for-
gangskröfur og nánar greindar
veðkröfur. Að því loknu standi
eftir 28,6 milljónir króna sem
varið verði til greiðslu samn-
ingskrafna og kostnaðar af

nauðasamningi. Þá kemur
fram að samningsmenn eru 65
samkvæmt lista yfir kröfuhafa.
Félagið kveðst samkvæmt
þessu ætla að fjármagna
nauðasamninginn alfarið með
nýju lánsfé og umbreytingu
krafna í hlutafé.

Takist nauðasamningar telur
félagið að eftir standi skuldir
áhvílandi á fasteignum, vélum
og tækjum að fjárhæð 200

milljónir króna, sem verði af-
borgunarlausar á þessu ári, og
afurðalán sem afurðir ásamt
kröfum vegna þeirra eigi að
geta staðið undir. Rekstur fé-
lagsins er talinn geta staðið
undir slíkum efnahag, en þá
sé gert ráð fyrir að gengi gjald-
miðla þróist á hagstæðan hátt.
Auk þess verði leitað eftir
meiru hlutafé til að tryggja
reksturinn frekar.  – hj@bb.is

Rækjuverksmiðja Miðfells ehf. við Sindragötu.

Inga tekur við lyklunum úr hendi Brynjólfs.

Útibússtjóraskipti
í Landsbankanum
Formleg skipti urðu á úti-

bússtjórum Landsbankans á
Ísafirði á föstudag þegar Inga
Á. Karlsdóttir fékk afhenta
lykla úr hendi Brynjólfs Þórs
Brynjólfssonar sem lætur nú
af störfum. Brynjólfur hefur
starfað hjá útibúum Lands-
bankans á Vestfjörðum í 15
ár, 5 ár á Bíldudal og 10 ár á
Ísafirði.

Inga er norður-Þingeying-
ur og verður fertug á árinu.
Hún er viðskiptafræðingur
frá Háskóla Íslands. Að
loknu námi fór hún til starfa

hjá Landsbanka Íslands á
Kópaskeri og síðan í Reykja-
vík. Hún hefur frá árinu 2000
starfað sem sérfræðingur á
fyrirtækjasviði Landsbank-
ans á Akureyri. Hún segist
hlakka til að takast á við
starfið.

Aðspurð viðurkennir hún
að hafa prufað að setjast í
stól Brynjólfs og líkað vel.
Þó Inga sé nú orðin útibús-
stjóri verður Brynjólfur til
taks ef á þarf að halda fyrstu
dagana.

– halfdan@bb.is

Inga fyrir framan útibú Landsbankans á Ísafirði.
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