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Ísafjörður. Framkvæmdir verða samkvæmt áætlun.

Ekki liggur fyrir að Ísafjarð-
arbær fresti framkvæmdum í
samræmi við tilmæli ríkis-
stjórnarinnar um aðhald í
framkvæmdum til að sporna
við þenslu og verðbólgu. Guð-
ni Geir Jóhannesson, formað-
ur bæjarráðs Ísafjarðarbæjar
segir að hann sjái ekki ástæðu
til að Ísafjarðarbær slái fram-
kvæmdum á frest, þær séu
ekki af þeirri stærðargráðu að
skipt geti máli í baráttu gegn
þenslu.

Guðni Geir bendir ennfrem-
ur á að Ísafjarðarbær og ríkið

standi ekki saman að neinum
framkvæmdum sem heitið
geti. Ríkisstjórnin hefur sem
kunnugt er gefið það út að
endanlegar ákvarðanir um
niðurskurð verði teknar að
loknum viðræðum við sveitar-
félögin. Guðni kannast ekki
við að ríkið hafi falast eftir
viðræðum við Ísafjarðarbæ
um þessi mál en segir að for-
sætisráðherra hafi kallað þó
nokkra bæjarstjóra á sinn fund
til óformlegra viðræðna um
frestanir ríkisins.

Fram hefur komið í fréttum

að Reykjanesbær hefur brugð-
ist við tilmælum ríkisstjórn-
arinnar um aðhald í fram-
kvæmdum með því að ákveða
að fresta framkvæmdum fyrir
röskar sex hundruð milljónir
króna í átta mánuði. Hingað
til hafa viðbrögð við frestun
verkefna verið nokkuð á hinn
veginn, engin vill láta fresta
hjá sér, og er Reykjanesbær
fyrsta sveitarfélagið til að
verða við tilmælum ríkis-
stjórnarinnar eftir því sem
næst verður komist.

– smari@bb.is

Frestun framkvæmda ekki
fyrirsjáanleg hjá Ísafjarðarbæ

Júlíus Geirmundsson ÍS
er í sjötta sæti á lista yfir
þá frystitogara sem skiluðu
mestu aflaverðmæti á land
á síðasta ári, og hækkar
sig um fimm sæti frá árinu
2004.

Afli af Júlíusi nam 5.016
tonnum að verðmæti 713
m.kr. á síðasta ári, á móti
4.499 tonnum og 666 m.kr.
árið 2004. Enginn annar
vestfirskur frystitogari
kemst á lista þeirra 30
efstu, sem birtur er í nýj-
asta hefti Fiskifrétta. Júlíus
Geirmundsson er gerður út
af Hraðfrystihúsinu – Gunn-
vöru hf.

Júlíus sjötti
aflahæsti
togarinn

Útilífveran var sett við hátíðlega athöfn í síðustu viku og stóð yfir alla helgina. Þessir hressu krakkar hjálpuðu til við
setningu hátíðarinnar með því að hjóla einn hring í bænum, en auk þeirra átti útivistarhetjan Gísli Súrsson stóran þátt
í athöfninni. Gríðarmikið var um spennandi viðburði á Útilífverunni, líkt og við mátti búast. Sjá nánar á innsíðum.
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Góðæri hjá sjávarútvegsfyrirtækjum
Góðæri ríkir nú hjá útgerðarfélögunum þar sem verðmæti

fiskaflans hefur hækkað mikið á þessu ári á sama tíma og
gengi krónunnar hefur veikst. Meðalverð á fiskmörkuðum
hefur hækkað að undanförnu um 18%. Verð á ýsu hefur til
að mynda hækkað um rúm 30 % á markaði undanfarið, á
þorski um 12,5 % og á ufsa um tæp 88 %.

Útlitið er bjart fyrir útgerðarmenn því í júní mánuði var
sett met á íslensku fiskimörkuðunum en þá fór meðalkílóverð
í 148 krónur sem er það hæsta sem fengist hefur í þeim mán-
uði frá stofnun fiskmarkaða. Einar Valur Kristjánsson,

framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-Gunnvarar segir að það
gefi auga leið að rekstur fyrirtækja sem selji allar sínar af-
urðir í erlendri mynt sé miklu skaplegri í dag en hann hefur
verið undanfarin ár.

Hann segir að sjávarútvegsfyrirtækin hafi hangið á
horreiminni í því háa gengi sem krónan hefur verið í, og tími
til kominn að það sigi niður á við. Að sögn Einars Vals verða
frystitogarasjómenn áþreifanlega varir við hækkandi gengi
þar sem laun þeirra eru beintengd við aflaverðmæti sem hef-
ur hækkað vegna gengisþróunar.                   – smari@bb.is

Engin ákvörðun hefur verið
tekin varðandi byggingu nýrr-
ar sundlaugar og líkamsrækt-
arstöðvar á Ísafirði. Sævar Óli
Hjörvarsson sem stendur að

verkefninu segir að forsendur
hafi breyst þar sem Ísafjarð-
arbær hafi óskað eftir tilboði
frá honum um rekstur sund-
laugarinnar en það hafi ekki

verið upphaflega hugmyndin.
Reikna þarf það út og býst
hann við að geta skilað bæjar-
yfirvöldum tilboði um bygg-
ingu og rekstur hússins innan

skamms og þá er það bæjar-
fulltrúa að meta hvort gengið
verði til samninga. Í málefna-
samningi meirihlutans segir
að:

„Unnið verði að þátttöku
Ísafjarðarbæjar í verkefni um
byggingu íþróttamiðstöðvar
með sundlaug á Ísafirði. Þátt-
taka bæjarins verði í formi
leigu á sundlaugar-mannvirkj-
um en aðrir hlutar mannvirkis-
ins í einkarekstri. Miðað er
við að leigu- og rekstrarkostn-
aður standist þær forsendur
að núverandi rekstarkostnaður
við Sundhöllina á Ísafirði að
viðbættum auknum tekjum
standi undir leigukostnaði.
Reiknað verði með þeim
kostnaði sem hlýst af flutningi
íþróttamannvirkja sem fyrir
eru og hugsanlegum kostnaði
vegna flutnings skólabarna í
sundkennslu.“

Ekki verður þetta skilið
öðruvísi en að mikill vilji sé
hjá bæjaryfirvöldum að farið
verði í verkið.

Guðni Geir Jóhannesson
segir að þegar tilboðið liggi
fyrir ásamt rekstraráætlun og
leigukostnaði verði það tekið
fyrir og skoðað gaumgæfilega
og segist hann ætla að beita
sér fyrir því að málið velkist
ekki lengi innan bæjarkerfis-
ins, heldur verði ákvörðun
tekin fljótt. Hver hún verður
segist hann ekki vita enda
skortir hann forsendur til að
meta það, en segir að óhætt sé
að segja að mikill áhugi sé á
málinu innan meirihlutans.

– smari@bb.is

Óljóst hvenær ákvörðun verður
tekin um íþróttamiðstöð á Torfnesi

Ferðamálaskrifstofa styrkir Sjáv-
arþorpið Suðureyri og Ísafjarðarbæ

Ferðamálaskrifstofa skrif-
aði undir samning við klasa-
fyrirtækið Sjávarþorpið Suð-
ureyri ehf. og Ísafjarðarbæ á
fimmtudag vegna verkefna í
uppbyggingu og úrbótum á
ferðamannastöðum á Vest-
fjörðum. Sjávarþorpið Suður-
eyri ehf. fær styrk að upphæð
2 milljónir króna til uppbygg-
ingar á upplýsingamiðlatorgi
sem staðsett er við innkomuna
í bæinn, þar sem ferðafólk er
upplýst um staðinn og mögu-
leika á þátttöku í daglegu lífi
með heimafólki.

Ísafjarðarbær sem hefur
umsjón og lögsögu yfir Horn-
ströndum og Jökulfjörðum,
fær styrk til úrbóta á aðstöðu
fyrir ferðafólk á Hornströnd-
um. Til verkefnisins var út-
hlutað 2,2 milljónum króna
og verður styrkurinn nýttur til
að bæta hreinlætisaðstöðu og
úrbóta í öryggismálum. Ferða-
málaskrifstofa úthlutar árlega
styrkjum til úrbóta í umhverf-

ismálaum og til uppbyggingar
á nýjum svæðum. Á árunum
1995 til 2006 hefur Ferða-
málaskrifstofa varið tæplega
500 milljón krónum til styrkja
og framkvæmda á um 400
ferðamannastöðum víðsvegar
á landinu.

Að mati Ferðamálaskrif-
stofu eru þau verkefni sem
hér eru styrkt vel til þess fallin
að renna stoðum undir mark-
vissa uppbyggingu ferðaþjón-
ustunnar. Hugmyndafræði
þessara verkefna og uppbygg-
ing er í anda sjálfbærrar þró-
unar að því leiti að þau fræða
fólk um náttúru og menningu
sem gerir almennan ferða-
mann meðvitaðan um um-
hverfi sitt. Þau dreifa álagi
um sveitarfélagið og þar með
dregur úr álagi bæði á náttúru
og mannlíf. Þá má geta þess
að annað verkefnið tengir
ferðafólk við hið daglega líf í
samfélaginu, sem eykur lík-
urnar á efnahagslegum ábata

hverfi. Verkefni sem stuðla
að náttúruvernd eru því for-
gangsverkefni. Einnig er reynt
að fylgja eftir því opinbera
markmiði að uppbygging
ferðaþjónustunnar skuli taka
mið af sjálfbærri þróun.

Á liðnum áratug hefur verið

gífurleg aukning á komum
ferðafólks til landsins og
ferðalögum Íslendinga um
eigið land. Ísland var lengi
vel markaðssett sem land
„Elds og ísa“ þannig að ferða-
fólki var beint á hverasvæði,
á jökla og í óbyggðir. Þessi

mikla aukning á ferðafólki var
farin að ganga óþarflega mikið
á auðlindina, náttúru Íslands,
og því hafa yfirvöld ferðamála
sett sér það markmið að vern-
da náttúruna og auka efna-
hagslega ábata af ferðaþjón-
ustu.              – thelma@bb.is

ferðaþjónustunnar enn frekar.
Til viðmiðunar við úthlutun

styrkja er stuðst við reglur
um forgangsröðun sem fylgt
hefur verið síðustu ár. Mikil-
vægi verkefna er metið eftir
því hver áhrif framkvæmdar-
innar eru á náttúru og um-

Frá undirskrift Ferðamálaskrifstofu, Ísafjarðarbæjar og Sjávarþorpsins Suðureyrar.

Um 1.400 gestir á þremur dögum
Þrjú skemmtiferðaskip
heimsóttu Ísafjörð frá

föstudegi fram á sunnudag
og báru þau með sér hátt í

1.400 farþega. Fyrst kom
finnska skipið MV Krist-
ina Regina, en það var að

koma í annað skiptið í
sumar eftir að hafa skipt
um farþega í Reykjavík.
MV Kristina Regina er

árviss gestur á Ísafirði, en
skipið er tæp 4.000 tonn og

rúmar um 180 farþega.
Strax daginn eftir kom svo

Saga Rose, sem einnig er
tíður gestur, en skipið, sem

er tæp 24.500 tonn og

rúmar um 600 farþega, lá
við akkeri í Skutulsfirði.

Saga Rose siglir undir
fána Bahamaeyja. Síðasta
skipið var svo MV Disco-
very, en það var að koma
hingað í fyrsta sinn. MV

Discovery, sem siglir undir
fána Bermúda, er rúm

20.000 tonn og ber um 500
farþega. Það kom á sunnu-

dag. Gestunum var tekið
fagnandi, eins og vera ber,
og skemmtu m.a. meðlimir

leikhóps Morrans þeim á
meðan þeir voru í landi,
auk þess sem farið var í

skemmtiferðir fyrir milli-

göngu Vesturferða.
Næsta skip til að koma

til Ísafjarðar verður MV
Prinsendam, sem kemur
25. júlí, en það er eitt af

stærstu skipum sumarsins,
tæplega 38 þúsund brúttó-
tonn og tekur 500 farþega.
Níu skip koma í júlí og þar
á meðal næst stærsta skip-

ið sumarsins Maasdam
sem er ríflega 55 þúsund

tonn og ber 1.266 farþega.
Þess má geta að átta skip

voru bókuð í júlí en
Clipper Adventurer kom

óvænt til Ísafjarðar í
byrjun mánaðar. MV Discovery kom til Ísafjarðar á sunnudag.
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ÚtsalanÚtsalan
er hafin!

Gerið góð kaup!
Verið velkomin!

Íslenska eignarfélagið ehf.,
hefur sótt um lóðina að Hafn-
arstræti 17 á Ísafirði en áætlað
er að reist verði hús sem mun
meðal annars hýsa veitinga-
staðinn Subway. „Skúli Sig-
þórsson, eigandi Subway,
kom til Ísafjarðar fyrir stuttu
og var að leita að stað til þess
að byggja á og datt niður á
þessa lóð. Að vísu hafði verið
sótt um hana áður en það kvis-
aðist út að sá sem hafði sótt
um hana ætlaði ekki að nota
hana. Hann ákvað því að
sækja um með þeim fyrirvara

að lóðinni yrði skilað“, segir
Hallvarður Aspelund sem
sótti um fyrir hönd félagsins.
Mikill áhugi er fyrir því að
veitingastaðurinn verði opn-
aður á Ísafirði að sögn Hall-
varðar.

„Skúli hefur hug á að
byggja hús fyrir staðinn en
hann hefur fengið svo miklar
fyrirspurnir og óskir um að
Subway verði opnaður á Ísa-
firði og þá sérstaklega frá
yngra fólki.“ Umhverfisnefnd
tók umsókn Íslenska eignar-
félagsins fyrir á fundi á mið-

vikudag, en hún benti á að
umrædd lóð er ekki laus til
úthlutunar og lagði til við bæj-
arstjórn að erindinu verði
hafnað.

Húsið sem stóð við Hafnar-
stræti 17 var rifið í ágúst í
fyrra, en það hafði löngum
sett sterkan svip á Eyrina. Nú
stendur yfir bygging verslun-
ar- og íbúðarhúsnæðis við
Hafnarstræti 19, en þar við
hliðina er verslunarhúsið
Neisti sem var reist fyrir
nokkrum árum síðan.

– thelma@bb.is

Vill byggja hús und-
ir Subway á Ísafirði

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar fagnar
framkvæmdum við leiksvæði í Holtahverfi

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur lýst yfir ánægju
með fyrirhugað leiksvæði í
Holtahverfi í Skutulsfirði. Á
fundi nefndarinnar fyrir stuttu
var bókað að ánægja ríkti yfir
því við framkvæmdirnar væri
verið að vinna í anda skipu-
lagsins frá árinu 1974. For-
saga málsins er sú að nýlega
samþykktu bæjaryfirvöld að
ganga til framkvæmda við
uppsetningu á sparkvelli með
gervigrasi í Holtahverfi á Ísa-
firði í sumar og endurnýjun
leiktækja í hverfinu. Fyrir

framtakinu standa nýstofnuð
Íbúasamtök Holtahverfis sem
buðust í vor til að leggja fram
vinnu og kosta hluta fram-
kvæmdanna ef af þeim yrði á
þessu ári. Ráðist verður í fram-
kvæmdirnar sem fyrst.

Sparkvöllurinn verður 18 x
33 metrar að stærð. Tækni-
deild Ísafjarðarbæjar gerir ráð
fyrir því að heildarkostnaður
við uppsetningu vallarins og
endurnýjun leiktækja verði
liðlega tíu milljónir króna.
Hlutur Íbúasamtaka Holta-
hverfis gæti numið 2,6 millj-

ónum og verður kostnaður Ísa-
fjarðarbæjar líklega um 7,5
milljónir sem vísað hefur ver-
ið til endurskoðunar á fjár-
hagsáætlun ársins 2006.

Íbúasamtökin voru stofnuð
1. apríl sl. og er tilgangur
þeirra að bæta og fegra um-
hverfi, aðstöðu og mannlíf í
Holtahverfi. Í Holtahverfi búa
nú um það bil 550 íbúar og
þar af um 150 börn og hefur
lengi verið kvartað yfir bágri
leikaðstöðu í hverfinu.

– thelma@bb.is
Holtahverfi.

Hið víðfræga og árlega Ög-
urball verður haldið nk. laug-
ardagskvöld. Að sögn Hafliða
Halldórssonar, eins skipu-
leggjenda ballsins, verður
Ögurballið með hefðbundnu
sniði í ár. Ballið fer fram í
gamla félagsheimilinu í Ögri,
sem var reist 1926, og er
dansiballamenningin í Ögri að

minnsta kosti jafn gömul hús-
inu. Þó lágu dansleikir niður
um árabil þar til hefðin var
endurvakin fyrir átta árum síð-
an.

Lengi vel komu menn sigl-
andi á Ögurböll, þar sem engir
akvegir lágu í Ögur, og hvetur
Hafliði fólk til að gera slíkt nú
verði til þess gott veður. Dú-

ettinn Halli og Þórunn leika
fyrir dansi, líkt og síðustu ár
auk þess sem boðið verður
upp á rabbabaragraut og
rjóma. Hafliði segist ekki efast
um að mikil stemning verði á
svæðinu, líkt og verið hefur
hingað til. Átján ára aldurstak-
mark er á dansleikinn sem
hefst kl. 23.  – eirikur@bb.is

Ögurballið víðfræga
haldið á laugardag

Umsvif Kambs á
Flateyri aukast
Mikil aukning var í lönd-

uðum afla á Flateyri fyrstu
sex mánuði ársins miðað
við sama tímabil í fyrra og
skýrist það fyrst og fremst í
auknum umsvifum Kambs
ehf. Í ár hefur verið landað
5991 tonnum á Flateyri en í
fyrra var landað 4021 tonn-
um og er það aukning um
49 prósent. Hinrik Krist-
jánsson framkvæmdastjóri
Kambs segir að í september
í fyrra hafi nýr beitningar-
vélarbátur af stærri gerðinni
verið tekinn í notkun ásamt
því sem fjölgað hefur verið
í smábátaflota fyrirtækisins.
Skýrir það þá gríðarlegu
aukningu sem orðið hefur á
lönduðum afla á Flateyri
milli ára.

Hinrik býst við að eitt-
hvað muni hægja á vexti
fyrirtækisins á næstu miss-
erum, fyrirtækið sé komið í
þá stærðargráðu sem hentug
þykir. Eins og fram hefur

komið hafa rekstrarskilyrði
sjávarútvegsfyrirtækja batnað
mjög síðustu misserin í kjölfar
gengissigs krónunnar. Hinrik
segir að það sé vissulega rétt,
en um leiðréttingu sé að ræða
á áralöngu hágengi krónunnar
sem lék sjávarútveginn grátt.

Að sögn Hinriks er þetta
ekki alveg svo einfalt að lægra
gengi sé græddur eyrir sjávar-
útvegsins þar sem öll aðföng
til fyrirtækjanna hafa verið að
hækka samtímis. „En því er
ekki að neita að það er miklu

skaplegra að vera í þessum
rekstri í dag en það var fyrir
nokkrum misserum.“ Á síð-
asta ári vann Kambur úr átta
þúsund tonnum af fiski og
það sem af er þessu ári er
búið að vinna úr fimm þús-
und tonnum.

Fyrrnefndar aflatölur eiga
einungis við afla sem land-
að er á Flateyri en Kambur
kaupir einnig fisk af mörk-
uðum og er í viðskiptum
við báta sem landa ekki á
Flateyri.      – smari@bb.is
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Morrinn heitir götuleikhús það sem Vinnuskólinn
í Ísafjarðarbæ starfrækir um hvert sumar. Í ár hafa

tvær ungar stúlkur verið ráðnar til að leikstýra
krökkunum um refilstigu sviðslistanna og kenna

lexíur í spuna, dansi, söng, látbragði, framsögn, lík-
amsburði og öðru því er fólki er hollara að kunna
skil á ætli það sér að standa sig á senunni. Stúlk-
urnar, þær Birgitta Birgisdóttir frá Reykjavík og

Jóhanna Friðrikka Sæmundsdóttir, Jósa, frá Vík í
Mýrdal, eru báðar menntaðar í leiklist og útskrifað-

ar frá Listaháskóla Íslands með BFA gráðu. „Sem
er mjög flott“, segja þær við blaðamann og hlæja
óstýrilátlega. Birgitta er nýútskrifuð en Jóhanna

Friðrikka útskrifaðist fyrir rúmu ári síðan. Eins og
einhverjir muna líklega eftir leikstýrði Birgitta

Morranum í fyrra og lék blaðamanni forvitni á að
vita hvort þær hefðu, að öðru leyti, unnið við

eitthvað svipað þessu áður?
Birgitta: „Ég var að vinna

við þetta í fyrsta skipti í fyrra.“
Jóhanna Friðrikka: „Ég hef

unnið frekar mikið við hluti
af þessu tagi. Ég var til dæmis
með Íslandsleikhúsið, en það
er batterí sem varð einmitt til
hér á Ísafirði. Í fyrra var ég
með götuleikhúsið í Kópavogi
og svo hef ég verið með alls
konar leiklistarnámskeið úti
um hvippinn og hvappinn. Í
vetur leikstýrði ég líka 10.
bekk í Varmahlíðarskóla.
Þannig að ég hef orðið tölu-
verða reynslu af svona starfi.
Birgitta kom líka eiginlega
hingað í fyrra vegna þess að
ég gat ekki komið“.

– Hvað kom þá upp á?
J: „Þá hafði ég verið beðin

um að koma hingað en var
búin að lofa mér annars staðar.
Mig langaði mjög mikið að
koma en gat það ekki, og stakk
svo upp á því að Birgitta
myndi koma í staðinn fyrir
mig og þau voru svona líka
ljómandi til í það“.

B: „Fyrst ákvað ég að koma

vestur, svo hætti ég við af því
ég ætlaði að vera í útlöndum.
Síðan daginn áður en ég fór út
hætti ég við það allt saman og
ákvað aftur að koma vestur“.

Mikil pressaMikil pressaMikil pressaMikil pressaMikil pressa
– Birgitta, hvernig gekk

þetta hjá þér í fyrra?
B: „Þetta gekk mjög vel,

sérstaklega miðað við að þetta
var fyrsta skiptið mitt. Ég held
líka og vona að allir aðrir hafi
verið mjög ánægðir. Það voru
fleiri krakkar í fyrra en í ár,
yfir tuttugu, sem er svolítið
mikið ef maður er einn“.

J: „Ef maður er með mikið
fleiri en tíu krakka og er að
vinna svona langa vinnudaga
í svona vinnu, þá verða að
vera tveir um hituna. Það verð-
ur að vera hægt að dreifa
þunganum og ábyrgðinni“.

B: „Þetta er auðvitað mjög
erfitt, þótt þetta sé líka mjög
gaman. Pressan er mjög mikil.
Til dæmis fær maður mjög
lítinn tíma til að vera tilbúin
með atriði 17. júní. Bara nokk-

ra daga“.
J: „Núna kom ég og átti að

fá fimm vinnudaga til að und-
irbúa atriðið. Ég hafði aldrei
hitt þessi börn áður, vissi ekki
hvað væru margar stelpur og
margir strákar. Þetta átti að
vera ein vika frá mánudegi til
föstudags en svo kom í ljós
þegar ég mætti á mánudegin-
um að það var skemmtiferða-
skip á miðvikudeginum og
það er prógram sem tekur all-
an daginn fyrir okkur, frá níu
til fjögur. Svo á föstudeginum
var hálfur dagurinn alveg úti
út af sólargöngu leikskólanna.
Þá voru fimm vinnudagarnir
mínir, sem mér þóttu rosalega
fáir, orðnir þrír og hálfur. Ein-
hvern veginn tókst okkur nú
samt að gera ágætt atriði“.

Sprell á götu-Sprell á götu-Sprell á götu-Sprell á götu-Sprell á götu-
listadögumlistadögumlistadögumlistadögumlistadögum

– Hvað eru þið að fara að
gera í sumar?

B: „Hvað erum við að fara
að gera í sumar? Það veit eng-
inn. En við erum að fara að
gera eitthvað rosalega skemm-
tilegt. Næst á dagskránni hjá
okkur er að setja upp barna-
leikrit fyrir leikskólana. Síðan
eru auðvitað skemmtiferða-
skipin, og alla föstudaga í júlí
verða svokallaðir götulista-
dagar en þá verðum við með
uppákomur úti á götu milli
þrjú og fimm. Þá er alls konar
sprell í gangi og kannski
mismunandi þema eftir dög-
um.“

J: „Svo erum við náttúru-
lega búin að setja upp 17. júní
sýninguna. Fyrir utan þessa
viðburði er síðan bara opið
hvað við gerum fleira og fer
auðvitað eftir því hvort við
höfum tíma og hvað krakkarn-

ir vilja gera“.
– Hvað er Morrinn starf-

ræktur lengi á ári?
J: „Ég byrjaði 12. júní og

Birgitta aðeins síðar. Síðasti
dagurinn er svo 10. ágúst.
Krakkarnir byrjuðu svo einni
viku áður en við komum, við
að taka til og mála og setja
teppi og gera fínt. Þetta eru
svona tveir mánuðir.“

– Hvað eru margir krakkar
sem taka þátt?

J: „Það eru allt frá 13 og
upp í 18. Þau koma dálítið og
fara, fara í sumarfrí með for-
eldrum sínum og þess háttar,
það eru ekki allir allt sumar-
ið.“

Semja leikritið sjálfSemja leikritið sjálfSemja leikritið sjálfSemja leikritið sjálfSemja leikritið sjálf
– Í hverju eruð þið að vinna

núna?
J: „Það sem við erum mest

að hugsa um núna er þetta
barnaleikrit. Við erum aðeins
byrjuð að þreifa okkur áfram
með það. Okkur langar að láta
þau búa til sitt eigið leikrit og
til þess förum við með þau í
ákveðið spunavinnuferli. Svo
skrifum við leikritið upp úr
því og búum til einhverja ein-
falda sögu. Mig langar að gera
það, það er skemmtilegra ferli.
Þau hafa gaman af að semja
lög og búa til karaktera í
spunavinnu og fara svo lengra
með þá.“

B: „Það er líka svo gaman
fyrir krakkana að eiga svona
mikið í upplifuninni sjálf.“

J: „Með þessu lagi er líka
auðveldara að finna hlutverk
fyrir alla krakkana. Segjum
sem svo við myndum setja
upp Rauðhettu þá væri bara
ein Rauðhetta, einn úlfur, ein
amma og þá eru bara þrír að
leika í staðinn fyrir að allir fái
að taka þátt í að búa þetta til

þá er hægt að gera fleiri minni
hlutverk“.

– Hvenær á að frumsýna
barnaleikritið?

J: „Það er ekki alveg á
hreinu. Leikskólarnir loka í
júlí, flestir sjötta minnir mig,
en einhverjir eru opnir til fjórt-
ánda og aðrir tuttugasta. Við
ætlum að reyna að ná allavega
tveimur fyrir lokanir og rest-
inni eftir lokanir. Við þurfum
því að vera tilbúin einhvern
tímann í byrjun júlí“.

Brúðir, íþrótta-Brúðir, íþrótta-Brúðir, íþrótta-Brúðir, íþrótta-Brúðir, íþrótta-
kappar og fínkappar og fínkappar og fínkappar og fínkappar og fín

bresk fjölskyldabresk fjölskyldabresk fjölskyldabresk fjölskyldabresk fjölskylda

– Hvað gerðuð þið á 17.
júní?

J: „Ég mætti í rauninni bara
með eina ótrúlega einfalda
hugmynd. Maður veit ekkert
hvernig krakka maður er að fá
og því ekkert um við hverju
maður má búast, eða hverju
er hægt að treysta þeim fyrir.
Það eina sem ég hafði í huga
þegar ég kom var að við
myndum notast við fánalitina.
Svo lét ég þau vinna í hópum
út frá því, í spunavinnu. Hvíti
hópurinn var hópur brúða sem
bjuggu til sögu um það hvaðan
þær voru að koma, hvert þær
voru að fara, hvers vegna voru
þær saman komnar þarna á
17. júní á Ísafirði; mennirnir
þeirra höfðu allir stungið af
við altarið. Rauði hópurinn
átti að vera fín bresk fjölskylda
sem var nýflutt til Ísafjarðar
og fannst allir vera ægilega
hallærislegir að vera ekki í
rauðu á þjóðhátíðardaginn.
Þau bentu á fólk og hlógu að
því og svona. Blái hópurinn
var svo íþróttahópur sem hélt
að skrúðgangan væri mara-
þonhlaup og var í því að hvetja

fólk áfram. Síðan vorum við
með dansatriði uppi á sviði
og lékum auglýsingar sem þau
höfðu búið til í spunavinnu.
Þá auglýstu þau morgun-
myglu á brúsa og fleira. Að
lokum fluttum við svo nýtt
17. júní-lag. Halldór Smára-
son er með okkur í þessu og
hann samdi þetta lag fyrir okk-
ur.“

– Hvað eru þetta gamlir
krakkar?

B: „Þetta er áttundi til tíundi
bekkur. Sami aldur og er í
vinnuskólanum.“

Frábært framtakFrábært framtakFrábært framtakFrábært framtakFrábært framtak
fyrir allafyrir allafyrir allafyrir allafyrir alla

–Hversu miklu teljið þið að
það skipti fyrir bæinn að reka
leikhús af þessu tagi?

J: „Þetta er auðvitað frábært
framtak af bænum að vera
með þetta. Það er líka stórkost-
legt að hægt sé að bjóða upp á
að allir sem vilji vera með
geti verið með“.

B: „Yfirleitt þar sem leikhús
af þessu tagi eru starfrækt,
sem er yfirleitt bara í miklu
stærri bæjarfélögum, Kópa-
vogi, Reykjavík, Hafnarfirði,
þar eru alltaf fjöldatakmark-
anir. Yfirleitt fimm til tíu. Hér
er bara opið fyrir alla. Það
hefur kannski aldrei reynt á
það því það hafa líklega aldrei
fleiri en tuttugu og eitthvað
sótt um. Það er samt alveg
mjög mikið. Það er spurning
hvort þetta myndi ganga ef
50-60 manns myndu sækja
um“.

J: „Það er samt svo frábært
að allt þetta unga fólk skuli
geta valið þetta, að þetta sé í
boði fyrir alla“.

– eirikur@bb.is

Morrinn
sprellandi
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Það hefur vart farið fram hjá þeim sem fylgst hafa með skrifum BB um sjávarútvegsmál í
gegnum árin, að samhliða umfjöllun um kvótakerfið með sínum mörgu, stóru göllum, sem
stjórnmálamenn flestir hverjir viðurkenna en hafa ekki þor til að taka á, hefur blaðið lagt ríka
áherslu á nauðsyn rannsókna á lífríki hafsins og áhrifum einstakra veiðarfæra á það. Fyrir 15
árum var vakin athygli á því á Alþingi að fjölmörg dæmi væru fyrir því að á togurum væri
stunduð sú iðja að slétta botninn á veiðisvæðum, með tilteknum aðferðum, til að auðvelda
eftirleikinn, veiðarnar. Hagsmunaaðilar létu sér fátt um finnast. Máttur þagnarinnar sá um
framhaldið.

Hinn 12. þ.m. birtist grein í Morgunblaðinu eftir Guðmund Pál Ólafsson, náttúrufræðing,
sem hann nefnir ,,Stóra samhengið“. Þar vekur hann m.a. athygli á sláandi niðurstöðu kín-
verskra náttúrufræðinga á áhrifum ,,Þriggja gljúfra stíflu“, stærstu stíflu veraldar, á vistkerfi
Austur-Kínahafs allt frá árinu 1998. Í stuttu máli er það álit náttúrufræðinganna að stíflan
ógni fengsælum veiðibanka Austur-Kínahafsins. Guðmundur segir: ,,Sjaldnan hefur birst
eins afdráttarlaus rannsóknarniðurstaða um neikvæð áhrif stíflna og uppistöðulóna í aurugum
fljótum eftir jafn skamman líftíma virkjunar. Ástæðan fyrir hruninu (á svifþörungum í haf-
inu) er minna ferskvatnsstreymi, engin náttúrleg flóð og þá ekki síst dvínandi uppleyst nær-

ingarefni í árvatninu, af völdum stíflunnar.“ Og hann heldur áfram: ,,Vert er að hafa í huga
að niðurstaðan er ekki aðeins ískyggileg fyrir Kínverja og virkjanaglaða Indverja, heldur
fyrir allar þjóðir sem byggja afkomu sína á sjávarútvegi, strandveiðum einkanlega, eins og
gildir um Íslendinga. Margoft hefur verið bent á að vistfræðileg áhrif af stífluðum jökul-
vötnum eru neikvæð og víðtæk. Undarleg fjölmiðlaþögn hefur samt verið um þau afdrifa-
ríku áhrif á sjávarnytjar hér á landi þrátt fyrir upplýsinguna en alvarlegust  er grafarþögn
Hafrannsóknastofnunar.“

Í grein sinni kemur GPÓ inn á þrenns konar áhrif af stíflun jökulfljóta á lífsskilyrði í sjó:
Í fyrsta lagi skili uppleyst næringarefni sér verr til sjávar; í annan stað truflist eða jafnvel
hverfi vor- og haustflóð og í þriðja lagi leiði þetta til minnkandi svifaurs jökulvatna til
sjávar, hvar í er að finna efni sem binda koltvísýring í hafinu og mynda kalk fyrir sjávarlíf.
Undir lok greinar sinnar hvetur GPÓ til að menn taki höndum saman og rannsaki vist-
fræðilega samhengið í þaula og segir ,,Hafrannsóknastofnun (verða) að taka fræðilega af-
stöðu til virkjana.“

Fróðlegt verður að fylgjast með viðbrögðum hagsmunaaðila við grein Guðmundar P.
Ólafssonar. Vonandi verður henni ekki mætt með grafarþögn.                                    s.h.

Lið Bakkapúka að verðlaunaafhendingu lokinni. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Kolbrún Sverrisdóttir og Sigurborg
Benediktsdóttir afhentu Pétri Sigurðssyni bikarinn
í minningu frænda síns, Hafþórs Sigurgeirssonar.

Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Kristján Guðmundsson fyrirliði
Bakkapúka fór mikinn á vellinum.

Oddur Jónsson og Maron Pétursson kljást um boltann.

Bakkapúkar sigruðu
Púkamótið á Ísafirði

Stóra Púkamótið var
haldið í annað sinn á

Ísafirði um síðustu helgi.
Fjögur lið voru skráð til

keppni og var hvert lið
skipað tólf leikmönnum.
Að sögn Jóhanns Torfa-
sonar eins af skipuleggj-

endum mótsins tókst vel til
og þátttaka meiri en í

fyrra. Skipt er í lið eftir
búsetu á árum áður og

nefndust liðin; Krókspúk-
ar, Dokkupúkar, Eyrar-

púkar og Bakkapúkar. Að
þessu sinni báru Bakka-

púkar sigur úr býtum.
„Það markverðasta á

þessu móti er að aftur
virðist það vera ógjörning-

ur fyrir syni Óla toll að
vera í sigurliði og móts-

nefnd ákvað að á næsta ári
verði þeir allir í sama lið-

inu en viðbúið er að sigur-
líkur annarra keppenda

aukist til muna við það. Þá
ákvað mótsnefndin einnig
að á næsta ári munu synir
Óla toll taka einn leik við

okkur bræðurna, og verð-
ur skorið úr um eitt skipti

fyrir öll hvaða knatt-

spyrnugen eru sterkari.“
Jóhann segir að á næsta

ári verða 25 ár liðin frá því
að Ísfirðingar léku í efstu

deild karla í knattspyrnu í
annað sinn og mun Púka-

mótið næsta sumar bera
keim af því. Í lokahófi
mótsins veitti Kristján

Rafn Guðmundsson fyrir-
liði Bakkapúka, Kristjáns-

bikarnum viðtöku, en
hann er farandbikar gef-

inn til minningar um
Kristján heitinn Jónasson.

Þá var einnig útnefndur
maður mótsins, en ein-

róma álit þeirra sem tóki

þátt í valinu var að Pétur
Sigurðsson markvörður

Krókspúka hafi verið
fremstur á meðal jafningja
á mótinu. Hlaut hann í við-

urkenningarskyni bikar,
gefinn í minningu Hafþórs

Sigurgeirssonar sem lést
fyrr á árinu. – smari@bb.is
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Elísabet Samúelsdóttir á Ísafirði

Sælkera lax
Sælkeri vikunnar býður

að þessu sinni upp á sælkera
lax mep mango chutney og
hnetum. Elísabet mælir með
því að rétturinn sé borinn
fram með salati og kartöfl-
um og bendir á að einnig sé
hægt að grilla laxinn. Eftir-
rétturinn er einfaldur og
góður en það er ljúffengur
skyrdessert.

Sælkera lax
2 laxaflök (1,6-2 kg)

sítrónusafi
paprikuduft
salt og pipar
1 stór krukka Sweet Mango
chutney
1 lítil krukka Mango
chutney
300 gr grófsaxaðar pista
síuhnetur eða salthnetur

Leggið flökin á álpappír og
kreistið sítrónusafa yfir þau.
Kryddið með paprikudufti,
salti og pipar. Hrærið saman

Sweet Mango chutney og
Mango chutney og smyrjið
því á flökin. Að lokum er hnet-
unum dreift yfir. Bakið við
200° hita í 15-20 mín. Fylgist
vel með því að hneturnar
brenni ekki.

Skyr desert
2 litlar dósir vanilluskyr
1 peli rjómi
1 Homeblest kexpakki
kirsuberjasósa

Myljið kexið smátt niður
og setjið í botninn á fati. Þeytið
rjómann og blandið honum
saman við skyrið og smyrjið
svo ofan á kexið. Að lokum er
kirsuberjasósunni smurt yfir.
Gott að gera svolítið áður en
borið er fram svo að blotni vel
í kexinu.

Ég skora á Salóme Ingólfs-
dóttir á Ísafirði að koma með
uppskrift í næsta blaði.

Veiðieftirlitsmaður
Staða veiðieftirlitsmanns við útibú Fiski-

stofu á Ísafirði er laust til umsóknar.
Leitað er að einstaklingi sem hefur skip-

stjórnarmenntun og reynslu af sjávarútvegi.
Góð íslensku- og tölvukunnátta eru áskilin.
Starfið krest þess að umsækjandi sé sjálf-
stæður og nákvæmur í vinnubrögðum og
búi yfir færni í mannlegum samskiptum
sem einkennist af sanngirni, háttvísi og fag-
mennsku. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingi opinberra starfsmanna.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrám skulu
sendar til Fiskistofu merktar „Starf veiðieft-
irlitsmanns við útibú Fiskistofu á Ísafirði“
fyrir 8. ágúst. Einnig er hægt að senda um-
sóknir til gerdurb@fiskistofa.is.

Upplýsingar um starfið veita Hrefna Gísla-
dóttir, forstöðumaður veiðieftirlitssviðs og
Gerður Bárðardóttir, starfsmannastjóri í
síma 569 7900.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Fiskistofu
við ráðningar. Umsóknir sem berast að um-
sóknarfresti loknum verða ekki teknar til
greina. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin. Upplýsingar um Fiskistofu má finna
á vefslóðinni http://www.fiskistofa.is

Hafnarfjörður 14, júli 2006
Fiskistofa – www.fiskistofa.is

Dalshrauni 1 · 220 Hafnarfjörður
Sími 569 7900 · Fax 569 7991

Vestfirðingar fá 50%
afslátt með Baldri

Sæferðir ehf. sem gerir út
Breiðafjarðarferjuna Baldur
býður Vestfirðingum helm-
ings afslátt með ferjunni yfir
Breiðafjörð. Samkvæmt upp-
lýsingum frá skrifstofu Sæ-
ferða þurfa vestfirskir far-
þegar að fara á skrifstofu Sæ-
ferða í Stykkishólmi eða á
Brjánslæk og fá þar til gert
afsláttarkort og gefa upp
kennitölu sem er síðan slegið
upp í þjóðskrá og vestfirsk
búseta staðfest.

Ferjan Baldur siglir þvert
yfir Breiðafjörð, frá Stykkis-
hólmi til Brjánslækjar með
viðkomu í Flatey. Siglingin
tekur um tvo og hálfan tíma.

Brottfarir eru frá Stykkishólmi
hvern dag kl. 09 og 16. Mögu-
leiki er að stoppa í Flatey milli
ferða, farþegum að kostnaðar-
lausu.              – smari@bb.is

Breiðafjarðarferjan
Baldur.

Atvinnulausum karlmönn-
um hefur fækkað á Vestfjörð-
um á tæpum mánuði og eru
þeir hvergi færri á landinu. Í
lok júní voru 11 karlmenn á
skrá yfir atvinnulausa en nú
eru þeir 3, að því er fram kem-
ur á vef vinnumálastofnunar.

Konum á skrá hefur hins vegar
fjölgað um tvær.

Í júní voru vestfirskir karl-
menn meðal þeirra fæstu á
landinu en aðeins voru færri á
Austurlandi þar sem 5 voru á
skrá, en þar eru fjöldi einstakl-
inga á atvinnuleysisskrá mun

lægri eða 27, og á Norðurlandi
vestra þar sem 9 voru skráðir
en alls eru 23 einstaklingar
skráðir atvinnulausir nú. At-
vinnuleysistölur hafa sveiflast
upp og niður frá því fyrir ára-
mót en um miðjan febrúar
voru 73 á skrá. Var það tölu-

verð fækkun frá því í byrjun
árs þegar 99 manns voru
skráðir atvinnulausir. Þá voru
102 á skrá yfir atvinnulausa á
Vestfjörðum fyrir áramót.

Á vef Svæðisvinnumiðl-
unar Vestfjarða eru auglýst
22 störf, alls 35 stöður.

Hvergi færri atvinnulausir
karlmenn en á Vestfjörðum

Rannsóknarboranir vegna
jarðgangna á Óshlíð eru hafn-
ar á ný og er áætlað að skýrsla
um samanburð þriggja leiða
muni liggja fyrir í haust. Þetta
kom fram á fundi bæjarráðs
með bæjarstjóra og fulltrúa
Vegagerðarinnar fyrir stuttu

um athuganir á jarðgöngum
til og frá Bolungarvík. Leið-
irnar sem um ræðir eru; tvö
göng á Óshlíð, Bolungarvík/
Hnífsdalur og Syðridalur/
Tungudalur. Þarna er saman-
burður á hentugum gangna-
munnasvæði og vegagerð til

og frá þeim.
„Er um að ræða mislöng

göng og þarf að vega og meta
hagkvæmni þeirra út frá stað-
setningu og mörgum öðrum
þáttum sem koma til með að
hafa áhrif. Þrátt fyrir að rík-
isstjórnin hafi boðað frestun á

útboðum vegaframkvæmda á
Vestfjörðum og víðar þá á alls
staðar að halda áfram við
undirbúning verka eins og fyr-
irhugað var þannig að ákvörð-
unin hefur ekki áhrif á rann-
sóknirnar“, segir í frétt á bol-
ungarvik.is.  – thelma@bb.is

Rannsóknaboranir hafnar á ný á Óshlíð

Páll Pálsson ÍS skilaði
sjötta mesta aflaverðmæti
íslenskra ísfisktogara á land
á síðasta ári. Árið 2004 var
Páll í fimmta sæti á þessum
lista. Aflaverðmæti af Páli
nam 386 milljónum á síð-
asta ári, en 443 m.kr. árið
þar á undan. Afli Páls var

5.343 á síðasta ári og litlu
meiri, eða 5.561 tonn árið
2004.

Þá var Stefnir ÍS í sextánda
sæti í afla ísfisktogara, sé rað-
að eftir aflaverðmæti, og
hækkar sig um sex sæti frá
árinu 2004. Skilaði hann
3.247 tonnum að verðmæti

304 m.kr. á móti 2.336 tonn-
um og 210 m.kr. ári áður. And-
ey ÍS situr í 31. sæti á fyrr-
greindum lista og lækkar um
þrjú sæti frá 2004. Andey skil-
aði 562 tonnum og 53 milljón-
um í fyrra á móti 1.229 tonn-
um og 119 milljónum árið
2004. Öll þessi skip eru gerð

út af Hraðfrystihúsinu –
Gunnvöru.

Þá situr Haukur ÍS í 33.
sæti listans með 401 tonn
og 33 m.kr, Framnes ÍS í
38. sæti með 113 tonn og
10 m.kr. og Sléttanes ÍS í
39. sæti með 22 tonn og 2
m.kr.                          – hbh

Páll Pálsson með sjötta mesta afla-
verðmæti íslenskra ísfisktogara

Páll Pálsson ÍS.
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Framlegð
frá rekstri

jákvæð
Tekjur Ísafjarðarbæjar

voru 992 milljónir á tíma-
bilinu janúar-maí, en á ár-
inu öllu eru tekjur áætlaðar
2.382 m.kr. Gjöld án
reiknaðra liða voru 795
m.kr. og eru áætluð 2.270
til ársloka. Fjárfestingar
námu 88 m.kr. á tímabil-
inu og verða 271 m.kr. til
ársloka gangi áætlun eftir.

Framlegð frá rekstri á
tímabilinu var jákvæð um
109 m.kr. eftir fjárfesting-
ar. Þetta kemur fram í
skýrslu Þóris Sveinssonar
fjármálastjóra sem lögð
var fram á fundi bæjar-
ráðs.                        – hbh

Verslun Þrists við Silfur-
götu á Ísafirði flytur innan
tíðar að Hafnarstræti þar
sem Sjallinn hefur verið til
húsa en eigendur Þrists hafa
keypt húsnæðið af Sjálf-
stæðisflokknum. Verslunin
Þristur hefur verið til húsa í
Silfurgötu í því húsi sem
löngum hýsti fyrirtækið
Straum en Ísafjarðarbær
hefur fest kaup á húsinu og
þar sem það lendir undir
stækkun grunnskólans og
verður því rifið.

Ekki er ákveðið hvenær
verslunin flytur en það verð-
ur á næstu mánuðum. Þrist-
ur verður áfram með verslun
í húsnæði vélsmiðju sinnar.
Sjálfstæðishúsið eða Sjall-
inn hefur verið helsti
skemmtistaður Ísfirðinga
svo lengi sem elstu menn
muna en síðasta árið hefur
félagsmiðstöðin verið þar
til húsa. Ekki er vitað hvert
félagsmiðstöðin flytur en
unnið er að lausn þess.

– smari@bb.is

Sjallinn verð-
ur verslun

Félag áhugamanna um vík-
ingaverkefnið á Þingeyri er
orðið þátttakandi í verkefninu
Euro Viking sem gengur út á
siglingar ungmenna á víkinga-
skipum um Eystrasaltslöndin.
Vestfirskir víkingar senda alls
fimmtán ungmenni á aldrinum
18-25 ára í siglingar í sumar
og í haust.

Siglt verður á þremur vík-
ingaskipum sem smíðuð voru

í Grænlandi en eru staðsett í
Litháen. Hver sigling tekur
hálfan mánuð og er tugur
manna í áhöfn hvers skips. Í
síðustu viku barst loforð um
styrk til verkefnisins frá Evr-
ópusambandinu. Hver skip-
verji þarf að greiða 30% af
kostnaði ferðar milli Íslands
og Eystrarsaltslandanna, en
annar kostnaður verður
greiddur af verkefninu.

Fyrsta siglingin verður á
vötnum Litháens dagana 23.
júlí til 6. ágúst. Næst verður
siglt í Lettlandi dagana 7. til
20. ágúst, og að lokum í Eist-
landi dagana 21. ágúst til 3.
september.

Áhugasömum ungmennum
er bent á að hafa samband við
aðstandendur víkingaverkefn-
isins á Þingeyri.

– hbh

Fimmtán ungmenni send í
siglingar á víkingaskipum

Vertíðin er að komast á
fullt hjá Vigurbændum,

hvort sem um er að ræða
dúntekju, lundaveiði eða
blessaðan ferðamanninn.

Að sögn Hugrúnar Magn-

úsdóttur bónda í Vigur
hefur veðrið ekki verið

sérstakt í Vigur fremur en
annars staðar í fjórðung-

num. Ferðamannastraum-
urinn fór hægt af stað en
er þó allur að aukast rétt

eins og hann gerir iðulega í
júlí. Hátt í 3000 manns

koma í kaffi á ári og labba
hring í kringum eyjuna

með leiðsögumanni og sjá
Sjóferðir Kiddýar og Haf-
steins um ferðirnar í sam-

vinnu við Vigurbændur.
Mikil lundaveiði er

stunduð í Vigur en eitt-
hvað er hann tregur í ár og

flýgur lítið. Grunsemdir
hafa jafnvel vaknað að

lítið æti sé í sjónum sem
valdi litlu flugi fuglanna.

Dúntekja hefur verið
stunduð í Vigur frá alda-

öðli en veðrið setur strik í
reikninginn í varpinu.

Hugrún segir að varpið
hafi farið vel af stað í vor

en rigningar undanfarinna
vikna hafi ekki góð áhrif á
varpið. Siglt verður í Vig-

ur frá Ísafirði alla daga
fram til loka ágústmán-

aðar, auk þess sem boðið
verður upp á morgun- og

kvöldferðir fyrir hópa.
Bókanir fara fram hjá

Vesturferðum, sem veita
einnig allar nánari upp-

lýsingar í síma 456-5111.
– smari@bb.is

Vertíðin að komast á fullt í Vigur

Vigur í Ísafjarðardjúpi.

Sýning á gripum sem
fundust við fornleifaupp-
gröft á Eyrartúni sumarið
2004 var opnuð í Safnahús-
inu á Ísafirði laugardaginn
15. júlí. Í könnunargreftri á
Eyrartúni fyrir tveimur ár-
um fundust ýmsir munir
sem taldir eru vera frá 19.
öld. Má þar nefna sem dæmi
flöskubrot og öngla,
hnappa, brot úr leirpípum
og keramiki. Afar lítið er
vitað um upphaf byggðar í
Skutulsfirði. Ýmsir telja að
Eyri hafi verið landnáms-

jörð en fyrir því er engin vissa
þótt almennar líkur séu nokkr-
ar.

Eyrarbærinn stóð á bæjar-
hólnum nokkru norðan við
þann stað þar sem minnis-
merki Ragnars Kjartanssonar,
myndhöggvara, um drukkn-
aða sjómenn stendur nú. Bær-
inn hefur trúlega verið marg-
byggður á sama stað í aldanna
rás eins og venja var. Hann
var rifinn ekki allmörgum ár-
um eftir að Ísafjarðarkirkja,
sem brann árið 1987, var full-
gerð árið 1863. Tóftir bæjarins

munu hafa verið jafnaðar
út á dögum viðreisnar-
stjórnarinnar á sjöunda
áratug nýliðinnar aldar.

Samhliða sýningunni
mun Fornleifastofnun Ís-
lands, Háskólasetur Vest-
fjarða og Vestfirðir á mið-
öldum standa fyrir kynn-
ingu á starfi Fornleifaskól-
ans í Vatnsfirði, en hann er
að hefja sitt annað starfsár
þar, auk þess sem sagt verð-
ur frá því sem framundan
er í fornleifarannsóknum í
Vatnsfirði.– thelma@bb.is

Sýning á gripum frá forn-
leifauppgröfti á Eyrartúni

Fornleifafræðingarnir Freya Sadarangani og
James Taylor við vinnu sína á Eyrartúni árið 2004.

Sjór étur nú upp menning-
arverðmæti við gömlu Vél-
smiðjuna á Þingeyri sem hefur
mikið minjagildi og er nær
einstök í sinni röð, stofnsett
1913. Guðmundur Kristjáns-
son, hafnarstjóri Ísafjarðar-
hafna, segir að áætlað hafi
verið að fara í sjóvarnir við
Þingeyri í sumar, en af því
verður ekki. Ríkið greiðir 90%

af verkinu.
Smiðjan er upprunaleg og í

starfhæfu ástandi og hefur
mikið aðdráttarafl fyrir ferða-
fólk. Það var Guðmundur J.
Sigurðsson sem reisti smiðj-
una á sínum tíma og er vél-
búnaður hennar með óbreytt-
um ummerkjum. Steypiríið er
enn starfrækt og þar eru m.a.
steyptar línuskífur fyrir flot-

ann. Vélar smiðjunnar eru enn
þá knúnar með reimskífum af
einum öxli eins og tíðkaðist í
upphafi síðustu aldar. Unnið
er að því að varðveita vél-
smiðjuna af myndarskap og
bjarga henni frá eyðileggingu.

Það eru afkomendur Guð-
mundar sem þar eru að verki
en Matthías Guðmundsson
stóð lengi vaktina í smiðjunni.

Gamla vélsmiðjan á Þingeyri
í hættu vegna ágangs sjávar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að gefa út vín-
veitingaleyfi til kaffihússins
Langa Manga á Ísafirði til 13.
mars á næsta ári. Í umsókn
aðstandenda kaffihússins
kemur fram að staðurinn hefur
veitingaleyfi til sama tíma, og

skemmtanaleyfi til 29. júní á
næsta ári.

Eins og kunnugt er var deilt
um það í vetur hvort afturkalla
ætti skemmtanaleyfi staðar-
ins. Sendu íbúar í Aðalstræti
24 kvörtun til bæjaryfirvalda
vegna hávaða frá kaffihúsinu,

en velunnarar Langa Manga
söfnuðu undirskriftum þar
sem skorað var á bæjaryfir-
völd að stytta ekki opnunar-
tíma staðarins. Málinu lauk
þannig að skemmtanaleyfið var
framlengt með þeim skilyrð-
um að hávaða yrði stillt í hóf.

Langa Manga veitt vínveitingaleyfi
Langi Mangi á Ísafirði.
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Hótelrekstur og æska
í vestfirsku ölpunum
Vera Þórðardóttir og Phil Harrison reka Hótel
Núp í Dýrafirði og eru þar með yngstu rekstr-

araðilar hótels á landinu, svo vitað sé. Þau hafa
mikinn metnað í að bjóða gestum sínum upp á

háklassamat í fallegu umhverfi vestfirsku
alpanna og hlotið lof fyrir. Vera hefur rætur að

rekja til Núps og dvaldi þar oft á sumrin sem
barn hjá afa sínum og ömmu. Nú er hún komin

aftur sem ung kona ásamt kærasta sínum með
það að markmiði að halda minningu Núps á
lofti með því að auka hróður hótelsins. Phil
lærði matseld í heimalandi sínu, Bretlandi.

Hann kom til landsins til þess að skoða sig um
en þegar hann kynntist Veru ílengdist hann.

Phil segir að honum líki vel við Ísland og nýtur
þess að vera í kyrrðinni í Dýrafirði. Parið segir

Bæjarins besta frá reynslu sinni á Hótel Núpi en
þau hafa þar kynnst ýmsu, allt frá endurminn-

inga fyrrum nemendum skólans til frásagna
húsdrauga.

– Hvernig kom það til að
þið tókuð að ykkur rekstur
Hótel Núps?

„Við komum vestur í apríl.
Þá hafði verið leitað mikið til
Ásvaldar staðarhaldara Núps-
skóla vegna bókana í sumar
og hann spurði móður mína
hvort hún þekkti ekki ein-
hvern kokk. Móðir mín svar-
aði að kærasti dóttur hennar
væri einmitt kokkur og þau
ræddu við okkur um að koma
vestur. Við ákváðum að slá
til“, segir Vera.

„Ég hófst handa við að búa
til matseðil og mér fannst það
mjög áhugavert og hér erum
við nú.“

„Þá tók við mánuður mikils
annríkis. Við þurftum að segja
upp vinnu og húsnæði í Reyk-
javík koma bæklingi út, sjá
um auglýsingar og taka þátt í
ferðasýningunni Perlan Vest-
firðir í Perlunni en við kom-
umst inn í hana á síðustu
stundu,“segir Vera

„Það þurfti líka að semja
við birgja, útbúa matseðil og
velja vínlista. Finna út allt sem
við þurftum til þess að geta
látið þetta ganga upp. Þetta
var mjög áhugaverður mánuð-
ur. Ég hef þó nokkra reynslu
af að hótel- og veitingarekstri.
Ég byrjaði að vinna á hóteli
þegar ég var fimmtán og í
fullu starfi ári seinna. Ég hef
unnið við ýmis stjórnunarstörf
í eldhúsi og veitingahúsi svo
ég hafði einhverja hugmynd
út í hvað við værum að fara,“
segir Phil.

„Ég hafði unnið á veitinga-
stað í Reykjavík með námi í
fimm ár og á Ítalíu síðastliðinn
vetur en það var allt annars
eðlis en það sem við höfum

tekið að okkur á Núpi“, segir
Vera.

– Svo það er óhætt að segja
að þetta hafi verið lærdómsrík
reynsla?

„Já alveg pottþétt“, segja
þau bæði samtímis. „Þetta hef-
ur haft ýmislegt í för með sér
sem maður sá ekki fyrir, meðal
annars höfum bakað brauð
klukkan 6 á morgnana og skipt
á rúmum um miðja nótt því
að ein þvottavélin hafi bilað.
Ýmsir hlutir sem fylgja ringul-
reiðinni sem oft getur verið á
bak við tjöldin í hótelrekstri“,
segir Phil og brosir.

Salsa ogSalsa ogSalsa ogSalsa ogSalsa og
spennandi réttirspennandi réttirspennandi réttirspennandi réttirspennandi réttir

„Það felst miklu meira en
okkur óraði fyrir í því að reka
hótel. Bókhaldið hafði ég lært
í skóla en maður þarf að sjá
um allar bókanir og halda utan
um allt sem allir hafa borgað
fyrir og svo framvegis. Það
getur verið svolítið yfirþyrm-
andi“, segir Vera.

– Haldið þið tvö eingöngu
um stjórntaumana á Hótel
Núpi?

„Já, það eru aðallega við
tvö, en við höfum fengið
mikla og góða hjálp. Móðir
mín hefur komið af og til og
verið okkur innan handar í
markaðssetningu og svoleiðis.
Hún hefur mikla reynslu á því
sviði og hefur sambönd. Svo
er það að sjálfsögðu starfs-
fólkið okkar; Sara er mín
hægri hönd, Lára systir mín
sér um móttökuna og svo er,
Ben, vinur Phil, sem er líka
kokkur“, segir Vera.

Phil bætir við: „Við höfum

líka fengið fólk frá Reykjavík
til þess að hjálpa okkur þegar
mest er um að vera. Auk þess
kemur aukastarfsfólk frá Ísa-
firði um helgar og þegar þess
er þörf.“

„Aðsóknin er að aukast
núna þar sem fólk er farið að
vita af okkur og það spyrst út
hvað við höfum upp á að
bjóða. Fólk er farið að koma
til okkar bara til þess að borða
hjá okkur og gera sér daga-
mun. Það eru líka margir við-
burðir framundan hjá okkur
og einn sá stærsti er Salsa-
helgin sem okkur finnst mjög
spennandi. Hún verður haldin
aðra helgi í ágúst og þá koma
danskennarar frá Reykjavík,
þau Carlos sem er frá Perú og
kona hans Rannveig sem er
íslensk og halda námskeið hjá
okkur. Í tengslum við það
munum við bjóða upp á Suð-
ur-ameríska rétti og að lokum
verður haldinn dansleikur“
segir Vera.

„Það ætti að verða mjög
skemmtilegt. Við munum
bjóða upp á tíu rétti með tapas
ívafi og svo mun Carlos, mað-
urinn með galdrafæturna,
kenna áhugasömum að dansa.
Hann hefur nokkrum sinnum
reynt að kenna mér að dansa
salsa en án árangurs. Ég held
að ég sé alveg taktlaus“, segir
Phil glettinn.

„Ég hef nokkrum sinnum
farið á svona námskeið í
Reykjavík og þau eru mjög
skemmtileg. Carlos kennir í

Kramhúsinu og er frábær
kennari, hann hefur líka dans-
að frá unga aldri“, segir Vera.

Lægsti meðalaldurLægsti meðalaldurLægsti meðalaldurLægsti meðalaldurLægsti meðalaldur
starfsfólksinsstarfsfólksinsstarfsfólksinsstarfsfólksinsstarfsfólksins

– Er það rétt að þið séuð
yngstu hótelstjórarnir á land-
inu?

„Ég held það, það kæmi mér
allavega mjög á óvart ef það
væru einhverjir yngri“, segir
Phil og Vera samsinnir því.

„Ég held að meðalaldur
fastra starfsmannanna á hótel-
inu hljóti að vera sá lægsti,
hann er um tvítugt. Phil er
elstur og hann er 23 ára.“

„Við berum því mikla ábyrgð
miðað við aldur en við höfum
líka ákveðna reynslu að baki,“
segir Phil.

– Eru gestirnir jákvæðir
gagnvart aldri ykkar?

„Já þeir eru það eftir að hafa
kynnst því sem við höfum að
bjóða“, segir Vera. „Oft hefur
fólk þó ruglast á móður minni
sem framkvæmdastjóra sem
er eðlileg ályktun þar sem hún
er eldri og þannig er það oftast,
en þegar þeim er sagt að við
séum það vekur það venjulega
áhuga þeirra og flestum finnst
það frábært. Við höfum líka
mikinn metnað að gera hlutina
vel og fólk sér afraksturinn.“

„Ég tel okkur vera standa
okkur mjög vel“, skýtur Phil
að.

– Ert þú lærður kokkur Phil?

„Já ég lærði það í Englandi
og hef svo unnið á mörgum
stöðum bæði þar og á Íslandi.
Allt frá stórum hótelum til eins
af bestu strandveitingahúsun-
um í Evrópu. Það var í alvöru
strandveitingahús þar sem það
var staðsett á ströndinni. Það
var m.a. alveg frábær, bístró
staður sem bauð upp á sjávar-
rétti. Á Íslandi hef ég t.d. unn-
ið á Hótel Nordica.“

– Hvernig líkar ykkur dvöl-
in á Núpi?

„Mér finnst æðislegt að vera
hér. Ég er að matreiða mat
sem ég elska að elda og það er
frábær reynsla að vera ekki
eingöngu að stjórna eldhúsi
heldur einnig að kynnast öðr-
um þáttum í hótelrekstri. Núp-
ur er líka indæll staður og það
er frábært að setjast út í sól-
skini þegar það er rólegt á
hótelinu með kaldan bjór eftir
langan vinnudag“, segir Phil.

– Er ekki gaman að vera
ykkar eigin herrar?

„Jú, það er gaman af því að
við erum mjög stolt af því
sem við erum að gera. Við
höfum líka fengið mjög já-
kvæð viðbrögð. Við fengum
okkur til aðstoðar fagmann frá
fyrirtækinu Vín og Matur til
þess að velja vínlistann með
okkur og við erum mjög stolt
af árangrinum. Á vínlistanum
okkar eru háklassavín sem fást
ekki hvar sem er, eitt rauðvín-
ið okkar tel ég vera það besta
á öllum Vestfjörðum ef ekki
landinu. Það er innflutt frá

Ástralíu og allir sem hafa
bragðað það hafa kommentað
á hversu gott það er.

Ég er líka mjög stolt af mat-
seðlinum hans Phil en þar eru
réttir sem fást ekki annars
staðar í fjórðungnum. Við höf-
um farið á marga veitingastaði
hér vestra og þeir hafa allir
verið mjög góðir, en það sem
við bjóðum upp á er af allt
öðrum toga. Og þegar við ber-
um matinn fram þá gerum við
það alltaf með stolti“, segir
Vera.

„Það er líka ótrúlegt hvað
matsalurinn í heimavistar-
skólanum hefur umbreyst í
notalega veitingastað. Mér
finnst Vera hafa gert magnaða
hluti við hann og maður trúir
varla að maður sé staddur í
skólabyggingu,“ bætir Phil
við.

„Markmið okkar er að geta
boðið upp á gistingu á sann-
gjörnu verði og gæðamat á
„gourmet“ veitingahúsi. Fólk
getur þá nýtt sér hagstætt verð
á gistingu og gert sér dagamun
á veitingahúsinu“, segir Vera.

„Ég held að gistingin sé á
mjög góðu verði en maturinn
er á svipuðu verði og á sam-
bærilegum stöðum, og okkur
hefur verið sagt að miðað við
þann mat sem við erum að
bjóða sé verðið ekki hátt. Fólk
borgar fyrir gæði,“ segir Phil.

Halda uppiHalda uppiHalda uppiHalda uppiHalda uppi
merki Núpsmerki Núpsmerki Núpsmerki Núpsmerki Núps

Vera skenkir ánægðum viðskiptavini vín. Phil yfir pottunum.
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– Vera er ættuð að vestan
þó hún hafi alist upp í Reykja-
vík.

„Mamma mín ólst upp á
Núpi og pabbi minn fæddist á
Norðurlandi en fluttist til Ísa-
fjarðar barn að aldri og ólst
upp þar. Föðuramma mín býr
á Ísafirði og einnig föðursystir
mín svo við komum oft í heim-
sókn auk þess sem ég kom
alltaf til afa og ömmu á Núpi
á sumrin og lék mér hér sem
lítil stelpa. Það er því skrítin
tilfinning að reka núna fyrir-
tæki á þessum stað. En á sama
tíma er það mjög gott þar sem
við viljum halda uppi merki
Núps með því að halda staðn-
um gangandi. Ég veit að það
gleður ömmu mína mjög
mikið þar sem hún lítur á Núp
sem heimili sitt og sömuleiðis
hefði það glatt af afa ef hann
væri enn á lífi.

Fullt af fólki þekkir Núp
frá skólaárum sínum hér og
kemur í heimsókn til þess að

rifja upp æskuminningar og
sjá hvernig staðurinn hefur
breyst. Margir fyrrum nem-
endur biðja oft um þau her-
bergi sem þeir voru í á heima-
vistinni.“

„Fyrr í sumar var haldið
nemendamót á Núpi, árgangur
´58, og þá vildu einmitt sum
þeirra fá sín gömlu herbergi“,
segir Phil.

– Núpsskóli var stofnaður
fyrir um það bil 100 árum og
á því mikla sögu.

„Ein stelpa sem vinnur sem
þjónn hjá okkur um helgar
sagði mér að það væri reimt á
Núpi og kunni fullt af sögum
um alla draugana sem áttu að
vera þar. Mér var alveg hætt
að lítast á blikuna“, segir Phil
og þau Vera hlæja bæði.

– Hafið þið þá rekist á
einhverja drauga?

„Nei, en allir tala um hús-
drauginn Núma sem á að
ásækja Núpsskóla en hann er
orðinn að innanhúsbrandara

hjá okkur. Ef við heyrum t.d.
eitthvað hljóð, segjum við
bara: Æ þetta er bara Númi.
Við kennum honum um ýmsa
hluti og allir taka þátt í því.
Þetta er bara eitt af þessum
glensum sem festir sig í sessi“,
segir Vera.

– Hvaðan ert þú Phil?
„Ég kem frá norðurhluta

Englands frá bæ sem heitir
Huddersfield. Það er skammt
frá Manchester. Þegar ég kom
upphaflega til Íslands ætlaði
ég bara að vera hér í þrjá mán-
uði. Ég ætlaði að vinna og
skoða landið um leið. En svo
kynntist ég Veru og ég er hér
enn. Mér finnst gott að vera
hérna og hef kynnst bæði
borgarlífinu í Reykjavík og
svo friðsældinni í sveitinni á
Núpi. Ég vildi bara að ég
kynni íslensku aðeins betur
því það myndi gera mér lífið
auðveldara hér. En ég er að
læra.“

– Hafið þið í hyggju að vera

á Núpi bara í sumar eða getum
við búist við ykkur að ári?

„Fólk hefur hvatt okkur til
þess að koma aftur en það er
svo margt sem okkur langar
til að gera svo að það verður
bara að koma í ljós“, segir
Vera.

„Það er aldrei að vita. Þá
myndi fólk vita að það værum
við sem myndum halda um
stjórnartaumana og þar af leið-
andi við hverju það mætti bú-
ast. Þá hefðum við eitthvað til
þess að byggja á. Það gæti
verið spennandi“, segir Phil.

„Við eigum eftir að skoða
marga kosti varðandi framtíð
okkar svo það er erfitt að segja
til um það strax“, segir Vera.

Í fallegu umhverfiÍ fallegu umhverfiÍ fallegu umhverfiÍ fallegu umhverfiÍ fallegu umhverfi
vestfirsku alpannavestfirsku alpannavestfirsku alpannavestfirsku alpannavestfirsku alpanna

– Eitthvað að lokum?
„Við vonumst eftir því að

sem flestir komi til okkar á

Núp og njóti þess að vera þar.
Við höfum metnað fyrir því
að auka hróður staðarins og
bjóða upp á góða þjónustu og
frábæran mat og vín til þess
að skapa ánægjulega kvöld-
stund fyrir fólk“, segir Vera.

„Við reynum líka að gera
hvað við getum fyrir við-
skiptavininn. Um daginn kom
til dæmis til okkar hópur sem
vildi að við myndum útbúa
sérstakan matseðil fyrir eitt
kvöld hjá þeim en þau voru á
göngu um svæðið. Það er ekk-
ert mál ef ég fæ nægan fyrir-
vara og ég hef bara gaman af
því að gera það“, segir Phil.

„Ég vil líka hvetja fólk til
þess að prófa matinn hans
Phil. Við bjóðum upp á mat-
seðil í frönskum stíl. Við reyn-
um að bjóða upp á nýja hluti
eins og t.d. heimagerða ísinn
okkar“, segir Vera.

„Já, í vanilluísinn okkar not-
um við vanillustangir sem eru
innfluttar ferskar frá Tahíti og

þær eru fimm sinnum stærri
en þær venjulegu sem fást hér.
Af því fæst alveg yndislegt
bragð“, segir Phil.

„Við bjóðum upp á „gour-
met“ mat og fólki gefst kostur
á að bragða alls kyns rétti sem
það fær kannski ekki tækifæri
til á öðrum stöðum “, segir
Vera.

„Við höfum ekki fengið
nein neikvæð viðbrögð við
matseðlinum og fólk hefur
borið hann saman við það sem
fæst á stærri og betri veitinga-
stöðum í Reykjavík sem er
mjög mikið hrós,“ segir Phil.

„Það hefur komið okkur
ánægjulega á óvart. Við erum
því stolt af að geta boðið fólki
upp á að eiga ánægjulega
kvöldstund með góðum mat,
góðu víni og góðri þjónustu í
fallegu umhverfi vestfirsku
alpanna“, segir Vera með bros
á vör.

– thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Gengi krónunnar og gengi Vestfjarða
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

Til sölu er ónotaður Sony Walk-
man (1GB). Selst á u.þ.b. 14
þús. kr. Uppl. í síma 895 0375
eftir kl. 19 og í síma 456 5449.

Til sölu er 70-80m² íbúð að Að-
alstræti 42b á Þingeyri. Uppl. í
síma 894 8246 og 456 8246.

Til sölu eru tveir gárar (búr og
fleira fylgir). Selst á kr. 13.000.
Uppl. í síma 895 0375 eftir kl. 19
eða í síma 456 5449.
Til sölu er notaður ísskápur á
kr. 10 þús. Uppl. gefur Björn í
síma 897 6718.

Til sölu er 3ja mán. Medion mp3
spilari (512GB). Selst á kr. 8
þús. Uppl. í síma 869 5974.

Til leigu er 2ja herb. íbúð, 80m²,
á besta stað í bænum. Sann-
gjörn leiga. Upplýsingar í síma
869 6693.
Tjaldvagn óskast til leigu helg-
inga 20.-23. júlí. Uppl. gefur
Ragnheiður í síma 868 4192.

Til leigu er 4ra herb. íbúð í enda-
raðhúsi við Hlíðarvegi. Leigu-
tími er frá 1. sept. Langtímaleiga.
Uppl. í símum 862 1871 eða 456
3810.

Er ekki einhver sem hefur áhuga
að fjárfesta í hlutabréfum? Ef
svo er, þá hef ég það sem þú
hefur verið að leita að, þ.e. hluta-
bréf í Birnir ehf., sem gerir út
Gunnbjörn ÍS-302. Áhugasamir
hafi samband við Nikólínu í
síma 867 2965 eða Björn í síma
456 4577.

Er enn með eitt daggæslupláss
laust í haust. Nánari upplýsing-
ar gefur Halldóra dagmamma í
síma 456 2266 og 866 4424.

Jeppi til sölu!
Til sölu er Toyota 4Runn-

er árg. 2000. Ný dekk og
felgur. Bíll með miklum
búnaði. Verð kr. 1.650 þús.

Uppl. í síma 867 2337.

Nú er svo komið að spáð er fallandi gengi íbúðarhúsnæðis í Reykjavík,
þótt talið sé að mikil þörf verði fyrir íbúðarhúsnæði á næstu árum. Greininga-
deild KB banka, sem ekki má rugla saman við væntanlega greiningadeild
Ríkislögreglustjóra, telur að þörf verði fyrir tuttugu þúsund nýjar íbúðir á
höfuðborgarsvæðinu næstu 10 árin, þótt efnahagsástand ráði þar miklu um.
Enda spáir hún því að eftir tvö til þrjú ár komist fasteignaverð í jafnvægi á
nýjan leik. Því má ætla að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu séu ekki úti
að aka þegar kemur að lóðaúthlutunum.

Mestur hluti íbúðanna mun verða byggður þar sem þörfin er mest, í
Reykjavík og nágrenni. En hver verður hlutur landsbyggðarinnar? Um það er
illmögulegt að spá með nokkurri vissu. En sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu gera ráð fyrir að hægt verði að byggja allt að þrjátíu þúsund íbúðum þar
á næstu tuttugu árum. En hvers vegna dregst þá markaður með íbúðarhúsnæði
saman. Til þess liggja fyrst og fremst þrjár samhangandi ástæður, sú fyrsta að
verðbólga vex nú, önnur að vextir hækka í kjölfar hærri stýrivaxta Seðla-
bankans og í þriðja lagi að gengi íslensku krónunnar fellur um þessar mundir.

Bæði stjórnmálamenn, einkum landsbyggðarþingmenn og sveitarstjórnar-
menn úti á landi, og forsvarsmenn atvinnulífs kvarta undan því að hátt gengi
krónunnar hafi slæm áhrif á gengi sjávarútvegs. Nú hefur gengið lækkað og
þá heyrist minna frá þessum hópi stjórnmálamanna. Sú spurning vaknar nú

hvort lækkandi gengi krónunnar hefur hækkað gengi vestfirsks sjávarútvegs.
Ekki hefur verið fjallað um það í fjölmiðlum. Meðan allar greiningardeildir
spá lækkun gengis og reyndar hlutabréfa, áframhaldandi vaxtahækkun og
fyrirsjáanlegri fjölgun fólks á suðvesturhorninu væri fróðlegt og skynsamlegt
að fá úttekt á stöðu Vestfjarða, ekki síst varðandi sjávarútveginn, sem lengi
hefur verið talinn grundvöllur atvinnulífs hér vestra.

Í 14. tölublaði BB, hinn 5. apríl á þessu, ári var vikið að þessu atriði hér og
þá var sagt: ,,Sjávarútvegur hefur andæft um langt skeið. Hátt gengi krónunnar
hefur verið honum fjötur um fót að sögn talsmanna hans.” Fróðlegt væri að
heyra í forsvarsmönnum atvinnugreinarinnar hér og fá að vita hvernig þeir
hyggjast nýta sér það lag sem nú hefur skapast. Arnar Sigurmundsson for-
maður Samtaka fiskvinnslustöðva segir stöðu krónu nú vera eins og vonir
stóðu til að hún yrði síðar á árinu. Þetta var á forsíðu Morgunblaðsins síðasta
sunnudag og í sama viðtali segir hann útlitið gott þrátt fyrir  minnkandi afla.
,,Það hefur orðið mikil og tímabær breyting.” Þetta eru hans óbreyttu orð. Er
staða fiskvinnslu á Vestfjörðum betri en hún var?

Með hvaða hætti hyggjast sveitarfélögin nýta sér bætta stöðu, sé hún til-
fellið? Það er nauðsynlegt að fá umræðu um málið og þau tækifæri sem
kunna að fylgja.

Gamlir bandarískir hermenn á
fornum slóðum á Straimnesfjalli

Hópur manna sem voru í
bandaríska herliðinu við rad-
arstöðina á Straumnesfjalli
norðan Aðalvíkur fyrir hart-
nær hálfri öld vitjuðu þar gam-
alla slóða í síðustu viku.
Gömlu hermennirnir sem
komu til Íslands í þessum er-
indagerðum voru ellefu talsins
en sumir höfðu með sér börn
og skyldulið, þannig að í
hópnum voru alls um tuttugu
manns. Friðrik Jóhannsson
hjá Ferðaþjónustunni Grunna-
vík ferjaði hópinn frá Bolung-
arvík og norður í Aðalvík en
björgunarsveitarmenn úr Bol-
ungarvík fluttu mannskapinn
upp á fjallið. Áður en lagt var
á brattann snæddu gestirnir
hádegisverð í Ystabæ í Aðal-
vík í boði gamalla vina, þeirra
Kristbjarnar Eydal og konu
hans.

Kristbjörn Eydal var á sín-
um tíma lykilmaður í sam-
skiptum bandaríska herliðs-
ins í Aðalvík við heimamenn,
því að hann talaði ensku. Son-
ur hans er Friðþór Eydal, sem
mjög lengi hefur verið upp-
lýsingafulltrúi Varnarliðsins.
Þannig hafa tengslin við

Bandaríkjamennirnir fengu hið besta veður í
ferðinni og tóku mikið af myndum á leið sinni yfir

Ísafjarðardjúp. Ljósm: Hafþór Gunnarsson.

Byggingar bandaríska hersins á Straumnesfjalli.

Bandaríkjamennirnir fengu höfðinglegar
móttökur í sumarhúsi Kristbjarnar Eydals.

bandaríska herliðið á Íslandi
haldist í fjölskyldunni og það
var Friðþór sem kom í kring
móttökunni í Ystabæ.

Félagar úr Björgunarsveit-
inni Erni úr Bolungarvík fluttu
gestina upp á fjallið á tveimur
sexhjólum og var annað þeirra
með kerru í eftirdragi. Farþeg-
arnir voru látnir stíga af hjól-
unum og kerrunni þar sem
tæpast og hættulegast var á
leiðinni. Áður en bandarísku
gestirnir komu vann hópur
Ernismanna í tvo daga við að
hreinsa grjót af gamla bílveg-
inum upp á fjallið, þannig að
hann yrði fær fyrir sexhjólin.
Magnús Ólafs Hansson björg-
unarsveitarmaður í Bolungar-
vík, einn þeirra sem unnu að
þessu verki og fluttu síðan
gestina upp, segir að mjög
nauðsynlegt sé að hreinsa veg-
inn miklu betur vegna þeirra
fjölmörgu sem ganga á
Straumnesfjall á hverju sumri.
Fyrir tveimur árum vann sveit-
in að því að laga veginn upp á
fjallið til þess að hægt væri að
komast upp með sexhjól og
kerru. Var það gert í tengslum
við endurbyggingu neyðar-

skýlisins á Látrum í Aðalvík
og vegna öryggissjónarmiða
gangandi fólks.

Bandarísku gestirnir voru
ákaflega heppnir með veður í
þessari heimsókn sinni á forn-
ar slóðir. Að vísu mætti þeim
rigning við komuna til Kefla-
víkur á sunnudag en á Vest-
fjörðum var veðurblíða eins
og best gerist. Á Straumnes-
fjalli var blæjalogn og glamp-
andi sólskin og útsýnið eftir
því. Gömlu hermennirnir voru
himinlifandi yfir þessu öllu –
yfir því að hittast aftur, að hitta
gamla íslenska vini hér við
ysta haf eftir nærri hálfa öld,
yfir móttökunum og yfir
veðurblíðunni í vestfirskri
náttúru.

Sá hluti Straumnesfjalls þar
sem radarstöðin gamla stend-
ur enn kallast Skorar. Stöðin
var byggð á árunum 1954-56
og þá var jafnframt lagður
vegur upp á fjallið og flug-
braut gerð á sandinum innan
við Látra í Aðalvík. Radar-
stöðin á Straumnesfjalli var
ekki starfrækt nema fram á
miðjan sjöunda áratuginn.

– thelma@bb.is

Hópurinn ásamt Friðþóri Kr. Eydal, upplýsingafulltrúa
Varnarliðsins fyrir framan byggingarnar.

Ísafjarðar-
kirkja

Kvöldmessa verður í
kirkjunni nk. sunnudags-
kvöld, 23. júlí l. 20:00.

Kammerkórinn syngur.
Sóknarprestur!
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Magnús Ólafs Hansson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur skrifar

Áhyggjulaust ævikvöld í Bolungarvík?
Árið 1982 var uppstigning-

ardagur útnefndur Kirkjudag-
ur aldraðra hér á landi, í sam-
ráði við Ellimálanefnd þjóð-
kirkjunnar. Hugmyndina átti
Pétur Sigurgeirsson biskup.
Frá þeim tíma hefur eldri borg-
urum og fjölskyldum þeirra
verið boðið sérstaklega til
guðsþjónustu í kirkjum lands-
ins þann dag. Og þannig verð-
ur það framvegis. Ekki er
verra ef þetta hjálpar til að
minna reglulega á arfinn, sem
þessir einstaklingar hafa skil-
að þjóðarbúinu á langri ævi
en er þó víða lítils eða einskis
metinn.

Æskudýrkun samtímans
hefur leitt af sér nánast algjört
virðingar- og skilningsleysi
gagnvart þeim, sem við eigum
þó tilveru okkar og hagsæld
að þakka. Dagsverk þessa nú
aldraða fólks er hornsteinninn,
sem nútímasamfélagið byggir
á. Að skilja það ekki, að við-

urkenna það ekki, að tregast
við að þakka, með tilheyrandi
niðurlægingu fyrir þolendur-
na, er óafsakanlegt með öllu,
æpandi og meiðandi svívirða
sem ekki má líða. Aldraðir
íbúar þessa lands eiga ekki að
vera olnbogabörn þjóðarinn-
ar. Okkur ber að líta til þeirra
með stolti og búa þeim
áhyggjulaust ævikvöld.

Nú skal spurt: Getur verið
að bæjaryfirvöld í Bolungar-
vík hafi unnið öldruðum gagn
hér í bænum? Getur verið að
bjartara sé framundan í þess-
um efnum? Eða er bara um að
ræða kosningaáróður stjórn-
málamanna á landsvísu? Mér
er kunnugt um að á síðasta
kjörtímabili voru hugmyndir
lagðar fyrir bæjaryfirvöld,
bæði á opnum fundi og bréf-
leiðis, varðandi viðbyggingu
við Árborg, íbúðir aldraðra, í
Hvíta húsinu svokallaða hér í
Bolungarvík.

skoðun eldri borgara í Bol-
ungarvík, að byggja þurfi fleiri
íbúðir við Árborg.

Fyrir mér eiga aldraðir meiri
rétt á öryggi og áhyggjuleysi
en við hin, sem höfum ekki
náð þeim aldri að vera ýtt út
af vinnumarkaði. Mín skoðun
er sú, að okkur beri skylda til
að sjá svo um, að aldraðir hér
í Bolungarvík, og reyndar á
landsvísu, eigi þann sjálfsagða
rétt að eiga öruggt og áhyggju-
laust ævikvöld. Og vonandi
eigum við hin þess kost að
verða gömul.

Í X. kafla laga nr. 40/1991
um félagsþjónustu sveitarfé-
laga, sem fjallar um þjónustu
við aldraða, eru m.a. eftirfar-
andi ákvæði:

„Sveitarstjórn skal stuðla
að því að aldraðir geti búið
við eðlilegt heimilislíf í um-
gengni við aðra svo lengi sem
verða má... Sveitarstjórn skal
sjá um að félagsþjónusta aldr-

aðra sé fyrir hendi í sveitarfé-
laginu eftir þörfum... Jafn-
framt skal tryggja öldruðum
aðgang að félags- og tóm-
stundastarfi við þeirra hæfi. Í
því sambandi skal lögð sér-
stök áhersla á fræðslu og nám-
skeiðahald um réttindi aldr-
aðra og aðlögun að breyttum
aðstæðum sem fylgja því að
hætta þátttöku á vinnumark-
aði... Aldraðir eiga rétt á al-
mennri þjónustu og aðstoð
samkvæmt lögum þessum...“

Mín skoðun er sú, að hér í
Bolungarvík hafi ekki verið
unnið að öllu leyti í anda þess-
ara lagafyrirmæla. Það er al-
veg ljóst, að fjölmargir eldri
íbúar hafa ekki þrek eða heilsu
til að annast snjómokstur. Þess
vegna eiga þeir í erfiðleikum
með að komast að og frá heim-
ilum sínum, hvort heldur er
til að versla, eiga samvistir
við samborgara sína, njóta al-
mennrar þjónustu sveitarfé-

lagsins og heilsugæslunnar
eða komast í apótek, svo dæmi
séu tekin.

Ekki hefur sveitarfélagið
boðið eldri borgurum upp á
það að mokað væri snjó frá
húsum þeirra í mestu snjóum.
Í síðustu viku var hins vegar
tilkynnt að bæjaryfirvöld
hefðu ákveðið að bjóða ellilíf-
eyrisþegum og öryrkjum upp
á aðstoð við garðslátt gegn
tvö þúsund króna gjaldi, enda
leggi þeir sjálfir til sláttuvél.

Hver skyldi hafa verið
ástæðan fyrir því, að bæjar-
yfirvöld efndu ekki til opinna
borgarafunda með Bolvíking-
um á síðasta kjörtímabili (og
það sem af er þessu), þar sem
m.a. hefði verið hægt að ræða
þessi mál? Höfðu (hafa) bæj-
aryfirvöld eitthvað að fela?

– Magnús Ólafs Hansson.
Höfundur er framkvæmda-
stjóri Heilbrigðisstofnunar
Bolungarvíkur.

En hvað hefur gerst í þeim
efnum? Farið hefur verið með
þessar hugmyndir eins og þær
hafi aldrei verið fram bornar.
Bréfi vegna þessara hug-
mynda hefur heldur ekki verið
svarað. Þegar kjörtímabili var
í þann veginn að ljúka vökn-
uðu menn af vondum draumi
og létu gera úttekt vegna mál-
efna eldri borgara hér á staðn-
um. Niðurstöður hennar komu
ekki á óvart. Það reyndist vera

Magnús Ólafs Hansson.

Ný gjafavöru-
verslun í Ljónið

Ný gjafavöruverslun mun
opna í Ljóninu á Skeiði nk.
föstudag. Verslunin mun
heita Bergkristall og verður
rekin af Guðbjarti Jónssyni
og eiginkonu hans Lada
Cherkasova. Guðbjartur lof-
ar miklu vöruúrvali og
hvetur Ísfirðinga og nær-
sveitamenn til að líta við og

skoða þær vörur sem verða
í boði.

„Að megninu til er þetta
kristall, postulín og hand-
unnar og handmálaðar gler-
vörur. Við flytjum inn beint
frá framleiðanda og margar
gjafavörurnar verða sér-
merktar bæjunum hér á
svæðinu“, segir Guðbjartur.

Útibú Frumherja á Ísafirði
hefur verið lokað vegna
sumarleyfa síðan 3. júlí og
hefur það valdið óánægju
bifreiðaeigenda. Útibúinu
verður lokað í þrjár vikur
og opnar aftur mánudaginn
24. júlí. Að sögn talsmanns
Frumherja verður þessi hátt-
ur að vera á þar sem ómögu-
legt hefur reynst að finna
afleysingamann fyrir fast-
ráðinn starfsmann Frum-
herja á Ísafirði.

Þar sem einungis einn

starfsmaður er í útibúinu er
ekki annað hægt en að loka
því en ef bifreiðaeigendur
þurfa að ganga frá ýmis
konar pappírsmálum verður
opið milli 13 og 14. Lög-
reglan veit af þessari lokun
og þurfa bifreiðaeigendur
sem eiga eftir að fá skoðun
ekki að óttast að klippt verði
af bílum þeirra vegna þessa.
Tekið verður fullt tillit til
lokunarinnar af hálfu lög-
reglunnar.

– smari@bb.is

Þriggja vikna lok-
un hjá Frumherja

 Frumherji opnar aftur eftir eina og hálfa viku.

Næstkomandi sunnudag
verður sjötugsafmæli Flateyr-
arkirkju í Önundarfirði fagnað
með guðsþjónustu í kirkjunni
og afmæliskaffi í Félagsbæ á
eftir. Flateyrarkirkja var vígð
þann 26. júlí árið 1936, en
fyrir þann tíma var engin
kirkja á eyrinni heldur sóttu
íbúar kirkja í Holti inni í firð-
inum. Leiðin þótti að vonum
heldur löng, enda eru hátt í
þrjátíu kílómetrar í Holt frá

Flateyri. Stundum var gengið
inn ströndina til móts við
Holtsodda og kirkjugestir ferj-
aðir yfir í oddann, og munu
m.a. fermingarbörn yfirleitt
hafa farið þá leið til spurninga
hjá prestunum. Þá var líka oft
messað í skólahúsinu á Flat-
eyri.

Í dag eru ríflega 300 manns
í Flateyrarsókn, eða helmingi
færri en voru áður. Margir íbú-
ar á Flateyri eru, eins og kunn-

ugt er, innflytjendur og sækir
stór hluti þeirra kaþólskar
messur sem fara fram í Flat-
eyrarkirkju undir stjórn sr.
Marek Zygaldo, kaþólska
prestsins á Ísafirði. Á þeim
sjötíu árum sem sem Flateyr-
arsókn hefur verið til hefur
henni einungis verið þjónað
af fjórum prestum. Fyrstur
kom sr. Jón Ólafsson, þá sr.
Lárus Þ. Guðmundsson, sr.
Gunnar Björnsson, og síðast-

liðin sex ár hefur sr. Stína
Gísladóttir þjónað sókninni.

Allir eru boðnir velkomnir
til afmælishátíðar kirkjunnar,
heimamenn, brottfluttir Ön-
firðingar og gestir.  Sóknar-
presturinn, sr. Stína Gísladótt-
ir, messar, flutt verða ávörp
og afmæliskveðjur og Kirkju-
kór Önundarfjarðar syngur
ásamt söfnuðinum við undir-
leik Margrétar Gunnarsdóttur.
Messan hefst kl. 14.

Flateyrarkirkja sjötug

Fyrstu sex mánuði ársins var mestum afla landað á Flateyri af stöðum á norðanverðum Vestfjörðum. Landaður afli
á Flateyri jókst um tæp 2000 tonn miðað við sama tímabil í fyrra. Mestur samdráttur milli ára er í Bolungarvík eða upp
á 2600 tonn, á Þingeyri er samdráttur upp á 600 tonn og sömuleiðis á Ísafirði. Í Súðavík og á Suðureyri er lítil sem engin
breyting milli ára. Sá mikli samdráttur sem er í Bolungarvík skýrist einvörðungu með því að í ár var engri loðnu landað
í Bolungarvík. Heildarafli á fyrrnefndum stöðum dróst saman um 1774 tonn eða úr 21.920 tonnum í 20.146 tonn.

Mestum afla landað á Flateyri
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Snorri Karl Birgisson,
efnilegur kylfingur úr
Golfklúbbnum Glámu á
Þingeyri fór holu í höggi á
6. braut í Tungudal á laug-
ardag er hann tók þátt í
EVK-mótinu í golfi.

Daginn áður fór Sigrún
Margrét Sigurgeirsdóttir
úr Golfklúbbi Ísafjarðar,
holu í höggi á 7. braut á
Víkurvelli við Stykkis-
hólm. Golfklúbbur Ísa-
fjarðar óskar þeim til ham-
ingju með höggið, og ein-
herjar í GÍ bjóða þau vel-
kominn í hópinn.

Fóru holu
í höggi

Snorri Karl Birgisson.

Verðlaunahafar á mótinu. Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.

Auðunn sigraði á
EVK-mótinu í golfi

Auðunn Einarsson (GK)
sigraði án forgjafar á EVK-
mótinu, minningarmóti um
föður hans, Einar Val Krist-
jánsson fyrrv. kennara á Ísa-
firði, sem haldið var á Tungu-
dalsvelli um helgina. Auðunn
lék holurnar 36 á 153 höggum,
níu höggum minna en Rögn-
valdur Magnússon (GBO)
sem hafnaði í öðru sæti á 162
höggum. Í 3. sæti varð Gunn-
laugur Jónasson (GÍ) á 163
höggum, fjórði varð Sigurður
Fannar Grétarsson (GÍ), einn-
ig á 163 höggum og fimmti
varð Magnús Gautur Gíslason
(GÍ) á 164 höggum. Auðunn
hefur tekið þátt í öllum minn-
ingarmótunum um föður sinn
og ávallt sigrað. Mótið stóð
yfir í tvo daga og var veður til
keppni með leiðinlegra móti.

Fyrri keppnisdaginn fór

Snorri Karl Birgisson (GGL)
holu í höggi á 6. braut.

Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Einar Valur Kristjáns-
son (GÍ) á 141 höggi, annar
varð Jóhannes Kristinn Ingi-
marsson (GGL) á 143 höggum
og þriðji varð Jón Steinar
Guðmundsson (GBO) á 147
höggum. Í kvennaflokki sigr-
aði Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir (GÍ) án forgjafar á 188
höggum og á 158 höggum
með forgjöf. Önnur varð Sig-
urbjörg Gunnarsdóttir (GS) á
221 höggi án forgjafar og á
181 höggi með forgjöf. Í ungl-
ingaflokki án forgjafar sigraði
Elías Jónsson (GBO) á 167
höggum, annar varð Emil
Pálsson (GÍ) á 184 höggum
og þriðji varð Óli Rafn Krist-
insson (GÍ) á 231 höggi.

Það óhapp varð á EVK-

mótinu á laugardag að einn
keppandinn fékk golfbolta í
höfuðið og slasaðist lítillega.
Lögregla og sjúkrabifreið
komu á vettvang en kylfingur-
inn, sem var að spila síðustu
holuna, ákvað að klára mótið
í stað þess að þiggja far með
sjúkrabílnum.

Styrktaraðilar mótsins voru
Sjóvá-Almennar, Golfbúðin
Hafnarfirði, Vélsmiðjan Þrist-
ur, Hafnarbúðin, SKG-veit-
ingar, fiskvinnslurnar Íslands-
saga, Kambur og HG, Fern-
ando´s, Studío Dan og Bók-
hlaðan - Penninn. – bb@bb.is

Auðunn Einarsson, sigurvegari mótsins, skoðar
púttleiðina á 18. braut á fyrri keppnisdeginum.
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Árvisst Vestfjarðamót
Sparisjóðs Bolungarvíkur og
UMFB verður haldið 28. júlí.
Aðal styrktaraðili mótsins í ár
er Sparisjóður Bolungarvíkur.
Mótið er ætlað yngri flokkum
í knattspyrnu, bæði stelpum
og strákum. Mótið hefur hing-
að til farið fram á einum degi
en stefnt er að því að dagskrá
þess í ár verði bæði 28. og 29.
júlí.

Síðastliðið ár hafa krakkar,
víða að á landinu, mætt á mót-

ið sem og frá Vestfjörðum.
Síðustu ár hefur skapast hefð
fyrir því að foreldrar barnanna
keppi sín á milli í íþróttinni,
við mikinn fögnuð yngri kyn-
slóðarinnar. Ýmsar uppákom-
ur eru í boði í tengslum við
mótið s.s. kvöldvökur, sund-
laugapartý og leikir af ýmsu
tagi. Í lok móts er svo grillv-
eisla og verðlaunaafhending.
Jafnframt fá börnin góðar gjaf-
ir frá ýmsum styrktaraðilum
mótsins.        – thelma@bb.is

Haldið síðustu
helgina í júlí

Vestfjarðamót í knattspyrnu

Dalegarn!
Nýr umboðsmaður fyrir Dalegarn á Ísa-

firði, eftir að Baðstofan lokar, verður Birkir
ehf., Hafnarstræti 6.

Þakkir
Innilegar þakkir til allra ættingja og vina

sem glöddu mig með heimsóknum, gjöf-
um og góðum kveðjum í tilefni 70 ára af-
mælis míns 27. júní sl.

Valgerður Jakobsdóttir.

Halli Eggerts ÍS og Siggi
Þorsteins ÍS, sem gerðir eru
út af Kambi á Flateyri, voru
aflahæstir vestfirskra báta á
síðasta ári. Halli Eggerts kom
með 2.836 tonn að landi að
verðmæti 250 m.kr. og situr í
10. sæti yfir þá íslensku báta
sem skiluðu mestu aflaverð-
mæti árið 2005. Siggi Þor-
steins er í 25. sæti með 2.376
tonn að verðmæti 198 m.kr.

Einar Hálfdáns ÍS, sem
gerður er út af Bakkavör í
Bolungarvík, er í 32. sæti list-
ans með 2.007 tonn og 179
m.kr. Þorlákur ÍS, skip Jakobs
Valgeirs ehf., er í 39. sæti
listans með 1.770 tonn og 159
m.kr., og Gunnbjörn ÍS sem
gerður er út af Birni í Bolung-
arvík er í 55. sæti með 1.155
tonn og 119 m.kr.

– hbh

Halli Eggerts aflahæst-
ur vestfirskra báta

Þingeyri.

Hjónin Svala Pitt Lárusdótt-
ir og David L.C. Pitt úr
Reykjavík, hafa lýst yfir áhuga
á að kaupa húsið að Vallargötu
1 á Þingeyri, svokallaða
Gramverslun, af Ísafjarðarbæ.
Tilgangur fyrirhugaðra kaupa
mun vera að koma húsinu í
upprunalegt horf og finna því
hlutverk. Þau Svala og David
heimsóttu bæinn í fyrra og
urðu svo hrifin af staðnum að
þau keyptu sér þar hús og hafa
nú hug á að kaupa annað og

gera upp.
„Þetta er auðvitað stórt

verkefni og kostnaðarsamt,
sem framkvæma þyrfti í sam-
vinnu við Húsafriðunarnefnd,
en við höfum ákveðnar hug-
myndir um nýtingu hússins“,
segir í bréfi sem þau rituðu
bæjarstjóra. Í bréfinu kemur
fram að ef af kaupunum verð-
ur, er hugsanlegt að farið verði
fram á aðstoð við flutning
hússins á ákjósanlega lóð á
Þingeyri.                      – hbh

Vilja kaupa Gramverslun
á Þingeyri og gera upp

Púttmót eldri borgara
Púttmót eldri borgara í Ísafjarðarbæ fór fram fyrir framan

Hlíf, íbúðir aldraða á Ísafirði á föstudag. Átta eldri borgar-
ar tóku þátt í mótinu og var keppt í tveimur aldursflokkum;
60-74 ára og 75 ára og eldri.

Í flokki 60-74 ára sigraði Birgir Sveinsson á 44 púttum
og önnur varð Hansína Einarsdóttir á 45 púttum. Í flokki
75 ára og eldri sigraði Konráð Jakobsson á 40 púttum, ann-
ar varð Stefán Haukur Ólafsson á 45 púttum og þriðji varð
Magnús Arnórsson á 46 púttum eftir spennandi bráðabana
við Ágúst H. Guðmundsson frá Múla. Leiknar voru 18 holur.

Stefnt er að því að hefja
jarðvegsframkvæmdir við
byggingu 18 holu púttvallar á
Torfnesi á Ísafirði í sumar. Þá
verður grasið sett á völlinn
næsta vor. „Við ræddum þetta
um daginn og tókum þessa
stefnu að framkvæmdirnar
myndu hefjast í haust. Það er
ekki vitlegt að vera hóa út
menn í þessari ótrúlegu örtöð
iðnaðarmanna sem nú stendur
yfir og það var því skynsam-
legt að bíða þar til hægist um
á atvinnumarkaðinum“, segir
Jón Björnsson, íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðar-

bæjar.
Völlurinn hefur verið í bí-

gerð frá því á síðasta ári og
hefur Fjórðungssjúkrahúsið
gefið samþykki sitt um afnot
af lóðinni bygging vallarins
vera samstarf bæjaryfirvalda
og félags eldri borgara. Þá er
mál manna að koma slíks vall-
ar væri öllum til góða, ungum
sem öldnum, en um er að ræða
margra milljón króna verk.
Auk Ísafjarðarbæjar koma að
verkinu Héraðssamband Vest-
firðinga, Golfklúbbur Ísa-
fjarðar og Félag eldri borgara
í Ísafjarðarbæ.

Þess má geta að sumarið
2004 stóð Félag eldri borgara
fyrir því að gerður var pútt-

völlur við sjúkrahúsið á Ísa-
firði sem notið hefur mikilla
vinsælda.     – thelma@bb.is

Jarðvegsframkvæmdir hefjast í haust
Púttvöllur eldri borgara á Torfnesi

Púttvöllur eldri borgara hefur notið mikilla vinsælda. Myndin er frá vígslu vallarins fyrir nokkrum árum.
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Núpsskóli í eina öld
Hundrað ár eru liðin frá því að Núpsskóli í Dýrafirði var stofnaður og af

því tilefni voru hollvinasamtök stofnuð laugardaginn 24. júní til að halda á
lofti minningu þessa merka skóla. Núpsskóli var stofnaður árið 1906 af séra
Sigtryggi Guðlaugssyni og fleirum, og starfaði við góðan orðstír fram til
ársins 1992 þegar honum var lokað, en við breytt umhverfi í menntamálum
var hans ekki lengur þörf. Í áranna rás sótti fjöldinn allur af ungum Íslend-
ingum nám sitt að Núpi. Skólastarfið byggðist á hugmyndafræði sem margir
segja að hafi verið mjög sérstök. Auk þess réðst Sigtryggur í gerð matjurta-
og skrúðgarðs sem hlaut nafnið Skrúður en það var einn fyrsti skrúðgarður
landsins og er dýrmæt þjóðareign í dag.

Í tilefni af aldarafmæli skólans og stofnun hollvinasamtakanna fékk Bæj-
arins besta Þröst Sigtryggsson, son séra Sigtryggs og fyrrum nema við Núps-
skóla, til þess að rifja upp sögu þessa merka skóla og þessa merka manns sem
stóð að baki stofnun hans.

– Þú ert fæddur og uppalinn
á Núpi, ekki satt?

„Ég fæddist í fyrsta skóla-
húsinu á Núpi sem var að
mestu leyti byggt fyrir sparifé
föður míns frá preststörfum
hans austur í Þingeyjarsýslu.
Hann fékk veitingu á Þórodds-
töðum og þjónaði þar í nokkr-
um kirkjum. Þá giftist hann
fyrri konu sinni sem var veik
og dó úr berklum eftir stutt
hjónaband. Þau eignuðust
ekki barn. Faðir minn stofnaði
skóla á Ljósavatni sem Jónas
frá Hriflu tók við stjórn á þegar
pabbi fluttist vestur í Dýra-
fjörð 1905.

Pabbi kom í Dýrafjörðinn á
Jónsmessu eftir vikuferðalag
frá Akureyri með skipi. Hann
giftist móður minni 1918 og

ég er sem sagt fæddur í fyrsta
skólahúsinu sem hann byggði
ásamt bróður sínum Kristni
Guðlaugssyni sem var áður
kominn að Núpi og hvatti
pabba mjög að sækja um þessa
sókn. Kristinn hafði reynt að
fá byggðan barnaskóla í Mýr-
arhreppi og vildi hafa hann á
Núpi. Þá var farið að hylla
undir að pabbi kæmi og hann
átti að vera kennari eða skóla-
stjóri í þessum skóla. En
bændur á innsveitinni, eins og
við köllum hana, í Botni,
Lambadal, Bakkaþorpinu,
Mýrum, Höfða og Lækjarósi
og þar allt um kring, voru í
meirihluta og vildu barna-
skóla innar í sveitinni í miðj-
um hreppnum, sem var nú
ekkert óeðlilegt. Það var sam-

þykkt að byggja skóla á
Lambahlaði sem er rétt fyrir
utan Gil. Kristinn tók þetta
svo nærri sér að sagt er að
hann hafi ekki farið úr rúmi
daginn eftir.

Síðan kemur pabbi vestur
og skólinn varð sameiginlegt
áhugamál þeirra bræðra og
pabbi átti 1.600 krónur inn á
sparireikningi. Þeir reyndu að
finna ráð til þess að byggja
skólann án þess að styggja
innsveitarbændur. Það var
leyst með því að stofnuð var í
skyndi stúkan Gyða sem
byggði húsið en hún átti ekki
eina einustu krónu. Húsið var
upp frá því kallað stúkuhúsið.
Pabbi kom til Dýrafjarðar
1905 og það er búið að teikna,
byggja og byrjað að kenna í

skólahúsi á Núpi í janúar
1907. Þetta tók rúmlega eitt
og hálft ár og það á þessum
tíma eins og samgöngurnar
voru nú þá.

Þessar 1.600 krónur dugðu
ekki alveg fyrir byggingunni
en bændur í hreppnum skrif-
uðu upp á víxla og pabbi lofaði
þeim að þeir þyrftu aldrei að
borga þá því hann skyldi
standa skil á þeim er þeir féllu,
og það stóð náttúrlega.

Þess má til gamans geta að
Jón Gabríelsson sem bjó á

Skaga, eins og hann var kall-
aður í daglegu tali en heitir í
raun Fjallaskagi, sem þá var
ysti byggði bær í norðanverð-
um Dýrafirði, hann var einn
af áhugamönnunum um stofn-
un skólans. Hann byggði hús
á staðnum, sem nú heitir Hlíð
en hét þá Ytrihús II, til þess
að auðvelda börnum sínum
göngu í skólann sem þá átti
að fara að byggja. Það var
byggt 1905 eða 6 og hann
flutti ásamt fjölskyldu sinni
frá Skaga yfir veturinn en þau

bjuggu þar ekki nema eitt til
tvö ár því að konunni hans
leiddist svo óskaplega í fjöl-
menninu á Núpi.

 Pabbi lét af skólastjórn um
vorið 1930 og við fluttum þá
yfir í húsið Hlíð. Ég var þá
tæplega eins árs gamall. Þetta
var heimili allrar minnar æsku
og bróður míns Hlyns, en nú
hefur húsið verið gert að
menningarminjasafni og eru
þar sýndir þeir innanstokks-
munir voru þar þegar ég var
að alast upp. Þetta er svolítið

Mynd tekin 1959 af Sigtryggi Guðlaugssyni sem þá var elsti lifandi stúdentinn á Ís-
landi og Aðalsteini Eiríkssyni yngsta stúdent landsins og fyrrum nema við Núpsskóla.
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dæmigert fyrir prestskap á
þessum tíma þar sem hann
hafði ekkert bú, var svokall-
aður þurrabúðarprestur. Hann
hafði hvorki kindur né kýr en
á sumrin var mikið unnið í
garðinum Skrúði sem pabbi
byrjaði strax á þegar hann kom
að Núpi. Ég vann þar í minni
bernsku við að vökva blóm,
grænmeti, reyta arfa o.fl.“

– Nú er Skrúður einn feg-
ursti skrúðgarður sem við Ís-
lendingar eigum í dag.

„Hann er allavega með
þeim fyrstu. Nafnið er fengið
frá lítilli stúlku í Eyjafirði þar
sem pabbi var að hugsa um að
koma upp garði. Hún stakk
upp á nafninu Skrúður og
pabba fannst það svo fallegt
að ekkert annað kom til greina
þegar hann byrjaði á garðin-
um.“

Flaggstöng í fána-Flaggstöng í fána-Flaggstöng í fána-Flaggstöng í fána-Flaggstöng í fána-
litunum endurreistlitunum endurreistlitunum endurreistlitunum endurreistlitunum endurreist
– Hvernig kom það til að

ákveðið var að stofna holl-
vinasamtök Núpsskóla?

„Ólafur Sigurðsson sem var
bæði nemandi og kennari í
skólanum, sem nú er fram-
kvæmdastjóri Heilsustofnun-
ar N.L.F.Í. kom í heimsókn
að Núpi í fyrra og þar hitti ég
hann. Þá sagði Ólafur að nú
væri komið að því að stofna
þyrfti hollvinasamtök skól-
ans. Þar væri engin starfsemi
lengur en varðveita þyrfti
kennslumuni og bókasafn en
það yrði varla gert nema stofn-
uð yrðu einhver samtök sem
stæðu að því. Mér fannst það
góð hugmynd en hafði ekki
dottið það sjálfum í hug.

Um haustið fór ég að hugsa
um það að saga skólans hefði
ekki verið skráð. Mér fannst
hollvinasamtökin vera tilvalin
til að standa fyrir því. Í nóv-
ember hafði ég því samband
við Óla og spurði hann hvort
hann væri ekki búinn að stofna
samtökin! Hann neitaði því
svo við ákváðum bara að drífa
í því. Við fengum til liðs við
okkur Veturliða Óskarsson
kennara við Kennaraháskól-
ann og Aðalstein Eiríksson
fulltrúa við menntamálaráðu-
neytið en hann er sonur séra
Eiríks sem tók við skólastjórn
af Birni Guðmundssyni sem
varð skólastjóri eftir að pabbi
lét af störfum 1930. Aðal-
steinn er fæddur og uppalinn
á Núpi.

Við gerðum drög að lögum
hollvinasamtakanna sem farið
var yfir á stofnfundinum þann
24. júní síðastliðinn og þar er
getið helstu markmiða og þau
eru að varðveita minningu
skólans með því að vinna að
varðveislu og skráningu ým-
issa muna, svo sem kennslu-
tækja, bóka, mynda, málverka
og annarra hluta er notaðir
hafa verið við kennslu, svo
og annarra muna í eigu Núps-
skóla er gætu talist einstakir
fyrir sögu hans; með því að
láta skrá sögu skólans og með
því að hvetja til tengsla á með-
al nemenda. Það er dýrt að
láta skrá sögu skólans og höf-
um við hugsað okkur að afla
fjár með félagsgjöldum.

Þennan sama dag reisti ég

fánastöng úr tré á nánast sömu
undirstöðum og gamla stöng-
in hans pabba míns var, fyrir
ofan æskuheimilið mitt Hlíð.
Stöngin hans pabba var svo-
lítið sérstök að því leiti að
hún var ekki einlit eins og
flestar flaggstangir eru nú
heldur í fánalitunum og máluð
þannig að það var eins og fán-
inn væri vafinn upp eftir
henni. Á þessum degi 24. júní
var hundrað og eitt ár liðið frá
því að pabbi minn, séra Sig-
tryggur steig fæti á dýrfirska
grund eftir vikuferðalag með
strandferðaskipi frá Akureyri.
Hann var með allan sinn far-
angur sem komst óskaddaður
á áfangastað nema eitt lampa-
glas sem brotnaði.

Ég ætlaði að reisa fána-
stöngina á hundrað ára afmæl-
inu en smíði stangarinnar
seinkaði og þar af leiðandi
reisn hennar líka um eitt ár.
Þá þótti félögum mínum vel
við hæfi að stofnfundurinn
yrði á þessum degi í tilefni af
endurreisn fánastangarinnar.

Mér er sagt að nú sé svona
litur á fánastöngum ólöglegur
og að þær eigi að vera einlitar.
Ég veit ekki hvaða refsi-
ákvæði eru gegn svona lög-
brotum en ég ætla nú bara að
láta reyna á það. Þetta er flagg-
stöngin hans pabba míns sem
var reist í kringum 1932. Ég
hef séð mynd sem var tekin af
nýbyggðu fyrsta skólahúsinu
á Núpi og þar er fánastöng
reist upp við húsið en ekki
búið að koma henni fyrir í
undirstöður en þar er búið að
mála einn litinn snúinn upp
eftir stönginni. Ekki sést hvort
um er að ræða rauðan eða blá-
an þar sem myndin er svart-
hvít en annar liturinn er kom-
inn. Á því sést að þessi hug-
mynd hefur lengi verið í huga
séra Sigtryggs.

Um hundrað manns voru
viðstaddir þegar flaggstöngin
var reist á ný. Að því loknu
var þeim boðið upp á rabba-
barasaft og gyðingakökur að
hætti frú Hjaltalínu Margrétar
Guðjónsdóttir sem var móðir
mín og 28 árum yngri en
pabbi.  Ég var heima til 18 ára
aldurs og gestum var þá oft
boðið upp á þessar veitingar
og því var sá háttur hafður á
við þetta tækifæri.“

Margir urðu aðMargir urðu aðMargir urðu aðMargir urðu aðMargir urðu að
manni í Núpsskólamanni í Núpsskólamanni í Núpsskólamanni í Núpsskólamanni í Núpsskóla
– Það vakti mikla athygli

að stofna ætti hollvinasamtök
til þess að heiðra minningu
Núpsskóla ekki satt?

„Jú, það var gífurlegur
áhugi var fyrir því hollvina-
samtökin yrðu stofnuð, allir
sem ég ræddi við voru mjög
áhugasamir. Í framhaldi af
stofnuninni er hugmyndin að
senda öllum núlifandi nem-
endum sem við getum haft
uppi á og segja þeim frá sam-
tökunum og bjóða þeim að
gerast félagar. Allir sem gerast
félagar á þessu ári teljast stofn-
félagar. Sparisjóður Vestfirð-
inga hefur boðist til að taka að
sér að senda út þessi bréf
ásamt gíróseðlum til fyrstu fé-
lagsgjalds samtakanna. Von-
andi verður það sem fyrst.

Það er ekki búið að ráða
neinn til þess að skrifa sögu
skólans en tveir menn koma
til greina. Báðir mjög eru það
hæfir menn. Það kemur von-
andi í ljós seinna á þessu ári
hvernig því verður háttað en
ætli það verði ekki sett á stofn
ritnefnd sem mun koma með
drög að því hvernig nálgast
eigi efnið. Ég er með ýmsar
hugmyndir sjálfur, en það er
ekkert sem ég er búinn að fá
samþykkt og þessu ræður
stjórnin auðvitað. En mínar
hugmyndir eru að létt væri
yfir bókinni og hún væri læsi-
leg mönnum til ánægju, ekki
bara upptalning á ártölum og
mannanöfnum. Þessu ræður
stjórnin en þar er ég varamað-
ur. Helst ætti hún að innihalda
skemmtilegar og lærdóms-
ríkar sögur úr skólalífinu og
jafnvel einhverjar skemmti-
legar frásagnir úr lífi nemenda
að skólagöngu lokinni. Ég er
alveg viss um að margir luma
á læsilegum endurminninga-
sögum frá þessum tíma. Þetta
eru svona mínar hugmyndir

en þetta á allt eftir að vera rætt
til hlítar og aðrir eiga eftir að
varpa sínum hugmyndum
fram.

Svo þarf að setja á fót minja-
nefnd til þess að skrá muni og
koma með tillögur um hvernig
þeir verða varðveittir ef skól-
inn yrði seldur. Það yrði þá að
ráðstafa þeim á einhvern hátt
en þetta yrði gert til þess að
koma í veg fyrir að munirnir
glatist.

Skólinn starfaði nánast
óslitið frá 1907-1992 en það
féll niður eitt ár vegna tauga-
veikifaralds sem gekk yfir.
Upp komu veikindi í skólan-
um og honum var lokað árið
eftir.

Margir nemendur hafa sagt
við mig, einn núna bara í vet-
ur, að þeir hafi orðið að manni
í skólanum. Það er haft eftir
einum athafnamanni að ef
hann hefði ekki farið á Núp
hefði hann farið beinustu leið
í strætið. Mestmegnis komu
nemendur frá Vestfjörðum og
Vesturlandi en líka komu
nemendur frá Austurlandi,

Norður- og Suðurlandi. Þá
komu mjög margir frá Reykja-
vík. Það voru oft unglingar
sem misjafnlega stóð á heima
fyrir, ef til var óregla á heim-
ilinu eða þeir höfðu orðið eftir
á í námi af einhverjum orsök-
um. Við það að verða eftir á
missa unglingar sjálfstraust og
fara þá út í ýmislegt sem þeir
ættu ekki að gera. Voru þeir
því oft sendir á Núp og í aðra
heimavistarskóla til þess að
reyna bjarga þessu. Það virðist
hafa heppnast hjá ansi mörg-
um. Annars heyri ég ekki ann-
að á fólki en að allir eigi góðar
minningar frá skólagöngu
sinni. Í bók Halldór Kristjáns-
son frá Kirkjubóli, Séra Sig-
tryggur Guðlaugsson, skrifa
margir eldri nemendur minn-
ingar frá skólaárunum og þar
kemur fram hvers konar virð-
ingu, lotningu og vináttu þeir
báru til skólastjóra síns. Enda
voru nemendur ætíð að gefa
pabba einhverjar gjafir. Síð-
asta gjöfin var frá nemendum
frá árunum 1907-1929 og það
er minnisvarði um foreldra

mína sem stendur nú í Skrúði.
Það er vangamynd af þeim
hjónum gerð af Ríkharði Jóns-
syni myndhöggvara.“

– Séra Sigtryggur lést 3.
ágúst 1959.

„Síðasta prestverk séra Sig-
tryggs var að gefa mig og konu
mína saman í maí árið 1954.
Árið sem hann dó, í júlí 1959
þar sem hann á stutt í að verða
97 ára var tekin mynd af hon-
um með Aðalsteini Eiríkssyni
sem var þá yngsti stúdent sem
hafði útskrifast og pabbi var
þá elsti lifandi stúdent. Á
myndinni er svo Núpsskóli í
baksýn,“ segir Þröstur. Rétt
er að geta þess að lokum að á
stofnfundinum voru kosnir í
stjórn hollvinasamtakanna:
Hreinn Aðalsteinn Eiríksson,
Veturliði Óskarsson, Steinn
Vilhjálmsson, Ólafur Sigurðs-
son og Vilhelmína Salbergs-
dóttir. Varamenn: Gunnhildur
Valdimarsdóttir og Þröstur
sjálfur. Skoðunarmenn reikn-
inga voru kosnir Ásvaldur
Guðmundsson og Margrét
Hauksdóttir.  – thelma@bb.is

Flaggstöng í fánalitunum var reist á Jónsmessu á Núpi. Mynd: Þröstur Sigtryggsson.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er miðvikudagurinn
19. júlí,  202. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1970 fóru þingeyskir bændur í mót-
mælaferð frá Húsavík til Akureyrar í bílalest. Þeir voru

að mótmæla fyrirhuguðum virkjunarframkvæmdum í
Laxá. Rúmum mánuði síðar var stíflan í ánni sprengd.

Þennan dag árið 1974 stóð varðskipið Þór breska
togarann C.S. Forrester að ólöglegum veiðum og varð

að elta hann um 120 mílur á haf út. Varðskipið skaut
átta skotum að togaranum og kom leki að honum.
Skipstjórinn, Dick Taylir, hlaut fangelsisdóm fyrir.

Þennan dag árið 1989 hófst bygging þyrlupalls í Kol-
beinsey. Á hann voru festir ratsjárspeglar og jarð-

skjálftamælar. Kolbeinsey er 75 km NV af Grímsey.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Kristinn Hermannsson, háskólanemi í Glasgow
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Messa í eyðikirkju
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt eða hafgola og bjartviðri, en sums

staðar þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, allt að 20 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg breytileg átt eða hafgola og bjartviðri, en sums
staðar þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, allt að 20 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg breytileg átt eða hafgola og bjartviðri, en sums

staðar þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, allt að 20 stig.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Hæg breytileg átt eða hafgola og bjartviðri, en sums
staðar þokuloft við ströndina. Hlýtt í veðri, allt að 20 stig.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Nýtir þú þér ferðir Baldurs yfir Breiðafjörð?
Alls svöruðu 493. – Já sögðu 216 eða 44%

– Nei sögðu 277 eða 56%

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

Ekki alls fyrir löngu efndi Átthagafélag Sléttuhrepps til ferðar
til Aðalvíkur og gafst þá upp þá félögum og gestum þeirra kostur
á að heimsækja gömlu átthagana. Félagið efnir til slíkrar ferðar
þriðja hvert ár og er þessi hin fjórða í röðinni. Prestur er jafnan
með í þessum ferðum og messar að Stað í Aðalvík, gamla prest-
setrinu. Tilhögun þessara ferða er þannig að Átthagafélagið
skipulegur og boðar ferðina en fólkið safnast saman á Ísafirði á
tilsettum tíma. Þaðan er svo farið á Strandir með Fagranesinu.
Að þessu sinni var haldið af stað frá Ísafirði föstudaginn 11. júlí
og sá núverandi formaður félagsins, Friðrik Hermannsson lög-
regluþjónn frá Látrum, um ferðina. Fyrst var komið við á Sléttu
en aðalhópurinn fór í land á Sæbóli. Fagranesið hélt síðan
áfram að Látrum og þaðan norður að Höfn í Hornvík með ferða-
fólk. Messað var í Sæbólskirkju kl. 2 sunnudaginn 13. júlí og var
krikjan troðfull og stór hópur utandyra, nálega 200 manns voru
við þessa messu. Prestur var séra Ólafur Skúlason.

Hulda, Tabio og Ísak Kjartan ásamt Aldísi Maríu Valdimarsdóttur dóttur Huldu sem tók á móti ferðalöngunum á Ísafirði.

Æðislegt að koma heim
Hjónakornin Tabio Kovu-

kari og Hulda Leifsdóttir sigl-
du um höfin blá á skemmti-
ferðaskipinu MV Kristinu
Reginu á dögunum og á leið
sinni í kringum landið komu
þau við á Ísafirði. Eins og
flestir Ísfirðingar kannast við
er Hulda fæddur og uppalinn
Ísfirðingur en Tabio kenndi
við Grunnskólann á Ísafirði
um árabil. Þau eru nú búsett í
Finnlandi og fengu tækifæri
til þess að koma með skipinu
til Íslands. Farþegarnir eru frá
Finnlandi en skipið rúmar um
200 manns auk 55 manna
áhafnar og er rúm 4 þúsund
tonn að stærð. Þetta er fjórða
sumarið sem MV Kristina
Regina kemur til Ísafjarðar en
það kemur vanalega tvisvar á
sumri. Tabio og Hulda voru
stödd á Ísafirði fyrir viku síðan
og hittu blaðamann bæjarins
besta á höfninni og voru að
vonum hæstánægð að vera
komin aftur á heimaslóðir.

„Það er alltaf æðislegt að
koma heim og þetta er búin að
vera mjög skemmtileg ferð. Í
morgun stöppuðum við fyrir
utan Hornbjarg svo að farþeg-
arnir gætu notið fegurðar þess

og svo komum við hingað“,
segir Hulda.

„Þá sáum við einmitt hvali
en við erum búin að sjá nokkra
á ferðinni og skipið stoppar
þá vanalega svo gestirnir geti
skoðað þá. Ég held að þetta
hafi verið hnísur sem við sáum
núna en þeir voru frekar litlir
hvalir“, segir Tabio.

– Með í förinni er sonur
þeirra Ísak Kjartan svo að
þetta er svo sannarlega fjöl-
skylduferð.

– Hvernig kom það til að
öll fjölskyldan fór í siglingu
með skemmtiferðaskipi?

„Tabio er að vinna á skipinu
og honum var boðið að fá
annað hvort laun eða að taka
fjölskylduna með sér, hann
valdi það síðarnefnda svo við
skelltum okkur. Enda höfum
við aldrei farið í siglingu á
svona skipi áður. Við erum
búin að koma við á ýmsum
stöðum en skipið fer á 9 staði
á 11 dögum, meðal annars fór-
um við til Skotlands, Hjat-
landseyja og Færeyja svo á
Íslandi stoppuðum við á Seyð-
isfirði og Akureyri áður en
við komum hingað“, segir
Hulda.

„Ég var fenginn til þess að
halda fyrirlestra um borð og
segja fólki aðeins frá Íslandi.
Svo er ég líka túlkur“, segir
Tabio.

– Hulda og Tabio dvöldu á
Ísafirði í einn dag og var því
um að gera að nýta tímann
sem best.

„Ég nýti daginn til að hitta
vini og vandamenn en Tabio
fór með hóp út í Vigur. Svo
kom hann til þess að hitta fólk.
Við höfum bara þennan eina

dag og svo er ferðin brátt á
enda“, segir Hulda

„Við höldum til Reykjavík-
ur þar sem farþegarnir sem
eru um borð núna fljúga heim
til Finnlands frá Keflavík og
skipið hefur farþegaskipti og
siglir svo sömu leið til baka“,
segir Tabio og þegar hingað
var komið í samtalinu vildi
blaðamaður ekki tefja hjónin
lengur þar sem tíminn sem
þau höfðu á Ísafirði var svo
knappur.

Skemmtiferðaskipið sem Tabio og Hulda
sigldu til Íslands á heitir Kristina Regina.

Það er helst að frétta að ég er í langþráðu sumarfríi á Ísafirði en ég hef verið að nema
fræðin í Glasgow í vetur. Fríið var ekki langt í þetta sinn en hefur nýst vel, sótti bæði
ættar- og árgangsmót og hitt mikið af vinum og ættingjum. Að sjálfsögðu borðað mikið
af lambakjöti og fiski og ráðamönnum blótað. Sér í lagi fyrir efnahagsleg klúður eins
og niðurgreidda stóriðju, landbúnaðareinokun og að sjálfsögðu frestun vegafram-
kvæmda. Hvet fólk til að kíkja á heimasíðu OECD og lesa skýrslur um umbótatillögur
sem hafa verið virtar að vettugi af stjórnvöldum. Sveiattan! Næst á dagskrá er að drífa
sig aftur til Skotlands að klára lokaritgerðina, sú á að fjalla um efnahagsleg áhrif há-
skólastofnana. Annars er varla hægt að tala um að maður sé í útlöndum, Skotland er
svo skammt undan í landfræðilegu og menningarlegu tilliti, hjartalag heimamanna
svipar til Vestfirðinga. Skila ritgerðinni af mér í haust og hef ráðið mig til starfa í Reykjavík.
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Johanna Götze, sjálfboðaliði í Gamla apótekinu á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.kristinn.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Berlín er full af lífi Fjármagnskostnaðurinn

Níræð kona
styrkir
Níræð kona, ættuð úr Ísa-
fjarðardjúpi, styrkti nýlega
Barnaspítala Hringsins af
rausnarskap. Brynfríður
Halldórsdóttir, sem varð
níræð fyrir nokkru síðan,
ákvað í tilefni afmælisins
að styrkja Barnaspítala
Hringsins. Brynfríður kom
á Barnaspítala Hringsins
ásamt Sæbirni Guðfinns-
syni og afhenti spítalanum
styrk að upphæð ein millj-
ón króna. Brynfríður fædd-
ist og ólst upp á Bæum á
Snæfjallaströnd við Ísa-
fjarðardjúp. Brynfríður
fluttist síðan til Reykja-
víkur þar sem hún hefur
verið til heimilis síðan.

Ríkið áfrýj-
ar ekki
Íslenska ríkið ætlar ekki að
áfrýja dómi í máli Ingi-
bjargar Ingadóttur, sviðs-
stjóra við Menntaskólann
á Ísafirði, þar sem ríkið var
dæmt til að greiða henni
laun út samningstíma, eftir
að skólameistari Mennta-
skólans vék henni skyndi-
lega frá störfum. Um var
að ræða laun upp á
34.000 krónur en ríkið var
dæmt til þess að greiða
300 þúsund krónur í
málskostnað.

Heildaraflinn
eykst um 7%
Heildarafli á Vestfjörðum
var 300 tonnum meiri í
síðasta mánuði en á sama
tíma í fyrra og nemur
aukningin 7%. Samkvæmt
nýútgefnum aflatölum
Hagstofunnar var 3.915
tonnum landað á Vest-
fjörðum í júní samanborið
við 3.631 tonn í fyrra.
Talsverður samdráttur er í
þorskafla upp á 600 tonn,
en aftur á móti hefur verið
aukning í steinbít, ýsu og
ufsa. Aflasamdráttur í júní
á landinu heild er 16
prósent milli ára. Það sem
af er árinu hefur verið
landað tæpum 27 þúsund
tonnum á Vestfjörðum
samanborið við rúm 29
þúsund á sama tímabili í
fyrra.

Hópurinn í Stapasundi. Ljósm: Sölvi Sólbergsson.

Verður að teljast með erfiðari leiðum
Hópur vaskra hjólreiða-

manna frá Orkubúi Vestfjarða
lögðu í leiðangur laugardag-
inn 8. júlí sl. fyrir Sléttanes
milli Arnarfjarðar og Dýra-
fjarðar. Sölvi Sólbergsson,
framkvæmdastjóri orkusviðs
hjá Orkubúi Vestfjarða, sagði
Bæjarins besta frá ferðinni og
sendi meðfylgjandi myndir.

„Starfsmannafélag Orku-
búsins gekkst fyrir hjólatúr
fyrir „Nes“, þ.e. Sléttanes milli
Arnar- og Dýrafjarðar. Um er
að ræða 52 km vegalengd og
er vegurinn að mestu mjög
grófur nema síðustu 10 km
næst Þingeyri, eða frá Sveins-
eyri. Meðalhraðinn á grófa
hlutanum var samkvæmt því
eða um 10 km/klst. Margar
og frekar brattar brekkur eru á
þessari leið og að teknu tilliti
til grófleikans, þá verður þessi
leið að teljast með þeim erfið-
ari. Með stuttum hvíldar- og
matarpásum tók ferðin frá
Auðkúlu að sundlauginni á
Þingeyri um 7 tíma. Ellefu
manns með mökum og kunn-
ingjum tóku þátt í ferðinni,
þar af sjö starfsmenn. Fjórir
þátttakendur yfir sextugt og
sá elsti 68 ára. Geri aðrir betur
að fara svona erfiða ferð.

Lagt var af stað kl. 9 frá
Auðkúlu í ágætis veðri. Veðr-
ið tók að versna um hádegis-
bilið með stífri norðanátt og
smá skúrum af og til. Frekar
kalt í júlí að vera eða um
5°C. Helstu farartálmar voru

Tjaldanes- Baulhús- og Foss-
dalsárnar. Aðrar ár og lækir
eru brúaðir eða staur sem hægt
var að stikla eins og yfir Stapa-
dalsánna. Einnig er vegurinn
frá Stapadal um Stapasund,
fyrir Pétursnef, undir Skúta-

björg og þar til vegurinn fer
uppí hlíðina fyrir ofan Hillu-
háls nokkuð erfiður. Vegurinn
búinn til úr fjöruefni, sem var
það grófasta sem við lentum
í. Samt var hægt að hjóla þenn-
an kafla í fjörunni því mjög

stutt er síðan vegurinn var
opnaður eftir veturinn. Kom-
ið var til Þingeyrar kl. 16.
Þátttakendur nutu þess að
enda ferðina í heita pottinum
í sundlauginni á Þingeyri.“

– thelma@bb.is

Hjólað undir Skútabjörgum.

„Uppáhaldsborgin mín er Berlín. Ég á mér
mikla sögu í borginni þar sem ég er tíður
gestur, en fjölskylda mín býr mjög nálægt
henni eða aðeins 60 kílómetra í burtu. Borgin
er full af lífi, mjög græn á sumrin og sindrandi
af menningu. Þar er mikið af ungu fólki og
mikið um að vera. Svo er fjölmenningin að
aukast þar en fólk af ýmsum þjóðernum er að
flytjast þangað í stórum stíl sem mér finnst
mjög jakvætt. Alltaf þegar mig langar á tón-
leika eða fara að versla fer ég til Berlínar.“

Athyglinni hefur verið beint að matarverði sem sérstöku
vandamáli. Fyrir helgina kom út skýrsla sem formaður nefndar
nokkurrar tók saman, en nefndin hafði fengið það hlutverk að
skoða helstu ástæður “ hás matvælaverðs á Íslandi og gera
tillögur um að færa matvælaverð nær því sem gengur og ger-
ist í nágrannaríkjunum” eins og segir í innganginum. Undan-
farna mánuði hafa stjórnvöld keppst við að draga úr þenslunni
í þjóðfélaginu og einkum horft til þess að minnka einkaneysl-
una með því að hækka raunvexti af skuldum heimilanna.
Vaxtahækkunin og lækkun lánshlutfalls íbúðalána hækkar
mánaðarlegu útgjöldin og minnkar þannig ráðstöfunartekj-
urnar.
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Suðureyri.

Mikil óánægja fólks með
fyrirhugaðar breytingar á
svæðinu á milli Sætúns og
þjóðvegarins til Suðureyrar.
Auglýsingaferli vegna breyt-
inga á deiliskipulagi á Suður-
eyri er lokið og bárust fjórar
athugasemdir þar sem fram
kemur að íbúar séu ekki sáttir
við þær breytingar. Athuga-

semdirnar bárust frá Guðnýju
Guðmundsdóttur og Sigurvin
Magnússyni, frá Þorleifi K.
Sigurvinssyni og Arnheiði I.
Svanbergsdóttur og Unni
Sigurvinsdóttur og Paul Faw-
cett sem öll eru til heimilis í
Sætúni á Suðureyri.

Einnig barst athugasemd frá
Náttúrustofu Vestfjarða fyrir

hönd Jens Hólm frá Suðureyri.
Umhverfisnefnd fjallaði um
málið á fundi sínum á dögun-
um og bendir á að deiliskipu-
lagstillagan er í samræmi við
gildandi aðalskipulag og því
lagt til við bæjarstjórn að deili-
skipulagstillagan verði sam-
þykkt óbreytt.

– thelma@bb.is

Mikil óánægja með deili-
skipulag á Suðureyri

Stofnun alþjóðlegrar rann-
sóknastofnunar gengur vel

Skýrsla um stofnun alþjóð-
legrar rannsóknastofnunar á
sviði jarðkerfisfræða á Ísafirði
lítur brátt dagsins ljós. Verk-
efnið hefur hlotið mikla at-
hygli frá því að því var hrundið

af stað í desember. Gert er ráð
fyrir að vísinda- og viðskipta-
áætlun verkefnisins, sem ber
yfirskriftina Essi ( Earth Syst-
em Sciences Institute), verði
lögð fyrir Alþingi á haustmán-

uðum. Um er að ræða fyrir-
hugaða stofnun rannsóknar-
stofnunar á sviði jarðkerfis-
fræða með sérstaka áherslu á
loftlagsbreytingar og afleið-
ingar þeirra.

Skýrslan hefur verið kynnt
á víða meðal stofnana og vís-
indamanna hérlendis meðal
annars hjá Hafrannsókna-
stofnun, Rannís, Siglinga-
stofnun, umhverfisstofnun og
jarðvísindastofnun Háskóla
Íslands. Auk þess hefur verk-
efnið verið kynnt fyrir forseta
Íslands og í ýmsum ráðuneyt-
um. Er fyrirhugað á mjög fljót-
lega verði skýrslan kynnt fyrir
almenningi á Ísafirði.

Ísafjörður er talinn ákjós-

anlegur staður fyrir fyrirhug-
aða rannsóknastofnun þar sem
að aðstæður hér vestra eru
mjög góðar til rannsókna af
þessu tagi. Það helgast af því
að stutt er út á Grænlandssund
þar sem má finna bæði volgan

ofansjávarstraum, Golf-
strauminn, og kaldavatns-
straum neðansjávar. Að mati
vinnuhóps Essi yrði stofnunin
verðugt framlag Íslendinga á
alþjóðlegu heimskautsári.

– thelma@bb.is

Ísafjörður er talinn ákjósanlegur staður
fyrir fyrirhugaða rannsóknastofnun.

Púkamótið í knattspyrnu var haldið á Ísafirði um helgina. Mótið hófst á föstudag
með heiðrun eldri knattspyrnumanna og því næst var tekið til við knattspyrnuiðkun
sem stóð yfir í tvo daga. Að mótinu loknu voru krýndir nýir Púkameistarar auk þess
sem afhentir voru tveir bikarar, Kristjánsbikarinn sem gefinn er til minningar um
Kristján heitinn Jónasson og farandbikar sem gefinn var til minningar um Hafþór
Sigurgeirsson, sem lést af slysförum í vor. Nánar er greint frá mótinu inni í blaðinu.
Meðfylgjandi mynd var tekin á púkamótinu á laugardag. Ljósm: Sigurjón J. Sigurðsson.

Eins og sjá má er um stærðarinnar svepp að ræða. Mynd: Sigurður Bjarni Benediktsson.

Risasveppur fannst í Bolungarvík
Risavaxinn sveppur fannst

í Bolungarvík á dögunum og
er talið að um sé að ræða Jöt-
ungímu sem er stærsti sveppur
á Íslandi. „Ef þetta er svona
rosastór skepna þá er þetta að
öllum líkindum jötungíma
sem fundist hefur á tveim
stöðum á landinu svo staðfest
sé. Annar var í Hrunamanna-
hreppi og hinn á þríhyrningi í
Hörgárdal“, segir Guðríður

Gyða Eyjólfsdóttir sveppa-
fræðingur hjá Náttúrustofnun
Íslands á Akureyri.

Eins og sjá má á meðfylgj-
andi myndum er um stærðar-
innar gorkúlu að ræða sem er
afar sjaldgæf sjón. „Það liggur
við að sveppurinn sé friðaður,
ef sveppir væru friðaðir, svo
sjaldgæfur er hann. Aðrar teg-
undir geta náð tæplega hand-
boltastærð en þessi fer yfirleitt

yfir það“, segir Guðríður Gyða.
Að sögn Guðríðar Gyðu

þróast Jötungíma eins og aðrar
gorkúlur og verður brún er
hún þroskast þar til gróin fjúka
út í veður og vind. „Sveppur-
inn er ofan í jörðinni og þetta
eru aldinin sem geyma gróin,
umbúnaðinn utan um þau og
dreifibúnaðinn“, segir Guð-
ríður Gyða.

– thelma@bb.is
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