
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

Miðvikudagur 27. júlí 2005 · 30. tbl. · 22. árg.

Stóra púkamótið í knatt-
spyrnu sem haldið var á Ísa-
firði um síðustu helgi þótti
takast með eindæmum vel og
hefur verið ákveðið að endur-
taka leikinn að ári.

Jóhann Króknes Torfason,
mótsstjórnarmaður, segir
markið sett á tvöfaldan fjölda
þátttakenda að ári en þeir voru
um fimmtíu að þessu sinni.
Eins og nafnið gefur til kynna
var mótið ætlað þeim sem með
einum eða öðrum hætti hafa
komið að knattspyrnuíþrótt-
inni á Ísafirði í gegnum tíðina.

Lið Krókspúka sigraði mót-
ið en fast á hæla þeim komu
Eyrarpúkar. Dokkupúkar og
Bakkapúkar ráku lestina. Á
meðfylgjandi mynd Sigurjóns
J. Sigurðssonar sést einn elsti
þátttakandinn á mótinu, Pétur
Sigurðsson, forseti Alþýðu-
sambands Vestfjarða sem er á
74 aldursári, sem varði markið
eins og ungur væri og sýndi
oft glæsileg tilþrif. Sjá einnig
frétt og myndir á bls. 14.

Glæsileg
tilþrif á

púkamóti

Ísafjarðarbær hefur gengið
frá kaupum á hlutafé í rækju-
verksmiðjunni Miðfelli á Ísa-
firði að nafnvirði 12 milljónir
króna. Hlutaféð var skulda-
jafnað upp í ógreidd auka-
vatnsgjöld fyrri ára. Heildar-
hlutfé í Miðfelli er að nafnvirði
72 milljónir króna og á Ísa-
fjarðarbær því 16,67% hlut.

Þetta kemur fram í minnis-
blaði Þóris Sveinssonar, fjár-
málastjóra Ísafjarðarbæjar, um
málið sem bæjarráð óskaði eft-
ir. Forsagan er sú að í júní í
fyrra samþykkti bæjarstjórn að
taka þátt í fjárhagslegri endur-
skipulagningu fyrirtækisins
með því að breyta hluta af

útistandandi skuldum þess í
hlutafé og með skuldabréfi
með veði í fasteign fyrirtækis-
ins að fjárhæð 6 milljónir.
Samtals 18 milljónir króna.

Fram kemur í minnisblaðinu
að Miðfell keypti rúmlega 561
þúsund tonn af vatni af Ísa-
fjarðarbæ árið 2004 og var út-
söluverðið 8,9 milljónir króna.
Í gildi eru afsláttarkjör til fyr-
irtækja sem kaupa meira en
200 þúsund tonn á ári og nem-
ur hann 25%. Miðfelli var því
veittur 2,2 milljóna króna
afsláttur af vatninu en það er
eina fyrirtækið í sveitarfélag-
inu sem notar meira en 200
þúsund tonn á ári.

Ísafjarðarbær eignast 16,67% hlut í Miðfelli

Rækjuverksmiðja Miðfells hf., á Ísafirði.
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Eigendur þýska ferðaþjónustufyrirtækisins Vögler’s Angelreisen og tveir ritstjórar sjóstangaveiðitímarita koma til Vestfjarða

Á annað hundrað manns á biðlista
eftir sjóstangaveiði frá Vestfjörðum

Eigendur þýska ferðaþjón-
ustufyrirtækisins Vögler’s
Angelreisen og tveir ritstjórar
sjóstangaveiðitímarita koma
til Vestfjarða í lok júlí og munu
gera kynningarmyndband um
umhverfið. Tilgangurinn er að
kynna sjóstangaveiðiferðir
sem einkahlutafélagið Fjord
Fishing ehf. mun bjóða í sam-
starfi við Angelreisen.

„Þeir eru að koma til að
vega og meta aðstæður til sjó-
stangaveiðiferða frá Tálkna-
firði og Súðavík en einnig
munu þeir kanna aðstæður á
mörgum öðrum stöðum á
Vestfjörðum. Um leið verður
gert kynningarmyndband en

nú þegar er farið að kynna
ferðirnar þó formleg markaðs-
setning sé ekki hafin“, segir
Ólafur Sveinn Jóhannesson,
framkvæmdastjóri Fjord Fish-
ing.

Gestirnir gista á Tálknafirði
í fjóra daga og síðan í Súðavík
í aðra fjóra og gera um leið
úttekt á stöðunum. Sala á ferð-
um til þessara tveggja staða
hefst í haust en nú þegar hafa
200 manns skráð sig á biðlista.
„Þó sala sé ekki hafin bendir
það greinilega til að áhugi sé
fyrir hendi fyrst svo margir
eru komnir á biðlista,“ segir
Ólafur. Áætlað er að fyrstu
hóparnir komi vorið 2006.

Einkahlutafélagið Fjord
Fishing ehf. sem var stofnað á
Ísafirði mun bjóða ferðirnar í
samstarfi við Angelreisen.
Markmiðið er að þróa þjónustu
og vöru sem hafi sérstöðu á
markaðnum bæði á Íslandi og
í Evrópu.

Unnið verður að því á næstu
fimm árum að byggja upp
þjónustueiningar í um fimm
sveitarfélögum á svæðinu sem
standast allar kröfur viðskipta-
vinanna. Skilyrði fyrir því að
verkefnið gangi upp er meðal
annars að sveitarfélög á Vest-
fjörðum sameinist um að
byggja upp samhæfðar eining-
ar á svæðinu. – thelma@bb.is Sjóstangveiðimenn koma til löndunar í Bolungarvík. Ljósm: Birgir Þór Halldórsson.

Metþátttaka í Kambsmótinu í golfi sem haldið var á Tungudalsvelli á laugardag

Gunnlaugur og Magdalena Þóris sigruðu
Gunnlaugur Jónasson, úr

Golfklúbbi Ísafjarðar, varð
hlutskarpastur kylfinga í karla-
flokki án forgjafar á opna
Kambsmótinu í golfi sem
haldið var á golfvellinum í
Tungudal á laugardag. Gylfi
Sigurðsson (GÍ) varð annar í
karlaflokki á 76 höggum og
næstur kom Gunnar Geir Gúst-
afsson (GV) á 77 höggum.

Sigurvegarinn í kvenna-
flokki án forgjafar, Magdalena
S. Þórisdóttir (GS), fór völlinn
á 86 höggum. Næstar komu
Hrafnhildur Eysteinsdóttir
(GK) á 97 höggum og Arn-
heiður Jónsdóttir (GKG) á 104

höggum.
Að teknu tilliti til forgjafar

varð Gylfi Sigurðsson hlut-
skarpastur á 66 höggum,
Gunnlaugur Jónasson varð
annar á 68 höggum og Sverrir
Halldórsson (GÍ) varð þriðji á
69 höggum. Í kvennaflokki
sigraði Magdalena S. Þóris-
dóttir að teknu tilliti til forgjaf-
ar á 75 höggum. Bjarney Guð-
mundsdóttir (GÍ) varð önnur á
78 höggum og Hjördís Bjarna-
dóttir (GH) varð þriðja á 79
höggum.

Nándarverðlaun á 6. braut
hlaut Davíð Gunnlaugsson
(GKJ). Nándarverðlaun á 15.

braut hlaut Gunnar Geir Gúst-
afsson (GV). Á 7. braut hlaut
Jóhann Króknes Torfason (GÍ)
nándarverðlaun og Loftur
Gísli Jóhannsson (GÍ) hlaut
nándarverðlaun á 16. braut.
Gylfi Sigurðsson átti fæst pútt,
eða 23, og lengsta upphafs-
höggið á 13. braut átti Sigurður
Fannar Grétarsson (GÍ).

Kambsmótið var afar fjöl-
mennt en 104 kylfingar tóku
þátt sem er met hjá Golfklúbbi
Ísafjarðar. Veitt voru vegleg
verðlaun og þótti umgjörð
keppnishaldsins með glæsi-
legasta móti.

– kristinn@bb.is Verðlaunahafar á mótinu. Ljósm: Páll Önundarson.

Þakið ætlaði að rifna
af húsinu... að lokum

Hljómsveitin Grafík spil-
aði á balli í Félagsheim-
ilinu í Hnífsdal á laugar-

dagskvöld í fyrsta sinn frá
árinu 1987, eftir því sem

næst verður komist. Hljóm-
sveitin kom saman að nýju

til tónleikahalds í fyrra-
sumar en þykir ekki síður

góð til að leika undir dansi
og kom saman til þess á

Nasa í Reykjavík fyrr á ár-
inu. Má segja að hringnum

hafi verið lokað nú þegar
hljómsveitin hefur komið

saman að nýju á sínu forna
höfuðbóli í Hnífsdal. Óhætt

er að fullyrða að miklar
væntingar hafi verið bund-
nar við þetta sögulega ball
og voru þær uppfylltar og

gott betur, að lokum.
Andrea Gylfadóttir og Helgi Björnsson
í ham. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Lundaveiði í Vigur í Ísa-
fjarðardjúpi hefur verið dræm
það sem af er sumri að sögn
Salvars Baldurssonar, bónda í
Félagsbúinu. „Mér hefur fund-
ist mun minna af lunda á eyj-
unni en undanfarin ár og veiðin
gengið frekar illa.“ Þá hefur
vætutíð sumarsins dregið úr
heimsóknum ferðamanna en

Salvar segir að nú sé að rætast
úr því. Að auki verður hey-
skapur seinna á ferðinni í ár
en Salvar segir þó ekki hægt
að draga miklar ályktanir af
því þar sem tíðin í fyrra hafi
verið óvenju góð.

Þannig er niðurstaðan að
bændur eigi enn mikið undir
duttlungum náttúrunnar, jafn-

vel þó bætt hafi verið við nýj-
um búgreinum eins og ferða-
þjónustu. Vigur þykir forvitni-
legur áfangastaður og þangað
sækja bæði innlendir og er-
lendir gestir. „Fólk kemur að-
allega í eyjuna til að skoða
náttúruna en gamli bærinn,
myllan og lundinn vekja ávallt
mikla athygli“, sagði Salvar.

Lundaveiðin dræm í Vigur
Vigur í Ísafjarðardjúpi.
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Sparisjóður Vestfirðinga minnir
á sankastalakeppnina í Holti í
Önundarfirði, laugardaginn 30.
júlí kl. 14:00. Allir velkomnir!

Vegleg
verðlaun
í boði!

Kristjánsbikarinn í knatt-
spyrnu var afhentur í fyrsta
sinn sigurliði Krókspúka á
Stóra púkamótinu á Ísafirði
sem fram fór um síðustu helgi.
Um er að ræða farandbikar
sem kemur í hlut sigurvegara
á púkamóti hverju sinni, en
eins og fram hefur komið
hyggja menn ótrauðir á stærra
og fjölmennara mót að ári.
Kristjánsbikarinn er gefinn af
Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru

hf. í Hnífsdal til minningar
um Kristján heitinn Jónasson,
sem var á sínum tíma einn af
haukunum í horni knattspyrn-
unnar á Ísafirði.

Stóra púkamótið í knatt-
spyrnu er ætlað öllum þeim
sem á einhvern hátt hafa komið
að störfum fyrir knattspyrnu-
íþróttina á Ísafirði. Allir eru
jafngildir hvort sem þeir hafa
verið leikmenn, þjálfarar,
stjórnarmenn eða dómarar, svo

einhver störf séu nefnd í kring-
um þessa íþrótt. Hins vegar
þurfa þeir a.m.k. að vera á
þrítugasta ári til að vera gjald-
gengir til keppni samkvæmt
reglum mótsins.

Fjöldi reyndra knattspyrnu-
kempa kom saman á gervigras-
vellinum á Ísafirði um síðustu
helgi til að taka þátt á fyrsta
púkamótinu, sem þótti heppn-
ast vonum framar.

– kristinn@bb.is

Kristjánsbikarinn af-
hentur í fyrsta sinn

Sigurlið Krókspúka með Kristjánsbikarinn. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Samkvæmt útboðsskilmál-
um vegna sjúkraflugs er ekki
gert ráð fyrir að flugvél verði
staðsett á Ísafirði yfir vetrar-
mánuðina eins og verið hefur
undanfarin ár. Gert er ráð fyrir
að miðstöð sjúkraflugs verði á
Akureyri. Þessi breyting er
gerð í samráði við starfsfólk
Heilbrigðisstofnunar Ísafjarð-
arbæjar að sögn starfsmanns
Heilbrigðisráðuneytisins.
Þessi tilhögun er í mótsögn
við nýgerðan Vaxtarsamning
Vestfjarða. Ríkiskaup hefur
fyrir hönd heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytisins
og Tryggingastofnunar ríkis-
ins auglýst útboð á sjúkra-
flugsþjónustu á Íslandi. Í út-
boðinu er landinu skipt í tvö
útboðssvæði, norðursvæði og

Vestmannaeyjasvæði. Hægt er
að bjóða í svæðin óháð hvort
öðru miðað við þau skilyrði
sem sett eru fram í útboðslýs-
ingu.

Samkvæmt útboðslýsingu
afmarkast norðursvæði af
beinni línu sem er dregin frá
botni Þorskafjarðar að botni
Hrútafjarðar, síðan að Hvera-
völlum, þá að Nýjadal og þar
næst að Höfn í Hornafirði og
allt svæðið fyrir norðan þá línu
er norðursvæði, þar með talin
Höfn í Hornafirði.

Í útboðslýsingu er skýrt tek-
ið fram að aðalmiðstöð sjúkra-
flugs skuli vera á Akureyri. „ Í
því felst að þar verður séð fyrir
sérstakri fylgd fagaðila og við-
búnaður sjúkrahússins við það
miðaður að unnt verði að taka

við sjúklingum úr sjúkraflugi“,
eins og segir í útboðsskilmál-
um. Af þessu má ráða að sjúkl-
ingar verði í auknum mæli
fluttir frá Vestfjörðum til
Akureyrar en ekki til Reykja-
víkur eins og nú er. Þó er sá
varnagli sleginn að „ sjúkl-
ingur skal fluttur til þess
sjúkrahúss (heilbrigðisstofn-
unar) sem tilgreind er í beiðni
heilbrigðisstarfsmanns um
sjúkraflug nema aðstæður
krefjist annars“, eins og segir
í útboðinu.

Frá því að Flugfélagið Ernir
hætti rekstri á Ísafirði hefur
ávallt verið staðsett sjúkra-
flugvél ásamt flugmönnum á
Ísafirði yfir vetrarmánuðina.
Nú verður þar breyting á því í
útboðsskilmálum segir „ norð-

ursvæði skal vera þjónað frá
Akureyri“ og er því ekki gert
ráð fyrir að hér verði staðsett
flugvél eins og áður.

Bætt flugþjónusta á Ísafirði
hefur um langan aldur verið
ofarlega á óskalista áhuga-
manna um eflingu byggðar á
Vestfjörðum. Skemmst er að
minnast nýgerðs Vaxtarsamn-
ings Vestfjarða. Í þeim samn-
ingi segir orðrétt: „Efla flug-
samgöngur á Vestfjörðum
með aukinni starfsemi flugfé-
lags eða útibús þess, allt árið
um kring. Miðstöð flugfélags-
ins yrði á Ísafirði.“ Þá segir:
„Markmiðið er að fá til Ísa-
fjarðar flugfélag eða útibú
þess, með starfsemi á svæðinu
allt árið um kring. Tengd yrðu
saman verkefni í sjúkra- og

ætlunarflugi á Vestfjörðum og
verkefni fyrir grænlensku
heimastjórnina.“ Í samningn-
um segir að ábyrgð á fram-
kvæmd þessarar tillögu beri
heilbrigðisráðuneyti og sam-
gönguráðuneyti „ í tengslum
við útboð ríkisins á sjúkra- og
áætlunarflugi árið 2005“ þ.e.
þess útboðs sem nú hefur verið
auglýst. Er því ljóst að ekki
hefur verið tekið tillit til þessa
ákvæðis í samningnum.

Sveinn Magnússon skrif-
stofustjóri í heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytinu staðfesti
í samtali við blaðið að ekki
væri gert ráð fyrir staðsetningu
sjúkraflugvélar á Ísafirði.
Hann segir að á Akureyri verði
staðsett fullkomin sjúkraflug-
vél sem hægt verði að manna

læknum og sjúkraliði og með
því verði hægt að veita betri
þjónustu en verið hefur.
Sveinn segir þessa breytingu
gerða í fullu samráði og með
samþykki starfsfólks Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðar-
bæjar.

Ekki náðist í Þröst Óskars-
son framkvæmdastjóra Heil-
brigðisstofnunarinnar við
vinnslu þessarar fréttar. Sam-
kvæmt útboðsskilmálum skal
hið nýja skipulag í sjúkraflugi
taka gildi 1. janúar 2006 og er
samningstíminn fimm ár með
möguleika á framlengingu til
tveggja ára. Gæti því umrædd
breyting, nái hún fram að
ganga, gilt til ársins 2013.

– hj@bb.is

Sjúkraflugi á Vestfjörðum sinnt frá Akureyri
Séð yfir Ísafjarðarflugvöll.         Ljósmynd: Grétar Sigurðsson.
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Líf og fjör hjá ungu knatt-
spyrnufólki í Bolungarvík

Rúmlega 200 keppendur
tóku þátt í Sparisjóðsmóti
yngri flokka í knattspyrnu
sem haldið var í Bolungar-

vík á laugardag. Þátttak-
endur komu frá flestum
þéttbýlisstöðum á Vest-

fjörðum auk keppenda frá

Blönduósi og Kópavogi.
Keppt var í sjö manna lið-

um, ýmist kynjaskiptum
eða blönduðum, auk þess

sem foreldrarnir fengu að
spreyta sig. Það var

Ungmennafélag Bolungar-
víkur sem stóð fyrir mót-

inu í samvinnu við Spari-
sjóð Bolungarvíkur, en

þess má geta að mót þetta
hefur verið haldið undir
merki Skeljungs undan-

farin ár. Veður til keppni
var gott, sól og blíða, og

nutu því viðstaddir veruna

á knattspyrnuvellinum í
Bolungarvík. Með-

fylgjandi myndir tók
Sigurjón J. Sigurðsson á

mótinu. Fleiri myndir
munu birtast í svip-

myndum á bb.is innan
tíðar.
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orðrétt af netinu

visir.is – Egill Helgason
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„Gunnar Smári Egilsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson hafa
tekið að sér að vera guðspjallamenn nýju peningamannanna. Báðir
skrifa þeir greinar í Fréttablaðið um helgina. Gunnar Smári er í raun
alltaf að skrifa sömu greinina; að hér hafi allt verið ömurlegt áður en
nýju bisnessmennirnir komu til að frelsa okkur. Lífið var leiðinlegt,
fásinnið þrúgandi, stjórnvöld kúguðu okkur, fjölmiðlarnir voru
handónýtir.

Sigmundur Ernir skrifar um kjark og djörfung þessara manna – já,
hvað þeir eru frábærir. Samfélagið sé rekið áfram af áræði. Hann ber
þetta saman við hina stöðnuðu og letilegu Norðurlandabúa. Hann er
sammála Gunnari Smára um að það sé gaman að búa í svona landi.

DV hrósaði Björgólfi Thor Björgólfssyni sérstaklega fyrir að
kaupa einkaþotu til að geta verið oftar með syni sínum. Sagði að aðrir
feður ættu að taka hann sér til fyrirmyndar.

Margir hljóta að fyllast af samviskubiti yfir þessu. En Björgólfur
gæti auðvitað gengið lengra og hætt að vinna með öllu til að vera með
barninu. Hann er líklega einn af fáum mönnum á Íslandi sem hefur
efni á því.“

Árviss fylgifiskur sumarsins er umræðan um þjóðvegina,
sem aldrei eru nægilega breiðir og beinir til að menn geti óheft-
ir knúið stöðugt aflmeiri farartæki í líkingu við fyrirmyndir frá
kappakstursbrautum og tölvuleikjum þar sem andstætt við
veruleikann er alltaf hægt að byrja upp á nýtt þegar í óefni er
komið; einbreiðu brýrnar, sem því miður birtast bílstjórum
mörgum hverjum  eins og langþráð endamark í langhlaupi sem
viðkomandi verður, hvað sem allri skynsemi líður, að komast
í gegnum á undan keppinautnum.

Þegar allt kemur til alls eru vegirnir, sem vissulega mættu
vera breiðari og beinni á köflum, og einbreiðu brýrnar, sem
auðvitað ættu helst ekki að vera til, ekki helstu orskavaldar
óhappa og slysa frekar en bifreiðin, sem í dag er óumdeilanlega
þarfasti þjónninn og bíður heima á hlaði líkt og forverinn fyrr-
um eftir því að húsbóndanum þóknist burtreiðin.

Bifreiðin er ekki hættuleg fyrr en sá er sestur undir stýri, sem
lítur á hana sem leikfang eða annað þaðan af verra og hættumeira
og vegirnir verða þá fyrst of mjóir og brýrnar hættulegar, þegar
hraði ökutækisins er kominn langt yfir öll mörk og skynsemi
ekilsins er fokin út í veður og vind, hafi hún þá verið einhver
fyrir. Þegar svo er komið er bifreiðin orðin hættulegt vopn, sem
ómögulegt er að sjá fyrir afleiðingar af misnotkun.

Framúrakstur er nokkuð sem á stundum verður ekki hjá
komist. Ástríða mikils fjölda ökumanna, sem telja það nánast
heilaga skyldu sína að yfirfæra hérahlutverkið af  hlaupabraut-
inni yfir á þjóðveginn, er á allt öðru plani og verður á engan hátt
tengd hugtökunum þörf eða öryggi.

Verslunarmannahelgin, ein mesta umferðarhelgi sumarsins,
er rétt handan við hornið. Ef allt væri með felldu ætti umferðin
um þessa helgi ekki að auka okkur ugg í brjósti öðrum dögum
fremur. Aðgátar á vegum úti er alltaf þörf, þarf ekki verslunar-
mannahelgi til.

,,Lát mig minnast ábyrgðar minnar er ég ek þessari bifreið“
er hluti bænar sem stundum er kölluð bílabænin. Þess vegna:
Hvað sem líður bugðótta veginum og einbreiðu brúnni eða öðr-
um þeim farartálmum sem á vegi okkar kunna að verða, þá er
það ábyrgð okkar, sem sitjum undir stýri, sem mestu máli
skiptir. Sé hún í fyrirrúmi eru hverfandi líkur á að tilhlökkunin
og brosið við upphaf ferðar endi með sorg og brostnum vonum.

Bæjarins besta óskar öllum vegfarendum fararheilla um
verslunarmannahelgina og góðrar heimkomu.

s.h.

Nokkur fjölgun varð á skiln-
aðarmálum í umdæmi sýslu-
mannsins á Ísafirði á síðasta
ári, en sambúðarslitum fækk-
aði. Faðernis- og meðlagsmál-
um fjölgaði verulega, einnig
forsjár- og meðlagsmálum,
sem og málum vegna mennt-
unarframlags. Þetta kemur
fram í nýútkominni ársskýrslu
sýslumannsins á Ísafirði. Fram
kemur að sifjamál krefjist tíma
og vandvirkni enda séu miklir

hagsmunir í húfi og mál oft
vandmeðfarinn. Ef litið er yfir
tölurnar má sjá að 21 nýtt
skilnaðarmál var tekið til með-
ferðar á árinu 2004. Það eru
jafnmörg mál og voru tekin til
meðferðar árið 2002 en árið
2003 komu aðeins 16 ný mál
til meðferðar. Einungis 8 ný
mál vegna sambúðarslita
komu til meðferðar sýslu-
manns sambanborið við 17
árið 2003 og 10 árið 2002.

Átján ný faðernis- og með-
lagsmál komu til kasta sýslu-
mannsins árið 2004 saman-
borið við 10 árið 2003 og 12
árið 2002. Þá komu 16 ný al-
menn meðlagsmál inn á borð
sýslumanns en þau voru 6 árið
2003 og 10 árið 2002. Loks
tók sýslumaður 13 ný forsjár-
og meðlagsmál til umfjöllunar
samanborið við 8 árið 2003
og 6 árið 2002. Þannig fjölgar
meðlagsmálum í heildina úr

28 árið 2002 og 24 árið 2003 í
47 árið 2004.

Nýjum umgengnismálum
fjölgaði einnig úr 6 árið 2002
og 9 árið 2003 í 12 árið 2004.
Ný mál vegna menntunarfram-
lags voru 7 og fjölgar úr 6 árið
2002 og 4 árið 2003. Málum
samkvæmt 62 gr. barnalaga
um framlög vegna ferminga
og fleira fækkar úr 10 árið
2002 og 9 árið 2003 í 5 á árinu
2004.           – kristinn@bb.is

Faðernis- og meðlagsmálum fjölgar

Þegar er búið að steypa
annan grunn tveggja iðnaðar-
húsa sem Vestfirskir verktakar
byggja fyrir Súðavíkurhrepp,
á Langeyri skammt innan við
íbúabyggðina í Súðavík. Garð-
ar Sigurgeirsson hjá Vestfirsk-
um verktökum segir ætlunina

að hefjast handa við næsta
grunn á morgun og hann verði
líklega steyptur eftir verslun-
armannahelgi. Verkinu á að
vera lokið 1. október og segir
Garðar að það eigi að standast.

„Þetta eru stálgrindarhús og
það er búið að lofa okkur

afhendingu á grindunum fljót-
lega eftir verslunarmanna-
helgi. Síðan koma einingarnar
eitthvað seinna en við byrjum
líklega að reisa húsin um
miðjan mánuðinn. Það ætti að
verða mikil breyting á ásýnd
Langeyrarinnar þegar þessi

hús verða kominn“, sagði
Garðar Sigurgeirsson, hjá
Vestfirskum verktökum.

Iðnaðarsvæði hefur verið
skipulagt á Langeyri og byggir
hreppurinn húsin til að hýsa
starfsemi frumkvöðla.

– kristinn@bb.is

Byrjað að steypa grunna
iðnaðarhúsa á Langeyri

Glöggir vegfarendur urðu
varir við hóp leðurklæddra
manna og kvenna sem þeystu
um Ísafjörð á nágrenni á sí-
gildum mótorhjólum á föstu-
dag. Þar voru á ferð liðsmenn
Vélhjólafjelagsins gamlingj-
ana en það er félagskapur
þeirra sem eiga mótorhjól sem
eru 25 ára eða eldri. Rúmur

tugur félagsmanna kom vestur
til að mæta á aðalfund gaml-
ingjanna. Margir líta á mótor-
hjólareið eingöngu sem karla-
sport en sú er ekki reyndin í
gamlingjunum. Formaður fé-
lagsins er Dagrún Jónsdóttir.
Hún segir hefð fyrir því hjá
gamlingjunum að hittast á mis-
munandi stöðum og helst reyni

þeir að fara erlendis a.m.k.
annað hvert ár. Ísafjörður hafi
orðið fyrir valinu að þessu
sinni því þar búi einn félags-
maðurinn, Þorbergur Kjart-
ansson.

Félagsmenn í gamlingjun-
um eru rúmlega 40 en Dagrún
segir þá eiga samtals í kringum
100 sígild mótorhjól. Nokkrir

félagsmenn sem stilltu sér upp
fyrir ljósmyndara blaðsins á
föstudag voru á breskum Tri-
umph, B.S.A. og Norton hjól-
um og Harley Davidson. Þau
yngstu eru árgerð 1975 en það
elsta árgerð 1955. Dagrún
segir marga félagsmenn eiga
eldri hjól en það séu sparigripir
og síður notaðir til ferðalaga.

Vélhjóladrunur bergmála á
milli fjallanna í Skutulsfirði

Vígalegir „gamlingjar“ með Eyrarfjall í baksýn. Því miður fylgja vélarhljóðin ekki með myndinni. Frá vinstri:
Einar „Marlboro“, Dagrún Jónsdóttir, Birgir Jónsson, Þorbergur Kjartansson og Gylfi Úranusson.
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Tekur við kyndlinum
með jákvæðu hugarfari

– rætt við Albertínu Elíasdóttur, nýjan forstöðumann Gamla apóteksins á ÍsafirðiFyrir skömmu tók Albertína Friðbjörg Elí-
asdóttir við stöðu forstöðumanns kaffi- og

menningarhússins Gamla apóteksins á Ísa-
firði af Halldóri Hlöðverssyni. Starfið mun

taka nokkrum breytingum undir stjórn nýs
forstöðumanns, en Ísafjarðarbær og Upplýs-

ingaskrifstofa Evrópusambandsins fyrir
ungt fólk (Eurodesk) undirrituðu nýlega

samninga um að Gamla apótekið miðli upp-
lýsingum til íslenskra ungmenna um Evr-
ópusambandið og tækifæri fyrir ungt fólk

innan þess.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur

Albertína öðlast mikla reynslu
á ýmsum sviðum. Meðal ann-
ars hefur hún starfað hjá Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar og var í framboði
til Aþingis í síðustu kosning-
um.

– Hafðirðu strax hug á því
að sækja um þegar staða for-
stöðumanns Gamla apóteksins
var auglýst?

„Nei, reyndar var ég tvístíg-
andi þar sem ég hafði fengið
inntöku í mastersnám í af-
brotafræði í Englandi. En mig
langaði til að spreyta mig á
þessu starfi og vera áfram á
Ísafirði hjá fjölskyldu og vin-
um.“

– Taldirðu þig örugga um að
fá starfið?

„Ég taldi mig eiga mögu-
leika þar sem ég hef menntun
og reynslu sem hæfir starfinu.
En ég var mjög óviss hvort ég
fengi það enda var mjög hæft
fólk sem sótti einnig um.“

– Hvað er það sem heillar
þig við þetta starf?

„Að fá tækifæri til að starfa
með unglingum og hjálpa
þeim að vinna úr hugmyndum
sínum. Einnig er þessi Evr-
óputenging mjög áhugaverð.
Mörg tækifæri felast í verk-
efninu Eurodesk (Evróvísir)
fyrir norðanverða Vestfirði og
landið í heild. Í raun er það
einstakt tækifæri fyrir Ísafjarð-

arbæ að upplýsingamiðstöðin
sé á Ísafirði. Þarna höfum við
beinan aðgang að upplýsing-
um um Evrópusambandið sem
ekki hefur verið til staðar áður,
nema þá í gegnum Reykjavík.
Því höfum við nú betra færi á
því að nálgast styrki og önnur
tækifæri sem eru í boði fyrir
ungt fólk.

Þetta er gríðarlega mikið
starf og ég verð seint verkefna-
laus, en um leið er það mjög
spennandi. Ég hlakka til þegar
Gamla apótekið verður opnað
í haust þegar skólarnir byrja.

Sumarið fer í að endurskipu-
leggja starfið og undirbúa
Evróvísi. Við erum meðal ann-
ars að vinna að heimasíðu á
íslensku, þar sem fram koma
ýmsar upplýsingar sem tengj-
ast Evróvísi. Í gegnum þessa
síðu, eurodesk.org, er hægt að
fá alls konar upplýsingar. Tök-
um sem dæmi að mann langi
til að fara á námskeið á Ítalíu.
Þá gæti maður fengið allar
helstu upplýsingar á þessari
síðu – hvar er hægt að skrá
sig, hvaða námskeið eru í boði,
hvar hægt sé að búa og svo
framvegis. Og ef ekki eru næg-
ar upplýsingar að finna á síð-

unni er hægt að hafa samband
við mig og þá veiti ég ítarlegri
upplýsingar. Einnig ef fólk
hefur einhverjar spurningar
sem varða Evrópusambandið
og ungt fólk, þá er líklega ein-
faldast að hafa bara samband
við Gamla apótekið og við að-
stoðum við að leita svara.

Eurodesk-skrifstofur eru í
31 Evrópulandi og þeim er
alltaf að fjölga. Verkefnið var
stofnað í Skotlandi fyrir 15
árum og þá var það eingöngu
fyrir Skota. Þeim fannst ekki
vera tiltækar nægar upplýs-
ingar um hvað Evrópusam-
bandið hefði að bjóða ungu
fólki, fengu styrk frá ESB og
stofnuðu upplýsingaskrif-
stofu. Verkefnið þótti svo
sniðugt að það breiddist um
allt Stóra-Bretland og í dag
eru skrifstofur í nánast öllum
löndum Evrópu.

Hérlendis hefur engin slík
skrifstofa verið til staðar frá
því að hún var starfrækt hjá
Hinu húsinu í Reykjavík en
hætt var með hana fyrir um
tveimur árum. Höfuðstöðvar
verkefnisins á Íslandi verða
því nú á Ísafirði og svo verða
tengiliðir víða um land. Við

vonumst til að geta hafið kynn-
ingarherferð um landið í haust.

Umsjón með Evróvísi er
aðeins einn liður í starfi mínu.
Núna fer mikill tími í undir-
búning þess en það verður síð-
an hluti af daglegri rútínu með
hefðbundnu starfi Gamla apó-
teksins sem vonandi verður
enn öflugra en það hefur verið.

Ég held að starfið muni
verða feikilega skemmtilegt að
kljást við en einnig gríðarlega
erfitt. Segja má að ég beri ótta-
blandna virðingu fyrir þessu
verkefni en ég er meðvituð
um það og tel mig vel til búna
að takast á við það. Ég mun
gera mitt besta. Hér hefur verið
unnið mjög gott starf og ég
tek við kyndlinum með því
hugarfari að gera enn betur.“

Á fundi með fram-Á fundi með fram-Á fundi með fram-Á fundi með fram-Á fundi með fram-
kvæmdastjórn ESBkvæmdastjórn ESBkvæmdastjórn ESBkvæmdastjórn ESBkvæmdastjórn ESB

„Mér var boðið starfið, ég
þáði það og daginn eftir byrj-
aði ég að vinna. Nokkrum dög-
um seinna fór ég á námskeið í
Frakklandi um sjálfboðaliða-
þjónustu Evrópusambandsins.
Gamla apótekið hefur verið
samþykkt sem móttökuverk-

efni. Við megum því taka við
sjálfboðaliðum til að vinna
ýmis störf á svæðinu og stefn-
um á að gera það í vetur. Sjálf-
boðaliðaþjónusta ESB er fyrir
fólk á aldrinum 18-25 ára sem
getur farið og unnið sem sjálf-
boðaliðar í Evrópu. Ferða-
kostnaður og uppihald er borg-
að og einnig fá þau vasapen-
ing. Til dæmis var vinkona
mín að vinna á barnaheimili í
Rúmeníu og fannst það alveg
meiriháttar. „Ungt fólk í Evr-
ópu“ sem er styrkjaáætlun á
vegum ESB sér um þessa þjón-
ustu og svo landsskrifstofan í
Hinu húsinu í Reykjavík. Um
er að ræða 6-12 mánaða tíma-
bil sem hægt er að fara en
einnig boðið upp á styttri tíma
fyrir fatlaða og aðra sem eru í
erfiðum aðstæðum. Þetta er
ekkert einskorðað við þá sem
hafa auðveldar aðstæður til
þess heldur getur það verið
skemmtilegt tækifæri fyrir þá
sem eiga við einhvers konar
vandamál að stríða. Hægt er
að nálgast allar upplýsingar
um þetta verkefni hjá Ungu
fólki í Evrópu og auðvitað í
Gamla apótekinu.

Að þessu námskeiði loknu
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fór ég beint til Brüssel á fund
með framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins vegna Evró-
vísis. Stefnubreytingar og ann-
að sem viðkemur Evróvísi var
kynnt þar fyrir fulltrúum land-
anna sem eru í verkefninu. Það
var mjög gaman að hitta fólkið
sem maður á eftir að vinna
með í gegnum tölvuna í fram-
tíðinni.“

– Eru einhverjar breytingar
á starfinu í Gamla apótekinu í
bígerð í vetur?

„Örugglega verða einhverj-
ar breytingar en hverjar þær
verða er algjörlega óljóst á
þessum tímapunkti. Ég býst
þó ekki við neinum gríðarleg-
um breytingum á starfinu,
enda er búið að byggja hér
upp gott hús. Ég vonast til að
geta verið í góðu samstarfi við
Menntaskólann á Ísafirði og
nemendafélagið þar. Vonandi
verður bara aukning á heim-
sóknum og meira fjör. Ég hef
gaman af krefjandi verkefnum
og þetta starf er það svo sann-
arlega. Lítið gaman er að lífinu
ef maður fær ekki tækifæri til
að læra nýja hluti.“

Framtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björtFramtíðin björt
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

Albertína hefur öðlast reyn-
slu á ýmsum sviðum en síðustu
ár hefur hún unnið með námi
sínu í félagsfræði við Háskóla
Íslands. „Ég starfaði á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar í um tvö ár. Þar
vann ég meðal annars sem ráð-
gjafi og verkefnastjóri og vann
ýmis verkefni fyrir hlutaðeig-
andi nefndir, sérstaklega
barnaverndar- og félagsmála-
nefnd Ísafjarðarbæjar. Það var
mjög góð reynsla sem ég efast
ekki um að eigi eftir að nýtast
mér í starfinu í Gamla apótek-
inu. Þegar ég hætti á Skóla-
og fjölskylduskrifstofunni um
síðustu áramót fór ég að kenna
8. til 10. bekk í Grunnskóla
Önundarfjarðar. Það var alveg
meiriháttar. Ég sé fram á bjarta
framtíð á Flateyri í krökkunum
sem ég var að kenna.

Ég var einnig í námi og á
sama tíma og ég var að kenna
skrifaði ég BA-ritgerðina
mína. Ég útskrifaðist í júní úr
félagsfræði með fjölmiðla-
fræði sem aukagrein frá Há-
skóla Íslands. Í BA-ritgerðinni
gerði ég mat á VáVest-verk-
efninu. Ég hef í náminu lagt
áherslu á afbrotafræði og því
var tilvalið að um leið og ég
skrifaði ritgerðina gerði ég
einnig gagn á heimaslóðum.
Það var mjög ögrandi verkefni,
bæði vegna þess að maður
þekkti vel fólkið sem stendur
að verkefninu og eins þar sem
fá slík verkefni hafa verið unn-
in áður. Eitt heildstætt mat hef-
ur verið gert hérlendis en það
var á forvarnastarfi Reykja-
víkurborgar og unnið síðasta
vetur. Allir vita að það er fullt
af forvarnaverkefnum í gangi.
Þau fá styrki og annað til að
sinna sínu starfi en aldrei hefur
farið fram mat á því hvað verið
er að leggja peninginn í og
hvort það skili árangri. Ég hef
nú þegar kynnt stjórn VáVest
niðurstöður mínar en ég mun
einnig kynna ritgerðina fyrir

fari sínu. Henni líður náttúr-
lega ömurlega. Það sama gildir
um landsbyggðina. Ef við
horfum bara á það neikvæða,
þá verður ömurlegt að búa þar.
Það er svo mikilvægt í öllu
sem maður gerir að skoða hvað
er gott, hvað er slæmt og
hvernig maður getur bætt það.
Mikilvægi þess að einbeita sér
að því jákvæða og byggja það
upp var í raun það sem við
vildum koma til skila með ráð-
stefnunni Með höfuðið hátt og
ég held að það hafi tekist.

Mér finnst fólk vera mun
jákvæðara í dag. Sem dæmi
sér maður ungt fólk vera kaupa
húsnæði á Ísafirði. Það væri
ekki að skuldbinda sig á þann
hátt ef það hefði ekki trú á að
staðurinn væri á uppleið. Ég
held að framtíðin sé mjög björt
á Vestfjörðum.“

Háskólanám áHáskólanám áHáskólanám áHáskólanám áHáskólanám á
heimaslóðumheimaslóðumheimaslóðumheimaslóðumheimaslóðum

„Með tilkomu háskólaset-
ursins skapast vonandi há-
skólamenning á Ísafirði sem
hægt verður að byggja á há-
skóla í framtíðinni. Það er mín
draumsýn. Hvort sem hann
verður byggður á einhvers
konar fjarnámi eða á staðar-
kennslu. Möguleikinn á menn-
tun skiptir öllu máli og maður
á að hafa kost á að öðlast hana
á sínum heimaslóðum eða þar
sem maður vill búa. Mörg
tækifæri bjóðast í dag sem
voru ekki til staðar fyrir örfá-
um árum. Ég tók til að mynda
eitt og hálft ár utan skóla og
lauk mínu námi á Ísafirði án
þess að vera í fjarnámi. Þetta
er alveg hægt þó til þess þurfi
töluverðan aga. Maður á ekki
að láta það stoppa sig að búa á
landsbyggðinni. Jafnvel er
hægt að sækja fjarnám til
erlendra skóla. Það er ekki
lengur nauðsynlegt að rífa upp
ræturnar og flytja til Reykja-
víkur til að fara í skóla. Við
höfum möguleika á að gera
allt sem við viljum, ef við bara
erum tilbúin að leggja örlítið á
okkur. Ef mann raunverulega
langar til að gera eitthvað, þá
getur maður það. Svæðið
græðir líka á fólki á staðnum
sem hefur ferskar hugmyndir
og kraft til að framkvæma
þær.“

Albertína er staðráðin í að
halda áfram á menntabrautinni
í framtíðinni.

„Ég mun hiklaust halda
áfram að læra þegar þar að
kemur. Spurningin er bara
hvenær og hvað. Ég var fegin
að fá starfið í Gamla apótekinu
því að ég er enn óviss hvaða
nám ég eigi að fara út í næst,
svo margt er í boði og svo
margt sem mig langar til að
læra. Ég vil búa á Ísafirði í
framtíðinni og því þarf ég að
taka með í reikninginn hvaða
nám getur nýst mér í starfi á
mínu svæði. Hver veit –
kannski mun ég fara í mast-
ersnám í Háskóla Vestfjarða“,
segir Albertína, sem horfir
björtum augum á framtíðina.
Með jákvæðu hugarfari tekur
hún við Gamla apótekinu og
án efa eru ungmennin sem
sækja húsið í góðum höndum.

– thelma@bb.is

félagsmálanefnd Ísafjarðar-
bæjar innan tíðar.“

– Nú hefur þú verið áberandi
í pólítíkinni undanfarin ár,
meðal annars sem formaður
Félags ungra framsóknar-
manna á norðanverðum Vest-
fjörðum. Ætlarðu að halda
áfram að sinna því þrátt fyrir
að hafa tekið að þér þetta tíma-
freka starf?

„Ég hef nánast alveg dregið
mig út úr pólitíkinni, í bili
allavega. Vinnan mun taka það
mikinn tíma að frítíma mínum
ætla ég að eyða með fjölskyldu
og vinum. Maður verður að
forgangsraða í lífinu og ég verð
að viðurkenna að pólitíkin er
ekki ofarlega á forgangslist-
anum í augnablikinu. Þó mun
ég alltaf koma til með að hafa
skoðanir á málunum og taka
þátt í pólitík á einn eða annan
hátt, því hvað er pólitík annað
en að hafa skoðanaskipti í líf-
inu? En hvað starf á þeim vett-
vangi varðar, þá verður það í
lágmarki. Einnig finnst mér
það ekki samræmast starfinu í
Gamla apótekinu að vera mjög
opinberlega pólitísk þar sem
ég þarf að geta starfað með
öllum.“

– Nú varst þú einn af for-
svarsmönnum ráðstefnunnar
„Með höfuðið hátt“. Nú þegar
ár er liðið frá því að hún var
haldin, finnst þér hún hafa bor-
ið árangur?

„Með höfuðið hátt vakti
allavega umræðu. Ég er enn
að hitta fólk t.d. í Reykjavík
sem talar um hve sniðug hug-
mynd þetta hafi verið og gott
væri að gera slíkt heima hjá
því. Þá er fólk ekki endilega
að tala um hátíðina sem slíka,
heldur það að einhver var að
vekja athygli á því að þörf var
á að ræða málin en ekki nauð-
synlegt að gera það með niður-
rifi. Við getum rætt málin á
uppbyggjandi hátt og þótt við
verðum að gera okkur grein
fyrir göllunum, þá mega þeir
ekki yfirgnæfa allt sem verið
er að gera. Tökum sem dæmi
hvernig manneskju líður sem
horfir bara á það neikvæða í

Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður

Framsóknarflokksins gefur kost á sér í 1. sætið

Kallar eftir lýðræðis-
legum vinnubrögðum

„Ég hugsa að ég horfi til
þess að gefa kost á mér fyrsta
sætið, sama hver áform fé-
lagsmálaráðherra eru. Mér
finnst staðan í flokknum
þannig að talsmenn félags-
hyggjunnar þurfi að styrkja
sig til þess að draga fram
gömlu stefnuna um mann-
gildi ofar auðgildi“, segir
Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Framsóknar-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi. Árni Magnússon, fé-
lagsmálaráðherra og þing-
maður Framsóknarflokksins
í Reykjavíkurkjördæmi
norður hefur verið orðaður
við leiðtogasætið í Norðvest-
urkjördæmi að undanförnu.
Spurður um viðbrögð segir
Kristinn ekki mikið um mál-
ið að segja fyrr en ráðherrann
hefur gert upp hug sinn um
hvar hann ætli að bjóða sig
fram.

„Mér heyrðist á ummæl-
um ráðherra að hann væri að
troða marvaðann og íhugaði
að færa sig úr kjördæmi sínu.
Hann var orðaður við Suður-
kjördæmi fyrir síðustu Al-
þingiskosningar og nú var
hann tengdur við átökin í
Kópavogi sem snerust um
að ná undirtökum fyrir upp-
stillingu í Suðvesturkjör-
dæmi. Allt þetta tal um nýtt
kjördæmi fyrir félagsmála-
ráðherra dregur upp þá mynd

að hann sé að flýja eigið kjör-
dæmi undan slæmu gengi í
skoðanakönnunum.

Þetta er einkennilegt í ljósi
þess hversu mikla áherslu
flokkurinn hefur lagt á að
styrkja sig í Reykjavík og þess
vegna gert báða þingmenn
Reykjavíkur norður að ráð-
herrum“, segir Kristinn. Þegar
stillt var upp af Framsóknar-
flokknum í Norðvesturkjör-
dæmi fyrir síðustu kosningar
fékk Kristinn H. Gunnarsson
flest atkvæði í fyrsta sæti í
fyrri umferð flokksþingsins. Í
seinni umferðinni var kosið á
milli tveggja efstu manna,
hans og Magnúsar Stefánsson-
ar, sem varð ofan á. Aðspurður
um stöðuna sem kom upp þá
segist Kristinn leggja áherslu
á að opin og lýðræðisleg
vinnubrögð verði viðhöfð.

„Mér fyndist að mörgu
leyti skynsamlegt af flokkn-
um að hafa opið prófkjör og
er viss um að það myndi
styrkja stöðu hans. Ég held
t.d. að menn verði að skoða
afleita stöðu flokksins í
Reykjavík í samhengi við
þau vinnubrögð sem þar
hafa verið ástunduð. Þar hef-
ur fámenn klíka stjórnað fé-
lagsstarfinu og tryggt eigin
valdastöðu með einkenni-
legri lagabreytingu sem lýt-
ur að atkvæðisrétti nýrra fé-
lagsmanna. Til viðbótar má
nefna að aðalfundur er boð-
aður um hásumar, á föstu-
degi klukkan sjö. Það verður
ekki séð á þessu að menn
hafi áhuga á að heyra í
hinum almenna flokks-
manni en þessi fundur er
lykilatriði fyrir væntanlega
uppstillingu borgarstjórnar-
flokksins í Reykjavík. Menn
hljóta að spyrja sig hvort
þessir lokuðu starfshættir
tengist hörmulegu gengi
flokksins þegar hann mælist
undir 4 prósentum í skoð-
anakönnunum. Ég vill brýna
menn í Reykjavík norður til
að opna félagsstarfið og
treysta félagsmönnum, bæði
gömlum og nýjum til starfa
fyrir flokkinn“, sagði Krist-
inn H. Gunnarsson, þing-
maður Framsóknarflokksins.

– kristinn@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson.

Stefán Brynjólfsson,
byggingarfulltrúi Ísafjarðar-
bæjar, segir ætlunina að ráð-
ast í sprengingar á grjóti í
hlíðunum ofan við Ísafjörð
og Suðureyri með haustinu.
Það þyki heppilegur tími en
betra sé að hafa jarðveg
blautan svo steinar á ferð
stöðvist frekar. Ætlunin var
að fara í verkið síðasta haust
en ekkert varð úr. Stefán seg-

ir um töluvert fyrirtæki að
ræða þar sem þurfi að fá spren-
gjusérfræðing á staðinn og
koma bor upp í hlíðina. Því sé
ekki rokið í verk af þessu tagi
með stuttum fyrirvara. Í fyrra
hafi verkinu verið frestað
vegna aðstæðna en þá hafi m.a.
verið komið frost í jörðu.

Undirbúningsvinnu var lok-
ið í fyrra en þá voru merktir
steinarnir sem á að sprengja.

Almannavarnanefnd ákvað
á sínum tíma að hús neðan
fjallshlíðanna skildu rýmd
meðan á sprengingum stæði
og verður lögreglu falið að
fara með öryggisgæslu. Of-
anflóðasjóður hefur sam-
þykkt að styrkja Ísafjarðar-
bæ vegna þessa fyrirbyggj-
andi verkefnis og er ætlunin
að hreinsa grjót úr hlíðunum
sem getur talist hættulegt.

Sprengingar í haust
Fjallshlíðarnar fyrir ofan Ísafjörð og Suðureyri

Sprengt verður í Gleiðarhjalla.
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Björn og Ingunn ásamt börnum sínum Baldri og Snjólaugu Ástu og Birtu Rós Þrastardóttur, vinkonu Snjólaugar.

Fjölskylda úr Vigur hreiðra
um sig í Tangagötunni á Ísa

Björn Baldursson úr Vigur í Ísafjarðar-
djúpi og kona hans Ingunn Ósk Sturludóttir
eru nýflutt í land. Ingunn hafði búið í eynni í

tæpan áratug en Björn hefur verið eyjar-
skeggi alla sína tíð. Þau segja að það hafi

verið erfið ákvörðun að flytja í land, en
vistaskiptin hafi þó gengið betur en þau

bjuggust við. Nú búa þau Björn og Ingunn í
fallegu gömlu timburhúsi í Tangagötu á

Ísafirði sem þau keyptu fljótlega eftir að þau
fluttu upp á meginlandið. Ingunn segir þau

hjón ljónheppin að hafa fundið svo fallegt
hús á svo góðum stað í bænum og húskaupin
hafi verið eitt af því sem hafi gengið betur en

vonast var til við flutningana.
Maður er í mikilli snertingu
við náttúruna á svona stað,
dýr og fugla, maður er í raun-
inni einn með náttúrunni. Í þá
daga voru allar aðstæður öðru-
vísi en þær eru í dag, nú þegar
komið er „sjálfrennandi raf-
magn“ eins og faðir minn sag-
ði, bryggja og almennilegt
símasamband.“

– Var engin bryggja þegar

þú varst krakki?
„Nei, bryggjan kom ekki

fyrr en árið 1975. Pabbi og
Björn bróðir hans fóru þá fram
á skektu á móti Fagranesinu
og oft í misjöfnum veðrum.
Þá héldum við systkinin niðri
í okkur andanum og báðum til
Guðs í hljóði.

 Veiturafmagnið kom ekki
fyrr en 1984 og almennilegt
símsamband ári síðar. Áður
var símakapall út í eyju sem
var slitinn reglulega þegar
rækjubátarnir voru að draga
fram og til baka í Djúpinu.

Við bræðurnir, ásamt Hug-
rúnu konu Salvars, tókum svo
við búi af foreldrum okkar og
föðurbróður 1985, þegar ég
var átján ára gamall, og áratug
síðar flutti Ingunn í Vigur.“

Fór ekki úr eyjunniFór ekki úr eyjunniFór ekki úr eyjunniFór ekki úr eyjunniFór ekki úr eyjunni
til að ná sér í konutil að ná sér í konutil að ná sér í konutil að ná sér í konutil að ná sér í konu

– Og hvernig kynntust þið
hjónin?

„Ég þurfti nú ekki að fara
langt til að finna mér konu“,

segir Björn, og Ingunn bætir
við: „Í raun þurfti hann ekki
að fara neitt því ég kom til
hans. Þannig er að systir
Björns og systir mín, sem nú
er látin, voru mjög góðar vin-
konur, og þegar Ragnheiður
mágkona mín varð fertug bauð
hún til veislu í Vigur. Systur
minni var boðið og ég var eig-
inlega hálfgerð boðflenna.
Eftir það varð ekki aftur snúið,
ég féll fyrir bóndasyninum
unga og eyjunni grænu.

Í kjölfar þessarar veislu vor-
um við lengi í símasambandi
og skiptumst á að fara í heim-
sókn hvort til annars, hann til
Reykjavíkur og ég í Vigur.
Það varð síðan úr að ég flutti
til hans tæpu ári síðar eða vorið
1995.“

Skrítið eftir áSkrítið eftir áSkrítið eftir áSkrítið eftir áSkrítið eftir á
– Hvernig var fyrir þig,

Reykvíking í húð og hár, að
flytja í litla eyju í Ísafjarðar-
djúpi?

„Uppeldisaðstæður okkar
Björns hefðu í raun varla getað

verið ólíkari. Ég er borgarbarn
í húð og hár og hann er alinn
upp í lítilli eyju. Mér finnst
stundum að Björn átti sig ekki
á því sjálfur hvað hann ólst
upp við sérstakar aðstæður,
alla vega frá mínum sjónarhóli
séð. Hann hefur til dæmis sagt
mér frá því þegar hann þurfti
að biðja pabba sinn að kveikja
á ljósavélinni sérstaklega svo
hann gæti horft á Stundina
okkar. Þetta finnst borgarbarni
skrýtið. Mér finnst magnað að
hlusta á hann segja frá upp-
vaxtarárum sínum. Hugsun
hans og tenging við sögu og
náttúru Vigur er ótrúlega sterk.
Hjarta hans slær í takt við eyj-
una hans.

Þegar maður býr á svona
stað í svo nánum tengslum við
náttúruöflin, þá breytist eitt-
hvað innra með manni. Það er
ekki sjálfgefið að borgarbarn
eins og ég fúnkeri við slíkar
aðstæður, en ég gerði það, og
það alveg ágætlega þó ég hefði
aldrei verið í sveit áður. Ætli
ég hafi bara ekki verið bóndi í

fyrra lífi. Ég gekk í flest verk
eins og ég hefði aldrei gert
annað. Ég hef lent í aðstæðum
þarna sem fólk trúir ekki að
séu enn fyrir hendi í okkar
þjóðfélagi, séu bara til í skáld-
sögum.

Ég get nefnt sem dæmi
haustdag einn, þegar von var
á mjólkurbátnum innan tíðar
og fámennt var á bænum. Þá
var gríðarlegur undirsjór á
Bæjarvíkinni og ekki hægt að
leggjast að bryggju, þannig að
við Björn settum mjólkina á
brúsa og fórum með Zodiacinn
yfir í Brunnvík sem er norðan
við bæinn, en þar var ekki
eins órólegt.

Þar var brúsunum komið
fyrir nokkrum í einu og óð ég
út í öldurótið og ýtti Birni frá
og mátti horfa á eftir honum í
þungum sjónum. Síðan varð
ég að vera snögg til að draga
hann upp á traktornum þegar
hann kom til baka. Þetta voru
einar fjórar ferðir sem þurfti
að fara út í bátinn því ekki var
hægt að taka mikið í einu í

Tók við búi átján áraTók við búi átján áraTók við búi átján áraTók við búi átján áraTók við búi átján ára
Björn er uppalinn í eyjunni

grænu í Ísafjarðardjúpi. Að-
spurður um það hvernig hafi
verið að alast upp á lítilli eyju
á sjöunda og áttunda áratug
síðustu aldar segir hann að það
hafi verið eins og samfelldur
draumur.

„Það var mjög sérstakt.
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hreiðrar
ni á Ísafirði

Zodiacinn vegna sjólags.
Á meðan var Baldur sonur

okkar, fjögurra mánaða, inni
hjá ömmu sinni. Heldur minn-
kaði nytin í móðurinni við
þessa vosbúð. Mér datt ekki í
hug þegar ég var að syngja
skala úti í Amsterdam að ég
ætti eftir að lenda í svona að-
stæðum. En þegar ég flutti í
Vigur gerði ég það af heilum
hug, gerði það sem þurfti að
gera og fannst það fullkomlega
eðlilegt. Fjölskyldu minni og
vinum fannst og finnst það
skrýtið og svona eftir á að
hyggja finnst mér það kannski
líka svolítið skrýtið. En það er
ekki spurning, hjartað í mér
hefur stækkað við þessa reyn-
slu og slær jafnvel dálítið í
takt við náttúruna.“

Vildu ekki sendaVildu ekki sendaVildu ekki sendaVildu ekki sendaVildu ekki senda
börnin í vistbörnin í vistbörnin í vistbörnin í vistbörnin í vist

Ingunn segir, að þó það hafi
eftir á að hyggja verið furðu-
legt að flytja í eyjuna hafi verið
afskaplega gott að búa þar.

„Ég sakna þess stundum al-
veg ofsalega. Þó gallarnir séu
nokkrir eru kostirnir fleiri. Ein-
angrunin er sama og engin nú
til dags. Þangað eru ferðir dag-
lega á sumrin og þrisvar í viku
á veturna, tvær póst- og mjólk-
urferðir og skólaferð á mánu-
dögum, en vissulega geta kom-
ið óveðurskaflar og er þá ófært
til og frá eyjunni, stundum svo
dögum skiptir.“

– Voru ykkar börn komin á

skólaaldur meðan þið bjugguð
í Vigur? Voru þau send í
heimavist?

„Börn úr Vigur hafa verið í
heimavist í Súðavík eftir að
skólinn í Reykjanesi lagðist
af“, segir Björn, og Ingunn
bætir við: „Meginástæðan fyr-
ir því að við fluttum var sú, að
við vildum ekki senda börnin
frá okkur í heimavist og sonur
okkar byrjaði í skóla síðasta
haust. Upphaflega ætluðum
við að búa sitt í hvoru lagi á
veturna, ég á Ísafirði með
börnin og Björn inni í Vigur
hjá kúnum, en við kærðum
okkur ekki um slíkt fyrirkomu-
lag þegar á reyndi. Að sjálf-
sögðu spilaði það líka inn í að
búið er ekki stórt og ber varla
tvær fjölskyldur.“

Lítið mál að taka áLítið mál að taka áLítið mál að taka áLítið mál að taka áLítið mál að taka á
móti stórum hópummóti stórum hópummóti stórum hópummóti stórum hópummóti stórum hópum

Björn segir að Salvar bróðir
hans búi ennþá í eyjunni ásamt
konu og börnum og ekkert far-
arsnið sé á þeim.

„Hann og hans kona eru þar
með búskapinn. Svo er ferða-
mannaþjónustan alltaf að
verða fyrirferðarmeiri bú-
grein.“

– Hvernig er að taka á móti
þessum ferðamönnum, sér-
staklega þegar skemmtiferða-
skip eru á Ísafirði? Er ekki
skrítið að taka á móti nokkur
hundruð manns í ekki stærri
eyju en Vigur?

„Það hefur bara gengið
merkilega vel“, segir Björn.
„Meðan skipulagið er gott og
umferðinni er dreift yfir dag-
inn, þá er vel hægt að taka á
móti þessum fjölda. Það þarf
bara að passa upp á að hóparnir
rekist ekki á meðan þeir eru í
kaffi. Hingað til hefur það ekki
verið vandamál, einfaldlega
vegna þess að fólkið er ekki
að fara í Vigur til þess að sötra
kaffi. Það er boðið upp á kaffi
í skipinu. Menn koma í eyjuna
fyrst og fremst til að upplifa
náttúruna, sjá og skoða fugla-
lífið sem er svo sannarlega
ríkulegt í Vigur.“

Fékk fyrstaFékk fyrstaFékk fyrstaFékk fyrstaFékk fyrsta
launaseðilinnlaunaseðilinnlaunaseðilinnlaunaseðilinnlaunaseðilinn

tæplega fertugurtæplega fertugurtæplega fertugurtæplega fertugurtæplega fertugur

– Nú ertu búinn að vera
bóndi síðan þú varst átján ára
gamall. Hvað fórstu að gera
þegar þú komst upp á land?

„Fyrst fór ég, eins og svo
margir Djúpmenn, að vinna
við smíðar hjá Ágústi og Flosa.

Mér var mjög vel tekið og þar
vann ég fram á haust þegar ég
fékk starf hjá Byggðasafni
Vestfjarða. Þar er mjög gott
að vinna, ég hef alltaf haft
gaman af sögu og gömlum
munum og er mikill grúskari í
mér. Þarna vinn ég við ýmis-
legt, svo sem skráningu muna
og yfirleitt það sem til fellur.
Þetta er draumastarf sem ég
get hugsað mér að vinna við í
framtíðinni.“

– Var ekkert skrítið að fara
í launamennsku eftir að hafa
verið bóndi í tæp 20 ár?

„Jú, það var stórfurðulegt.
Mér fannst sérstaklega athygl-
isvert að fá fyrsta launaseðil-
inn minn í júní í fyrra, tæplega
fertugur að aldri. Ég var lengi
að venjast launavinnu og er
ekki enn að fullu vanur henni.
Það er ennþá skrítið að koma
heim klukkan fimm og vera
þá búinn að vinna, þurfa ekki
að mjólka eða neitt. Svo þegar
maður fer í frí, þá er maður
bara í fríi og þarf ekki að hafa
áhyggjur af búinu.

Ég kann ágætlega við þetta
nýja líf, þó að maður hafi enn
taugar til landbúnaðarins. Eitt
sinn bóndi, ávallt bóndi, og
mig kitlar alltaf svolítið í putt-
ana þegar ég sé fallegan trakt-
or.“

Gestur frá VigurGestur frá VigurGestur frá VigurGestur frá VigurGestur frá Vigur
Á Byggðasafni Vestfjarða

eru margir mætir munir. Birni
er þó eflaust einn þeirra kærari
en aðrir, en það er báturinn
Gestur sem Björn hefur sést
sigla um Skutulsfjörð.

„Hann er eitt af djásnum
Byggðasafnsins“, segir Björn.
„Ég ólst náttúrlega upp með
þessum bát. Hann var okkar
helsta samgöngutæki allt til
ársins 1980 og okkur Vigrung-
um afar kær.

Ragnar Jakobsson frá
Reykjafirði gerði upp bátinn
ásamt Guðmundi bróður sín-
um og Guðmundi Óla Krist-
inssyni frá Dröngum. Viðgerð-
in tókst með eindæmum vel,
enda eru þetta listasmiðir.

Annað skip og enn eldra frá
Vigur þyrfti að komast í hend-
ur Ragnars, en það er áttæring-

urinn Vigur-Breiður sem er
meira en 200 ára gamall og
stendur á kambinum í Vigur.
Þetta er elsta skip á Íslandi.
Hann var mikið notaður í
minni æsku og á búskaparár-
um mínum, í síðasta skipti árið
2000 þegar fé var flutt niður
frá Folafæti.

Eftir að hætt var að nota
hann hefur hann látið á sjá og
nú þarf hann að komast í við-
gerð. Vigur-Breiður er stórt
og mikið skip og nýttist vel í
alls kyns flutninga í meira en
200 ár. Þá var hann líka notað-
ur til hákarlaveiða. Í honum
eru mikil menningarverðmæti
fólgin og brýn þörf að gæta
þess að þau fari ekki í súginn.“

Fannst Björn bara svoFannst Björn bara svoFannst Björn bara svoFannst Björn bara svoFannst Björn bara svo
sætur og skemmtilegursætur og skemmtilegursætur og skemmtilegursætur og skemmtilegursætur og skemmtilegur

Ingunn er sprenglærð söng-
kona. Auk náms heima á Ís-
landi var hún í alls sjö ár er-
lendis að læra söng. Það hefur
væntanlega gert henni erfitt
fyrir sem starfandi söngkonu
að búa í Vigur.

„Þegar ég flutti var ég að

hefja minn feril, þá nýkomin
heim úr námi. Ég gerði mér að
sjálfsögðu grein fyrir því að
búseta mín í Vigur myndi hefta
mig að einhverju leyti. En ég
var ástfangin og er enn og sátt
við þessa ákvörðun. Björn er
bara svo sætur og skemmti-
legur.

Ég hef komist yfir ótrúlega
margt þó ég hafi búið í Vigur.
Maður verður bara einbeittari
fyrir vikið. Ég hef haldið mér
vel við, farið í söngtíma og
haldið tvenna einsöngstón-
leika, sem er meira en margir
kollegar mínir geta sagt, og er
nú að undirbúa tónleika sem
ég held næsta vetur. Ég hef
tekið þátt í ýmsum uppfærsl-
um hér á Ísafirði og er heppin
hversu mikið menningar- og
tónlistarsamfélag Ísafjörður
er.

Auðvitað gerði búsetan í
Vigur mér erfitt fyrir og sjálf-
sagt hefði ég gert meira af því
að syngja hefði ég ákveðið að
vera áfram í Reykjavík. En
þetta var bara ákvörðun sem
ég tók og þurfti þess vegna að
hafa meira fyrir hlutunum.“

Ef ein hurð lokast...Ef ein hurð lokast...Ef ein hurð lokast...Ef ein hurð lokast...Ef ein hurð lokast...
– Hvað ber framtíðin í skauti

sér fyrir ykkur eyjaskeggjana?
„Það er óráðið, þannig séð,

við reynum að lifa í núinu og
njóta líðandi stundar“, segir
Ingunn. „Við erum bæði
spennt fyrir Háskólasetrinu og
gætum hugsað okkur að setjast
á skólabekk. Við höfum keypt
okkur frábært hús hérna í Tang-
agötunni og líður vel hér með
börnunum okkar Baldri og
Snjólaugu Ástu sem hafa eign-
ast marga vini og eru orðin
sannir Eyrarpúkar. Á Ísafirði
er gott samfélag og við höfum
kynnst mörgu góðu fólki.

Vistaskiptin hafa gengið
vonum framar, við erum bæði
í góðu starfi, Björn við Bygg-
ðasafnið og ég söngkennari
við Tónlistarskólann og stjór-
na auk þess Sunnukórnum.
Þetta hefur allt gengið upp hjá
okkur. Það var erfið ákvörðun
að flytja úr eyjunni, en við
höfum verið heppin. Var ekki
einhver sem sagði: Ef ein hurð
lokast, þá opnast einhvers
staðar önnur?“

– halfdan@bb.is

Bæjarstæðið í Vigur.
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STAKKUR SKRIFAR

Aftur til fortíðar!
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

Óskum eftir bílskúr eða hent-
ugu geymsluhúsnæði til leigu.
Uppl. hjá Auði og Snorra í síma
456 3526 eða 893 3526.
Til sölu er VW Golf, vínrauður,
árg. 99, sjálfskiptur, ekinn 111
þús. km. Verð kr. 900 þús. Eng-
in skipti. Upplýsingar í síma
899 0717.
Til sölu eða leigu er lítið einbýl-
ishús í Hnífsdal. Upplýsingar í
síma 896 3387.

Til sölu er vel með farinn Daih-
atsu Cuore. Vetrardekk á felg-
um fylgja. Uppl. í síma 893 1949.

Til leigu er einstaklingsíbúð á
jarðhæð að Túngötu 18 frá og
með 3. ágúst. Uppl. gefur Indriði
í síma 863 3160.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 100 þús. km. Sjálf-
skiptur með skíðaboga. Uppl. í
síma 456 4174.
Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Uppl. í síma 690
2202 og 456 3041.

Til sölu eru heyrúllur. Verð kr.
2.500.- pr. stk. Upplýsingar í
síma 895 4115.

Til sölu er Silver Cross barna-
vagn með bátalagi, hvítur og
dökkblár. Uppl. í síma 865 6464.

 Sveitarfélög hafa sameinast af miklum krafti síðustu ár. Margir telja
að ekki sé nóg að gert. Fyrir því liggja margar ástæður. Hagkvæmni
stærðarinnar er ein. Þjónusta sveitarfélaganna verður bæði meiri og
flóknari. Við bætist að kröfur íbúanna aukast að mun með hverju árinu.
All nokkrir telja að sameining sé ekki til góðs og betra sé að sveitarfélög
séu áfram mörg og smá. Fyrir því má vafalaust færa ýmis rök. En þegar
grannt er skoðað kemur í ljós að nútíminn kallar á önnur vinnubrögð en
tíðkuðust á 19. öld og langt fram á hina nýliðnu. Hreppstjórar leysa ekki
lengur framfærsluvanda með því að halda undirboð á fátæklingum og sá
hreppir hnossið, framfærslu þurfalingsins er í hlut á, sem býðst til að
taka minnst fyrir að sjá til þess að hann skrimti. Ef það væri svo einfalt
mætti halda áfram með sveitarfélög nokkurra tuga manna. En það geng-
ur ekki lengur.

Nú vilja Svarfdælingar kljúfa sig frá Dalvíkurbyggð. Að sumu leyti er
það gaman. Þá sést að til er fólk sem hefur mikla sjálfsvitund og löngum
til sjálfstæðis fyrir sig og sitt samfélag. Allt mun þetta sprottið af því að
sveitarstjórn samþykkti að sameina skóla byggðarlagsins. Sú ákvörðun
átti við fullkomlega skiljanleg rök að styðjast, fjárhagsleg jafnt og sam-
félagsleg. Er börnum greiði gerður að mismuna þeim í tækifærum varð-

andi skólagöngu og félagsþroska? Sem fyrr segir verður samfélag fólks
á Íslandi æ flóknara. Grunnskólar hafa ef til vill ekki staðið sig sem
skyldi að búa nemendur sína undir þá baráttu sem bíður þeirra þegar til
alvörunnar kemur. Ljóst er að stríðið við fíkniefni stendur enn og engar
líkur á því að það sé að vinnast og Ísland verði fíkniefnalaust í bráð.

Aftur að efninu. Sveitarfélögin vildu fá til sín grunnskólann og það
hefur heyrst kveinað undan þunga hans síðan þau tóku yfir. Ljóst má
einnig vera að ríkisvaldið greiðir um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til
þeirra sem höllum fæti standa. Því verður vart trúað að þingmenn láti
undan þrýstingi fámennra sveitarfélaga og heimili með lögum að aftur-
kalla sameiningu sveitarfélaga. Ætla þingmenn að kaupa sér atkvæði
fárra kjósenda á kostnað skattgreiðenda um allt land og hverfa til for-
tíðar? Því verður ekki trúað að Alþingi láti undan upphlaupi fólks er
stendur vörð um mjög persónulega hagsmuni sína með þessum hætti á
kostnað allra hinna. Það verður þá að borga herkostnaðinn sjálft.

 Reyndar er ótrúlegt að enn skuli ekki nást um það samstaða á Alþingi
að ákvarða lágmarksstærð sveitarfélaga á Íslandi. En þau eru allt of
mörg og flest of smá til þess að nokkurt vit sé í. Umræðan er þörf, en
skynsamlegar ákvarðanir þarf.

Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi

Samhengislausar ákvarðanir tekn-
ar fram yfir markvissa byggðastefnu

Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Framsóknarflokk-
sins í Norðvesturkjördæmi,
segist hafa fengið mjög já-
kvæð viðbrögð frá fjölmörg-
um flokksmönnum og kjós-
endum vegna greinar sem
hann ritaði í Blaðið og bar
yfirskriftina „Stjórnsýslan
föl?“ „Fólki finnst að menn
séu komnir of langt í því að
leyfa viðskiptalífinu að ráða
framvindu hlutanna. Það er
auðvitað ákaflega óeðlilegt að
menn fari af stað með pen-
ingatöskuna, setji hana fyrir
framan ráðherra og spyrji
hversu mikið fyrir Fiskistofu
eða Hagstofuna? Menn eru
komnir inn á rangar brautir.
Hvort sem framlagið heitir
niðurgreiðsla á húsaleigu eða
greiðsla flutningskostnaðar þá
er það í raun beint framlag til
Ríkissjóðs sem er háð því að
handhafar valdsins taki rétta
ákvörðun“, segir Kristinn.

Hann segir ráðherra verða
að skýra frá því hverslags við-
ræðum þeir standi í við KEA,
hvaða stofnanir eigi að flytja

til Akureyrar og hvaða pening-
ar verði lagðir á móti. „Þeir
verða að gera grein fyrir því
svo fólk geti metið fyrir sig
hvort þetta er óeðlilegt eða
ekki“

Þó greinin hafi lagt út af
tilboðum KEA um að kosta
flutning ríkisstofnana út á land
segir Kristinn málið spurningu
um viss megin atriði. „Fram-
kvæmd byggðastefnunnar er í
vaxandi mæli farin að líkjast
því að þetta séu allt einhverjar
samhengislausar ákvarðanir í
stað framfylgdar stefnumörk-
unar.“

Nærtækasta dæmið segir
Kristinn vera flutning Árna
Mathiesen, sjávarútvegsráð-
herra, á hluta af veiðieftirliti
Fiskistofu út á land. Störfin
hafi að minnstu leyti verið flutt
á þá staði þar sem búið hafi
verið að ákveða að flytja opin-
ber störf samkvæmt þings-
ályktun um byggðakjarna á
landsbyggðinni. Þar var kveð-
ið á um uppbyggingu opin-
berrar stjórnsýslu á Miðaustur-
landi, Akureyri og Ísafirði.

„Höfn og Stykkishólmur til
dæmis eru fínir staðir en þeir
eru ekki þeir miðpunktar sem
búið var að leggja niður í
stefnumörkun Alþingis. Af
hverju er framkvæmdin með
þessum hætti? Það komu t.d.
fram mótmæli frá bæjarstjórn
Snæfellsbæjar sem benti á að
þar og á Grundarfirði er landað
40 þúsund tonnum meðan ár-
lega er landað 5 þúsund tonn-
um á Stykkishólmi. Það vantar
ekki að Stykkishólmur er alls
maklegur en það er afskaplega
erfitt að verja þessa ákvörðun
út frá stefnumótuninni. Hvern-
ig getur það verið skynsamlegt
að sinna eftirlitinu á Vestfjörð-
um frá Stykkishólmi? Nema
stefnan sé þannig að ráðherr-
arnir ráði þessu alfarið og tengi
flutninga stöðum sem þeim eru
kærir. Það er náttúrlega viss
stefna, ef menn bara myndu
viðurkenna það“, segir Krist-
inn.

Manna á milli hefur verið
rætt hvort að ákvarðanir um
framkvæmd byggðastefnunn-
ar séu teknar í einskonar

lokuðum klúbbi þeirra sem
sitja að kjötkötlunum og hafi
ekkert með hina formlegu
opinberu umræðu að gera. Sú
spurning hlýtur því að vakna
hvernig byggðalög geti komist
í þennan klúbb. Aðspurður um
þetta sjónarmið segir Kristinn
að í kjölfar ákvörðunar vorið
2003 um að byggja fyrst upp
opinbera þjónustu á áður
nefndum þremur stöðum á
landsbyggðinni, sem sjá má í
áliti meirihluta iðnaðarnefndar
Alþingis um mótun byggða-
stefnu næstu árin, hafi iðnaðar-
og viðskiptaráðherra verið
falið að skilgreina hvað ætti
að felast í byggðakjarna, hvaða
opinbera starfsemi ætti að
leggja áherslu á að efla þar og
hvernig eigi að ná því mark-
miði. Til dæmis hvaða sam-
göngubætur þarf að ráðast í til
þess að áhrif byggðakjarnanna
verði sem víðtækust. „Ég kalla
eftir þessari vinnu. Hvernig á
að útfæra þetta, er það t.d.
áhersla á vegagerð, uppbygg-
ingu stofnana og aukna mennt-
un? Það er forvitnilegt að

skoða þá málefnalegu stefnu-
mörkun sem hefur verið gerð
og spyrja svo hvort menn hafi
unnið í samræmi við hana“,
segir Kristinn.

Sem dæmi um ósamkvæmni
stjórnvalda í byggðamálum
nefnir hann viðbrögð við erf-
iðu atvinnuástandi, annars
vegar í Mývatnssveit og hins
vegar á Bíldudal. „Í Mývatns-
sveit var brugðist við því að
kísilgúrverksmiðjunni var
lokað. Þannig lagði ríkið með
einum og öðrum hætti tugi
milljóna í ágæta uppbyggingu
á baðastöðu eða eins konar
bláu lóni við Mývatn. Að auki
eru settar 200 milljónir í að
kaupa hlutafé í félagi sem
framleiðir vörubretti. Síðan
kemur Bíldudalur og þá er ekki
til króna. Þá er bara sagt að
þetta séu ruðningsáhrif sem
séu að mörgu leyti jákvæð því
það hverfi óarðbær störf.
Hvernig getur ríkisstjórnin
verið með svo ólíkar aðgerðir
við svo sambærilegar aðstæð-
ur í sitt hvoru byggðalaginu“,
spyr Kristinn H. Gunnarsson.

Ísafjörður er einn þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni samkvæmt ályktun alþingis.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Ísafjarðarsókn: Útimessa
sunnudaginn 31. júlí kl.
14:00 í Tunguskógi, rétt

innan við Bunuá.
Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Ófyrirséð
viðhald

Endurnýja þarf síupoka í
reykhreinsibúnaði sorp-

endurvinnslunnar Funa í
botni Skutulsfjarðar og er

áætlaður kostnaður um
ein milljón króna. Ástæð-
an er sú að dregið hefur

úr virkni síubúnaðar sem
tekin var í notkun fyrir

rúmu ári síðan. Í samtali
við bb.is sagði Víðir Ól-

afsson, stöðvarstjóri
Funa, ástæðuna vera þá

að göt væru komin á hluta
þeirra sextíu sía sem

búnaðurinn samanstend-
ur af. Þar sem ekki var
gert ráð fyrir því í fjár-

hagsáætlun að endurnýj-
unar kæmi til svo fljótt var

óskað eftir fjárveitingu.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Guðlaug Auðunsdóttir og Eiríkur Finnur Greipsson á Flateyri

Marineraðar gellur og saltfiskur
Sælkerar vikunnar bjóða

tvo fiskrétti. Fyrst eru það
marineraðar gellur sem bæði
henta sem forréttur og aðal-
réttur. Guðlaug og Eiríkur
mæla sérstaklega með gell-
um frá Fiskvinnslunni Kam-
bi ehf. því þær séu einstakar.
Einnig segja þau að hvítvín
og ekki síður rauðvín passi
vel með gellunum og vatnið
sé nauðsynlegt. Þá bjóða þau
líka saltfisk í ofni. Þau mæla
með sprautusöltuðum þorsk-
flökum frá Fiskvinnslunni
Kambi ehf. Flateyri, en nota
má útvatnaðan saltfiskur.
Þann rétt er unnt að hafa til-
búinn í eldföstu móti upp úr
hádeginu, geyma í ísskápn-
um og skella honum síðan í
ofninn um kvöldið þegar
gestirnir koma, eða þegar
húsráðendur vilja. Þá segja
þau að hvítvín og vatn sé
það sem fer best með þeim
rétti.

Marineraðar gellur
á grillið eða pönnuna

Gellur – sem aðalrétt
a.m.k. 200 g. á mann, sem
for-rétt um 3 til 4 gellur (eftir

stærð) á mann.
10 dl ólífuolía á hver 100 g.
af gellum
1 hvítlauksrif fyrir hvern
skammt á mann
½ tsk karríduft fyrir hvern
skammt á mann
Paprikuduft
Timian
Dill
Estragon
Pipar og salt úr kvörn (eða
grófmalað)
Grænmeti eftir smekk, með

forrétti má t.d. nota eingöngu
hrátt dökkgrænt kál.

Kartöflur ef borða á gellurn-
ar sem aðalrétt.

Egg og örlítill rjómi ef
steikja á gellurnar upp úr
eggjablöndu en það gefur hjúp
utan um gellurnar

Útbúið kryddblönduna með
því að blanda saman ólífuolí-
unni, fínsöxuðum hvítlaukn-
um og kryddinu. Þrífið gell-
urnar vel og hellið krydd-
blöndunni yfir. Hrærið vel
saman. Setjið í kæli og hrærið
í blöndunni a.m.k. einu sinni á
dag í 3 – 4 daga. Gott er að
taka gellurnar úr kælingu 4 –
6 tímum fyrir steikingu. Þrjár

leiðir má fara við að matreiða
kryddlegnu gellurnar: Þurrkið
gellurnar. Útbúið eggjablöndu
egg+rjómi+örlítið af sama
kryddi og er í kryddblöndunni.
Veltið gellunum upp úr eggja-
blöndunni og steikið á pönnu
við góðan hita. Steikið gellurn-
ar á pönnu beint upp úr krydd-
blöndunni, án þess að þerra
þær. Grillið gellurnar beint
upp úr kryddblöndunni, án
þess að þerra þær.

Ef gellurnar eiga að vera í
forrétt leggið 3 – 4 gellur á
hvern disk, berið fram með
grænmeti og/eða brauði (rist-
uðu) eftir smekk. Ef gellurnar
eiga að vera aðalréttur þá fer
það auðvitað eftir vilja hvers
og eins hvort lagt er á diska
fyrir hvern og einn, eða á fat.
Meðlæti er grænmeti (salat),
soðnar kartöflur, heitt hvít-
lauksbrauð eða jafnvel ristað
brauð, einnig getur farið mjög
vel á því að bjóða upp á hrís-
grjón og soya sósur.

Saltfiskur í ofni
Reiknið með um 200 g. af
saltfiski á mann,150 gr. fyrir
matgranna
Jómfrúar-ólífuolía.

Ein stór kartafla á mann
skornar í þunnar sneiðar

Niðurskorinn blaðlaukur,
rauðlaukur og venjulegur
laukur, magn eftir smekk

Rifinn ostur
Hvítur og/eða svartur pipar.
Um ½ l dós f. fjóra tómmat-
mauk
Sólþurrkaðir tómmatar eftir

smekk, ca. 20 –50 gr. á mann.
1 tsk tómatþykkni á mann
1/

4
 til ½ rif hvítlaukur, pr. mann
Salt og pipar úr kvörn
Niðurskorið blandað græn-
meti

Fetaostur
Maukið í matvinnsluvél

tómatmauk, sólþurrkaða tóm-
ata, hvítlauk og salt pipar.
Mýkið laukinn á steikarpönnu
í ólífuolíu. Rjóðið ólífuolíu í
eldfast mót, raðið kartöflu-
sneiðunum í botninn, saltið og
piprið lítillega. Hellið ca.
helming tómmatmauksins yfir
kartöflurnar.Stráið helming
lauksins yfir maukið.
Rjóðið ólífuolíu á saltfiskinn
frá Kambi, kryddið með pipar
(gjarnan sítrónupipar). Raðið
saltfiskinum ofan á maukið.

Hellið restinni af tómmat-
maukinu yfir, síðan restinni
af lauknum og að lokum er
stráð rifnum osti yfir og ekki
spara ostinn.

Setjið í heitan ofn og bakið
við um 180°C í um 20 mín.
Passið að osturinn brenni
ekki um of, en okkur finnst
ekkert að því að hann sé
örlítið brenndur. Borið fram
í eldföstu mótinu með græn-
meti í skál blandað fetaosti.

Við skorum á Lilju Krist-
insdóttur og Aðalstein Rún-
ar Friðþjófsson á Flateyri.

Atvinna
Starfskraft vantar til verslunar- og útkeyrslu-

starfa.
Upplýsingar gefur Grétar í síma 456 4566.

Húsgagnaloftið.

Einbýlishús til sölu
Til sölu er einbýlishúsið að Miðtúni 16 á

Ísafirði. Húsið er 265m² að stærð með bíl-
skúr, byggt árið 1969. Húsið var mikið end-
urnýjað á árunum 2002 og 2003.

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 895
2132.

Hlíðarvegspúkar!
Hið árlega Hlíðarvegspúkagrill verður hald-

ið laugardaginn 6. ágúst. Dagskráin hefst
kl. 17:00 og er aðgangur kr. 1.000.- fyrir full-
orðna en ókeypis fyrir börn.

Allir nýir og gamlir Hlíðarvegspúkar eru
hjartanlega velkomnir.

Nefndin.

Stefnumótin í atvinnu- og byggðamálum í Súðavík

Búist við fólksfjölgun
 í Súðavík í kjölfarið

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segist
hafa fengið mikil og góð við-
brögð í kjölfar þess að stefnu-
mótun sveitarfélagsins í at-
vinnu- og byggðamálum var
kynnt. Fólk á öllum aldri og
öllum stigum þjóðfélagsins,
jafnt stórar fjölskyldur sem ný-
útskrifað skólafólk, hafi haft
samband við hreppinn til að
grennslast fyrir um kosti bú-
setu í Súðavík. Hann segir
sýnilega fjölgun vera að eiga
sér stað í Súðavík en þegar
hafi ein fjölskylda flutt og von
sé á tveimur til viðbótar. „Samt
sem áður erum við alveg á
jörðinni gagnvart þessu og
ætlum að það taki árið að sjá
hver árangurinn af þessu átaki
verður en vísbendingarnar eru
góðar“, segir Ómar.

Stefnumótun Súðavíkur-
hrepps felur meðal annars í
sér að boðið verður upp á
gjaldfrjálsan leikskóla, bygg-
ingarlóðir verða afhentar án
endurgjalds og sveitarfélagið
mun greiða niður byggingar-
kostnað um 17.500 krónur á
hvern fermetra. Þá stendur
hreppurinn fyrir byggingu at-
vinnuhúsnæðis og mun bjóða
upp á styrki til ferðaþjónustu-
aðila, styrki til kaupa á mjólk-
urkvóta, afslátt af þjónustu

hafnarinnar og úthluta allt að
3 milljóna króna framlagi til
þeirra sem hefja nýjan atvinnu-
rekstur og skapa störf í sveitar-
félaginu.

Aðspurður um hversu þungt
aðgerðir sveitarfélagsins vegi
í ákvörðun þeirra sem eru á
leiðinni í Súðavík segir hann
vel mega tengja þetta tvennt
saman. „Leikskólinn var t.d.
farinn að spyrjast út og ég veit
að það voru margir farnir að
skoða þann kost að koma til
Súðavíkur. Þarna á milli er
e.t.v. ekki alveg beint orsaka-
samband en einhver áhrif má
finna frá þessu útspili okkar“,
segir Ómar.

Fyrst og fremst segir hann
fyrirspurnir beinast að at-
vinnumálum og húsnæðismál-
um í sveitarfélaginu en er viss
um áhugasamir finna farsæla
lausn þar á. Þannig segir hann
að myndi koma sér á óvart ef
ekki yrði farið að byggja í
Súðavík innan sex mánaða.
„Við erum vongóð og vitum
t.d. af einum aðila sem ætlar
að sinna sínu starfi í fjarvinn-
slu úr nýju húsunum á Lang-
eyri. Sá er í þeirri aðstöðu að
geta flutt vinnuna sína með
sér og við horfum fram á að
setja upp fleiri þannig setur.“

Að vissu leyti má því segja

með sér. Það má segja að þetta
sé ný nálgun í byggðamálum
og verður mjög áhugavert að
sjá hver niðurstaðan verður“
segir Ómar.

Óneitanlega vaknar sú
spurning þegar sveitarfélög
kynna óvenju hagstæð búsetu-
kjör, eins og í tilfelli Súðavík-
ur, hvort kostaboðið geti virk-
að tvíeggjað og í stað þess að
laða að öfluga frumkvöðla
dragi það til sín fjölskyldur
sem eru tæplega bjargálna.

Ómar segir að vissulega hafi
hann fengið símtöl frá fólki í
þannig aðstæðum. „Auðvitað
getur maður ekki farið að
draga fólk í dilka en maður
þarf að vera meðvitaður um
að aðstæður fólks eru mismun-
andi. Við greiðum ekki út
styrki til atvinnureksturs fyrr
en eftirá og leggjum ekki til
húsnæðisstyrki nema fólk sé
búið að leggja fé á móti. Þá er
það þannig með íbúðir sveitar-
félagsins að þegar losnar þá
eru þær auglýstar og óskað
eftir umsóknum. Þannig erum
við meðvituð um að sveitarfé-
lög sem eru að opna sig eins
og við erum að gera geta misst
stjórn á því“, sagði Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri Súðavík-
urhrepps.

– kristinn@bb.is

að Súðvíkingar séu búnir að
snúa gamalgrónum viðhorfum
í byggðamálum á hvolf. Í stað
þess að setjast niður við að
reyna að búa til atvinnu á til-
teknu sviði er reynt að skapa
ákjósanlegar búsetuaðstæður
og fá svo fólkið til að flytja
vinnuna með sér. „Þetta er
hópur sem við erum sérstak-
lega að horfa á núna fyrst um
sinn, þ.e. fjölskyldur þar sem
fyrirvinnan getur flutt vinnuna

Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri Súða-

víkurhrepps.
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Stefnt að tvöföldum þátttak-
endafjölda á næsta púkamóti

Stóra púkamótið í knatt-
spyrnu sem haldið var á Ísa-
firði um síðustu helgi þótti tak-
ast með eindæmum vel og hef-
ur verið ákveðið að endurtaka
leikinn að ári. Jóhann Króknes
Torfason, mótsstjórnarmaður,
segir markið sett á tvöfaldan
fjölda þátttakenda að ári en
þeir voru um fimmtíu að þessu
sinni. Eins og nafnið gefur til
kynna er mótið ætlað þeim
sem með einum eða öðrum
hætti hafa komið að knatt-
spyrnuíþróttinni á Ísafirði í
gegnum tíðina. Lið Krókspúka
sigraði mótið en fast á hæla
þeim komu Eyrarpúkar.
Dokkupúkar og Bakkapúkar
ráku lestina. Leiknar voru tvær

umferðir, alls sex leikir á lið.
Þó grunnt sé á keppnishörk-
unni hjá gömlu kempunum er
tilgangur mótsins að koma
saman til að eiga góða stund
og treysta böndin. Allur ágóði
af mótshaldinu rennur til að
styrkja og efla þjálfun yngri
flokka í knattspyrnu á Ísafirði
og verður stofnaður sérstakur
sjóður í því skyni.

Jóhann segir menn hafa
verið í skýjunum eftir helgina.
„Þetta voru ógleymanlegar
stundir og geysigóð stemmn-
ing innan vallar sem utan.“
Margir þátttakenda voru að
taka fram skóna að nýju eftir
langt hlé og segir Jóhann hug
í mörgum að hefja æfingar að

nýju.
Mótið var sett við hátíðlega

athöfn á gervigrasvellinum á
Torfnesi á föstudag og síðan
var flautað til leiks. Um kvöld-
ið mættu mótsgestir ásamt
mökum til grillveislu í Tungu-
skógi þar sem Helga Sig-
mundsdóttir snaraði fram veit-
ingum. Björn Helgason stýrði
hópsöng og Rúnar Þór Péturs-
son, eða Rúnar Pétur Geirs
eins og hann er þekktur manna
á meðal á Ísafirði, sá um und-
irspilið. Á laugardag nýttu
margir tækifærið til að hita
upp á golfvellinum en knatt-
spyrnan hófst að nýju eftir há-
degið. Um kvöldið var svo
efnt til lokahófs og verðlauna-

afhendingar í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði.

Ísafjarðarbær studdi við
mótshaldið með margvísleg-
um hætti og veitti viðurkenn-
ingar til þeirra sem hafa stutt
uppbyggingu greinarinnar á
Ísafirði. Þá vildi Jóhann koma
á framfæri þökkum til styrktar-
aðila mótsins en sá helsti var
Visa-Ísland og að auki nutu
mótshaldarar tilstyrks Eim-
skipa, Íslandsbanka, Sam-
kaupa, Vífilfells og VÍS. Með-
fylgjandi myndir tók Sigurjón
J. Sigurðsson af kempunum
við leik á gervigrasvellinum á
Torfnesi. Fleiri myndir munu
birtast í svipmyndum á bb.is
innan tíðar.   – kristinn@bb.is
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Atvinna
Óskum eftir að ráða starfsfólk til starfa í

sláturtíð. Einnig óskum við eftir að ráða mat-
ráðskonu/matráð í sláturtíð.

Atvinnuumsóknir er að finna á heimasíðu
Norðlenska www.nordlenska.is og á skrif-
stofu Norðlenska á Húsavík.

Upplýsingar gefur Inga Stína í síma 840
8899 frá kl. 08:00 - 12:00 virka daga og í
netfangið ingastina@nordlenska.is

Atvinnutækifæri
hjá Lyfju á Ísafirði

Starfsmaður óskast í Lyfju á Ísafirði. Um
er að ræða starf umsjónarmanns verslunar.
Starfið felst í yfirumsjón með vörum í versl-
un, pöntunum, móttöku og frágangi, þjón-
ustu og ráðgjöf til viðskiptavina, afgreiðslu
á kassa auk annarra tilfallandi verkefna.

Um er að ræða fullt starf og 1-2 laugar-
dagar í mánuði.

Hæfniskröfur: Reynsla af verslunarstörf-
um er æskileg og reynsla í apóteki er
kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
ekki síðar en 1. október 2005.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyfsali
Lyfju á Ísafirði í síma 456 3009 (jonas@lyfja.is)

Blaðinu hefur borist eftir-
farandi athugasemd frá Krist-
ínu Hálfdánsdóttur vegna
fréttar í þarsíðasta tölublaði
Bæjarins besta sem og fréttar
á bb.is fyrir stuttu: „Vegna
greinar í síðasta tölublaði Bæj-
arins Besta með yfirskriftinni
„Mikil óánægja er meðal
sumarhúsaeigenda í Tungu-
skógi“ langar undirritaða að
koma á framfæri athugasemd-
um.

Í greininni er talað um deilu
skógarbúa og hætt við að þeir
sem ekki þekkja til dragi þá
ályktun að þetta friðsæla sum-
arbústaðahverfi okkar Ísfirð-
inga logi í leiðindum. Slíkt er

fjarri lagi þar sem eingöngu er
um að ræða deilur verktaka og
eins eiganda sumarhúss í
Tungudal. Virðist sem um-
ræddur verktaki hafi gleymt
öllum sjálfsögðum umgeng-
nisreglum við eigendur lóðar
sem liggur samsíða nýbygg-
ingu sem hann tók að sér að
byggja. Eigandi nýbyggingar-
innar hefur hins vegar ekkert
með deilurnar að gera og hefur
reynt það sem í hans valdi
stendur til málinu ljúki farsæl-
lega.

Það má vera að eitthvað at-
hugavert hafi verið við kynn-
ingu og afgreiðslu á málinu
innan bæjarkerfisins, en þegar

undirrituð byggði sitt sumar-
hús í Birkilaut, þá voru einu
skilyrðin að það væri ris á
húsinu (alls ekki skúraþak),
hvernig það sneri og hversu
stórt voru skipti engu máli svo
fremi sem það væri innan lóð-
armarka.

Sem sumarhúsaeigandi í
Tungudal vil ég bjóða nýja
íbúa velkomna og hlakka til
að eiga góða nágranna sem
þau eflaust verða. Jafnframt
vil ég skora á báða deiluaðila
að leggja sig alla fram um að
ná sáttum í málinu og láta
skynsemi ráða ferð.

Ísafirði 19.júlí 2005,
Kristín Hálfdánsdóttir.

Engin leiðindi í Tunguskógi
Kristín Hálfdánsdóttir skrifar

Framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða ritar samgönguráðherra bréf

Óskað eftir stuðningi við uppbygg-
ingu Markaðsskrifstofu Vestfjarða

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða, hef-
ur ritað Sturlu Böðvarssyni,
samgönguráðherra, bréf þar
sem hann óskar eftir stuðningi
ráðherra ferðamála við fjár-
mögnun Markaðsskrifstofu
Vestfjarða. Annars vegar er
óskað eftir 5 milljóna króna
framlagi til markaðsstarfs og

hins vegar 3,8 milljónum
vegna stofnkostnaðar. Tekið er
fram í bréfinu að ekki sé óskað
eftir árvissum stuðningi heldur
eingreiðslu til að starfsemi
skrifstofunnar fari af stað með
myndarlegum hætti, eins og
bréfritari kemst að orði.

Fram kemur í bréfinu að við-
brögð sveitarfélaga og aðila í
ferðaþjónustu hafi verið afar

jákvæð en þegar hafi 8 af 11
sveitarfélögum samþykkt fjár-
framlög til skrifstofunnar á
ársgrundvelli. Þá hafi Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga og
Ferðamálasamtök Vestfirð-
inga heitið stuðningi sínum.
Samtals leggja þessir aðila
fram 9,3 milljónir á ársgrund-
velli sem tryggir reksturinn
með u.þ.b. einu stöðugildi og

2,5 milljóna króna sjóði til
markaðsstarfs.

Stofnun Markaðsskrifstofu
Vestfjarða er ein af tillögunum
sem settar voru fram í Vaxtar-
samningi Vestfjarða og kemur
fram í bréfinu að verkefnið sé
hvað lengst komið í fram-
kvæmd af þeim sem þar var
getið.

– kristinn@bb.is

Skógardísirnar í Drý-
as glöddu áheyrendur

Íslensk sönglög voru á
boðstólum hjá tríóinu

Drýas sem hélt tónleika í
Hömrum, sal Tónlistar-

skóla Ísafjarðar á fimmtu-
dagskvöld í síðustu viku.

Tríóið er skipað þeim Her-
dísi Önnu Jónasdóttur,

sópran, Þorbjörgu Daphne
Hall, sellóleikara, og Lauf-
eyju Sigrúnu Haraldsdótt-
ur, pínaóleikara, sem eru
allar nemar við tónlistar-

deild Listaháskóla Íslands.
Á efnisskránni voru nokk-
ur hefðbundin „síðustu lög

fyrir fréttir“ sem öllum
þykir ljúft að heyra en

uppistaðan voru sönglög
samtímatónskálda, m.a.

Atla Heimis Sveinssonar,
Snorra Sigfúsar Birgisson-

ar og hins unga Hreiðars
Inga Þorsteinssonar. Því

má segja að tríóunni fylgi
ferskur blær og þótti tón-

leikagestum vafalítið
ánægjulegt að kynnast

nýrri íslenskum sönglögum
sem ekki eru þjóðinni töm,

enn sem komið er að
minnsta kosti. Herdís

Anna Jónasdóttir er fædd
og uppalinn á Ísafirði og er

bæjarbúum vel kunn því
hún hefur margsinnis

komið fram við ýmis tæki-
færi í heimabæ sínum. Þá

má segja að tónlistin sé
henni í blóð borinn, og

meira að segja sum lögin á
tónleikunum, því hún er
dóttir Sigríðar Ragnars-

dóttur, skólastjóra Tónlist-
arskóla Ísafjarðar, og Jón-

asar Tómassonar, tón-
skálds, sem útsetti mörg

lög á efnisskránni. Að auki
flutti tríóið nokkur lög

eftir Hjálmar Helga Ragn-
arsson, móðurbróður Her-

dísar, og Hjarðmærina
eftir afa hennar Ragnar H.

Ragnar. Þess má geta að

orðið Drýas kemur úr lat-
ínu og merkir skógardís en

er einnig fyrri hluti latn-
eska heitisins á þjóðar-

blómi Íslendinga, Holtasól-
ey. Undanfarnar vikur hef-

ur Drýas haldið fjölda
stuttra tónleika á vegum
Hins hússins víðs vegar í
Reykjavík, á listasöfnum
borgarinnar, í Árbæjar-

safni, og víðar. – kristinn@bb.is

Drýas að tónleikum loknum. Laufey Sigrún Haraldsdóttir,
Herdís Anna Jónasdóttir og Þorbjörg Daphne Hall.
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Fjölþjóðlegur ævintýraheim-
ur undan ströndum Vestfjarða

Fjölmörg skemmtiferðaskip
sigla við Íslandsstrendur á
sumrin. Flest þeirra hafa við-
komu í Reykjavík og á Akur-
eyri en Ísafjarðarhöfn hefur
einnig komið sterk inn á mark-
aðinn á undangengnum árum.
Margir hafa gaman af að horfa
út á sjó þegar þessi glæsilegu
fley liggja við ankeri eða
spássera á höfninni þegar þau
liggja við bryggju og ímynda
sér hvernig er að sigla um
heimsins höf á glæsiskipi. Enn
hafa íslenskir ferðalangar ekki
lagt skemmtiskipasiglingar að
fótum sér nema í litlum mæli
og hvílir ævintýrablær yfir
þessum ferðamáta. Fulltrúar
blaðsins þáðu heimboð skip-
stjórans á Prinsendam sem lá
við ankeri á Flateyri fyrir stuttu
og fengu að skoða þetta stóra
og glæsilega skip.

Farið var með léttabáti
skipsins frá Flateyrarhöfn eftir
að öryggisvörður skipsins
hafði gengið úr skugga um að
mannskapurinn væri í lagi. Ör-
yggisgæsla er mjög ströng í
kringum skemmtiferðaskipin
og þurfti að tilkynna komu
gestanna, nöfn þeirra og kenni-
tölur, með hæfilegum fyrirvara
svo öllum formsatriðum væri
fylgt.

Flestir farþeganna sem tóku
land á Flateyri fóru í skoðunar-
ferðir, m.a. um Ísafjörð og Bol-
ungarvík og út í eyjuna Vigur
á Ísafjarðardjúpi. Í bátnum tók
blaðamaður tal af Dorris hjón-
unum frá Houston í Texas. Þau
létu ekki vindinn á sig fá og
sögðu þessa smágolu á Íslandi
ekkert mál, í Texas stæði felli-
byljatíminn yfir. Þau höfðu
skoðað sig um á Ísafirði og á
Flateyri þar sem þau keyptu
handverk. Hjónin sögðust
reynd í skemmtiskipasigling-
um og fara á hverju ári, helst
til Evrópu. Þannig hefði ferðin
að þessu sinni orðið fyrir val-

Guðmundur Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, og Johannes Matboer, skipstjóri á Prinsendam,

rýna í kortin ásamt yfirmönnum skipsins.

Texasbúarnir Barbara og Lee Dorris kipptu
sér ekki upp við goluna á Íslandi.

inu því Ísland var einn af
áfangastöðum og hingað hefðu
þau ekki komið áður. Aðspurð
um aðstæður á Flateyri sögð-
ust þau sækjast eftir að sjá
raunverulega hluti og því væri
svæðið mikil upplifun – þau
hefðu nóga sól heima.

Farþegarnir, sem voru flestir
Bandaríkjamenn og Kanada-
menn, voru þó missáttir við
sólarleysið og fréttist frá
starfsmanni skipsins að sumir
eldri borgaranna hefðu verið
„búnir að fá nóg af fersku
lofti“, eins og hann orðaði það
eftir bátsferðir og skoðunar-
ferðir um vestfirska náttúru á
þessum dumbungslega degi.

Hollenski skipstjórinn Jo-
hannes Mateboer tók við gest-
unum í klefa sínum og sagði
frá lífinu um borð. Skipið væri
á hálfs mánaðar siglinu og
hefði lagt af stað frá Kaup-
mannahöfn en túrinn endaði í
Amsterdam. Það er í eigu Hol-
land-America line sem er gam-
algróið skipafélag og þykir
gæðamerki. Yfirmennirnir um
borð eru flestir vestrænir, mik-
ið til Hollendingar, en skip-
verjarnir eru flestir Indónesar
eða Filipseyjingar. Farþegar
sem blaðamaður ræddi við
sagði þjónustuna um borð til
fyrirmyndar og matinn vel yfir
meðallagi skemmtiferðaskipa.

Skipstjórinn er með 25 ára
reynslu af siglingu skemmti-
ferðaskipa og virtist kunna vel
við sig innan um fjöllin í Ön-
undarfirði. Sá var þó ljóður á
máli að há fjöllin skyggðu á
gervihnattamóttakara skipsins
og því lá internetsambandið
niðri. Aðspurður um styrkleika
Vestfjarða við móttöku
skemmtiferðaskipa sagði skip-
stjórinn náttúruna og umhverf-
ið tvímælalaust vera sterkasta
trompið. Því ættu menn að
beita óspart og varast að ætla
að senda of margræð skilaboð

inn á markaðinn.
„Sumir farþegar vilja kom-

ast í sólböð en það er augljóst
að fyrir þá hafið þið ekkert að
bjóða. Að sama skapi vilja
margir farþegar komast í versl-
unarferðir en þið hafið ekkert
í samkeppnina við t.d. Amster-
dam eða Kaupmannahöfn á
því sviði. Ísland er yfirleitt
ekki fyrsti kostur fólks heldur
sá staður sem reyndir ferða-
menn koma á til að feta ótroðn-
ar slóðir“, sagði Johannes
Matboer. Aðspurður um veik-
leika svæðisins sagði hann það
vera veðrið. „Þrátt fyrir að
menn geri sér grein fyrir að
þeir séu á Íslandi kemur þreyta
í farþegana þegar veðrið er
þungbúið. Síðan hefur það þau
áhrif að vertíðin á Íslandi er
afskaplega stutt, varla tveir
mánuðir. Að einhverju leiti eru
þetta svipaðar aðstæður og
menn eru að glíma við í sigl-
ingum til Alaska. Þar hafa
menn náð að lengja vertíðina
upp í fimm mánuði og ég
reikna með að vertíðin verði
einnig teygð út á Íslandi ef
eftirspurn eftir ferðum hingað
eykst.“

Eftir skemmtilegar umræð-
ur lóðsaði skipstjórinn gestina

um skipið. Það var afskaplega
sérstök upplifun á þessum af-
skaplega venjulega mánudegi
að ganga um sundlaugarsvæð-
ið með tilheyrandi sólarstrand-
arstemmningu og arka þaðan
inn í spilavítið. Þá var komið
við í heilsuræktinni og litið
inn í næturklúbb skipsins þar
sem síðdegisbingó var í gangi.
Verslanir voru um borð og
meira að segja listagallerí.
Skipið er 12 hæðir og því var
útsýnið með besta móti yfir
Flateyri og Önundarfjörð.
Skipstjórinn útskýrði fyrir
gestunum hlutverk fjölda veit-
ingasala um borð sem þjónuðu
ýmsum hlutverkum, frá börum
og kaffiteríum upp í fína veit-
ingastaði þar sem enginn fær
afgreiðslu nema vera uppábú-
inn.

Að lokum var haldið í brúna
þar sem yfirmennirnir voru á
rekistefnu um næsta áfanga-
stað, Reykjavík. Einhver rugl-
ingur var í gangi með bryggju-
pláss í höfuðborginni og kom
þá farsími Guðmundar Krist-
jánssonar, hafnarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar, í góðar þarfir.
Gervihnattasími skipsins var
nær sambandslaus vegna
skugga fjallanna og internet-

sambandið úti en GSM-sam-
band er með besta móti frá
Flateyri. Því var hægt að
hringja og fá úr málum skorið.
Bryggjuplássið í Sundahöfn-
inni í Reykjavík var of lítið að
mati skipstjórans og lofaði um-
boðsmaður skipsins að útvega

betra legupláss áður en skipið
kæmi á staðinn.

Þá var komið að því að taka
síðasta léttabátinn í land og
voru menn á því að svona
ferðamáta þyrfti að prufa, helst
fyrr en seinna.

– kristinn@bb.is

Á þennan veitingastað mæta menn uppábúnir.

Verið að undirbúa kvöldmat.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
27. júlí,  210. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1898 var holdsveikaspítalinn
í Laugarnesi vígður með mikilli viðhöfn. Hann var gjöf

til landsstjórnarinnar frá Oddfellowreglunni í Dan-
mörku. Spítalinn var tekinn í notkun 1. október en

húsið brann síðan árið 1943.

Þennan dag árið 1903 var fyrsta kvikmyndasýningin í
Reykjavík. Tveir Norðmenn sýndu „lifandi ljósmyndir“ í
Iðnó. Meðal annars voru myndir úr dýragarði Lundúna,

úr ófriðnum í Suður-Afríku og af krýningu Játvarðs
konungs sjöunda.

Þennan dag árið 1987 stórskemmdist Ísafjarðarkirkja
af eldi, en hún varð bárujárnsklætt timbushús. Kirkjan

var vígð árið 1863.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Finnbogi Bernódusson, safnvörður í Ósvör

Á þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árumÁ þessum degi fyrir 25 árum

Gífurleg aukning í
sælgætisinnflutningi

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg vestlæg átt og víða bjartviðri, en skýjað og dálítil

súld V-lands og við norðurströndina. Hiti 10-20 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg átt með rigningu og síðan skúrum, einkum
sunnan og vestanlands. Hiti 10-17 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg vestlæg eða breytileg átt. Bjartviðri SA-lands,

annars skýjað en úrkomulítið.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Snýst líklega í austanátt með rigningu, fyrst S-lands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Finnst þér byggðastefna
stjórnvalda vera trúverðug?

Alls svöruðu 309. – Já sögðu 19 eða 6%
– Nei sögðu 290 eða 94%

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

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

Horfið mannlíf í Ósvör

Frá því að innflutningshöftum var aflétt af sælgæti hefur,
eins og vænta mátti, veruleg aukning átt sér stað í innflutningi
á sælgæti. Er nú svo komið, að fyrstu fimm mánuði þess árs
er innflutningur sælgætis meiri í tonnum en hann var allt árið
1979, segir m.a. í greinargerð Verslunarráðs Íslands um
framleiðslu og innflutning á sælgæti. Þá segir: Þetta ástand
verður að teljast afara óeðlilegt og getur varla varað lengi. Af
skiljanlegum ástæðum bera framleiðendur ugg í brjósti vegna
þessarar þróunar. Eru af þessum sökum þegar farnar að
heyrast háværar raddir um nýjar verndaraðgerðir.

Hlutdeild íslenskrar framleiðslu í heildarframleiðslu fyrir ís-
lenskan markað hefur yfirleitt verið á bilinu 80-90% mælt í
magni og t.d. má nefna að hlutdeildin var hin sama árið 1969
og 1979.

„Það er allt þokkalegt að
frétta af Ósvör. Ferðamenn-
irnir koma í hollum og það
hefði nú svo sem mátt vera
meiri straumur en það er ekki
yfir neinu að kvarta. Aðsóknin
er svipuð og í fyrra. Fólk virðist
mjög hrifið af því sem fyrir
augu ber enda er búið að end-
urbyggja verbúðina og gera
að henni betra aðgengi. Gest-
irnir ráða því sjálfir hvort þeir

vilji fá fræðslu um staðinn eða
fá að ráfa um af sjálfsdáðum
og berja staðinn augum í friði.
Hvort tveggja er velkomið. Ég
hef mjög gaman af því hve
mikið af barnafólki kemur
hingað og það eru þá sérstak-
lega innlendu ferðalangarnir.
Þá staldrar fólkið við dágóða
stund enda er enginn að reka
á eftir þeim

Menn eru að gera sér grein

fyrir því hvaða menningar-
verðmæti geymast hér og
möguleikana sem felast í slík-
um minjasöfnum. Það er
margt sem fólk fýsir að vita
um horfið mannlíf. Ferða-
mönnunum finnst oft mjög
merkilegt að fólk hafi lifað við
þessi kjör. Það virðist vera vit-
undarvakning í hugum manna
fyrir því sem eldra er, hvort sem
það er í Ósvör eða annað.

Tríóið Drýas er skipað
þremur tónlistarnemum úr
Listaháskóla Íslands; Ísfirð-
ingnum Herdísi Önnu Jónas-
dóttur sópransöngkonu, Þor-
björgu Daphne Hall sellóleik-
ara og Laufeyju Sigrúnu Har-
aldsdóttur píanóleikara. Það
var stofnað í vor og flytur ein-
göngu íslensk tónlist. Tríóið
hefur komið  „Við ákváðum
að sækja um sumarstarf í Hinu
húsinu þegar auglýst var eftir
umsóknum því þetta yrði
spennandi tækifæri. Um 50
umsóknir bárust og aðeins 16
hópar voru valdir.

Síðan höfum við haldið tíu
tónleika á hinum og þessum
söfnum í Reykjavík eins og
Kjarvalsstöðum og Árbæjar-
safninu. Við vorum að spila
fyrir hóp sem var í listfræðslu
á vegum vinnuskólans eitt sinn

í Hafnarhúsi, að tónleikum
loknum fórum við að spjalla
við leiðbeinendur hópsins og
úr því varð að við spiluðum
fyrir hópa í listfræðslu á hverj-
um degi“, segir Herdís Anna
sem er Ísfirðingum vel kunn
og hefur margsinnis komið
fram við ýmis tækifæri í
heimabæ sínum.

Þjóðlegt nafnÞjóðlegt nafnÞjóðlegt nafnÞjóðlegt nafnÞjóðlegt nafn
fyrir þjóðlegt tríófyrir þjóðlegt tríófyrir þjóðlegt tríófyrir þjóðlegt tríófyrir þjóðlegt tríó

– Hvaðan kemur nafnið
Drýas?

„Mamma mín sem er grasa-
fræðingur stakk upp á því. Öll
fjölskyldan mín sat við kvöld-
verðarborðið og ég var að
reyna finna nafn á hópinn.
Mamma fannst nafnið viðeig-
andi því það er fyrri hlutinn af
latneska heitinu af Holtasóley

sem er þjóðarblóm Íslands.
Okkur fannst það smellpassa
þar sem við flytjum eingöngu
íslenska tónlist. En einnig
þýðir orðið Drýas skógardís-
ir“, segir Þorbjörg.

– Var það hluti af starfinu
hjá Hinu húsinu að flytja ein-
göngu íslenska tónlist?

„Nei við lögðum upp með
það sjálfar að gera það og sett-
um það í umsóknina. Hóparnir
ráða alveg sjálfir hvað þeir
ætla að gera og Hitt húsið velur
svo úr. Vandinn er sá að það
eru ekki svo mörg lög á ís-
lensku fyrir þessa samsetn-
ingu; söng, selló og píanó. Við
höfum því fengið Jónas Tóm-
asson, föður minn til að útsetja
fyrir okkur nokkur lög og
einnig Hreiðar Ingi Þorsteins-
son sem er ungt tónskáld sem
við þekkjum úr Listaskólanum

sem útvegaði okkur þrjú lög.
Einnig höfum við einfaldlega
bætt sellói við nokkur söng-
lög“, segir Herdís.

– Verður framhald á sam-
starfinu hjá ykkur eða verður
þetta einungis í eitt sumar?

„Það væri mjög gaman að
halda áfram en Herdís Anna
fer til Salzburgar sem skipti-
nemi eitt ár í haust svo það
verður ekki meira úr sam-
starfinu í bili. En það er aldrei
að vita hvernig það verður í
framtíðinni. Þetta hefur svo
sannarlega verið góð og
skemmtileg reynsla. Reyndar
hefur þetta verið mun meiri
vinna en við bjuggumst við
alls kyns skipulagning og
fleira sem fylgir starfinu en
það er eitthvað sem við mun-
um búa að alla ævi“segir Þor-
björg.

„Góð og skemmtileg reynsla“
Drýas að tónleikum loknum. Laufey Sigrún Haraldsdóttir, Herdís Anna Jónasdóttir og Þorbjörg Daphne Hall.
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Kolbrún Elma Schmidt, starfsstúlka í Blómaturninum á Ísafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Féll fyrir Bahamaeyjum Sjúkraflutningar
„Draumaferðin mín er til

Bahamaseyjanna. Alveg frá
því ég sá myndina After the
sunset kolféll ég fyrir Ba-
hamaseyjunum. Það er eitt-
hvað svo heillandi við strend-
urnar og hitann. Ég hef verið
að kynna mér eyjarnar á Int-
ernetinu og tel þetta vera
mjög fallegt land. Einnig held
ég að vestræn menning hafi
ekki náð tökum þar, staðirnir

þar eru hráir og ósnortnir.
Ég er byrjuð safna mér fyrir

ferð til Bahamas en ef ég næ
því ekki hygg ég á skíðaferð
til Aspen. Það er mikill verð-
munur á ferðunum en mig
langar mest til Bahamseyj-
anna. Annars er stutt í nátt-
úruperlur á heimaslóðum og
fer ég til Reykjaness í Djúpinu
á hverju ári,“ sagði Kolbrún
Elma Schmidt.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Björn Jóhannesson, lögfræðingur hjá Lögsýn ehf., á Ísafirði

Lög sem lifa í minningunni
Þegar ég fer yfir plötu-

safnið mitt og læt hugann
reika koma mjög góð og
eftirminnileg lög upp í hug-
ann. Því miður verða mörg
góð lög að vera utan við
listann í þetta skipti.

1. Sacrifice – Elton John
Þetta gullfallega lag er í

miklu uppáhaldi hjá mér og
sennilega það lag sem hef
hvað oftast hlustað á síðustu
árin. Plötur Elton John rata
oftast í geislaspilarann hjá
mér og mér er til efs að nokk-
ur annar tónlistarmaður hafi
sent frá sér annað eins
ógrynni af góðum lögum.
Þetta lag sem er að finna á
plötunni Sleeping with the
past sem kom út á árinu
1989, er einstaklega ljúft.

2. An innocent
man – Billy Joel

Hér kemur lag með öðrum
snillingi á sviði tónlistarinn-
ar sem einnig á ógrynni
góðra laga s.s. Pianoman og

Uptown girl. Ég hlusta mikið
á Billy Joel og hef séð eftir
því að hafa ekki skellt mér á
tónleika með þeim félögum
Billy Joel og Elton John. Þetta
lag er að finna á samnefndri
plötu.

3. Moviestar – Harpo
Nú kunna einhverjir að

brosa. Er hér ekki kominn
gamli sænski poppsöngvarinn
Harpo sem átti nokkur vinsæl
lög á árunum eftir 1974. Þetta
lag var feiknalega vinsæl á
árinu 1975 og var á samnefnd-
ri pöntu. Deildarbungubræður
gáfu þetta út ári seinna undir
nafninu María tískudrós.
Þetta lag sem kemur mér alltaf
í gott skap sama hvað á geng-
ur og er ekki ósjaldan spilað
þrátt fyrir að 30 ár séu liðin
frá útgáfu þess. Með ólíkind-
um hvað hægt er að spila þetta
lag aftur og aftur.

4. Tears in heaven
– Eric Clapton

Snilldarverk frá meistari

Clapton sem á fjölda góðra
laga, s.s. My Fathers eyes, Lay-
la, Wonderful tonight svo fáein
lög séu nefnd. Af mörgum góð-
um lögum vel ég þetta, enda
tilfinningaþrungið lag og vand-
aður texti, er hægt að biðja um
meira.

5. The Final Count-
down – Europe

Hér er aðeins bætt í kraftinn.
Kraftmikið lag af samnefndri
plötu frá árinu 1986. Lag sem
ég hlustað mikið á hér áður
fyrr, en stendur ætíð fyrir sínu.

6. Fire – Bruce Springsteen
Bruce Springsteen er í mikl-

um metum hjá mér. Af mörgu
er að taka varðandi góð lög frá
honum. Fire er þó það lag sem
fyrst kemur upp í hugann. Það
er eitthvað dulinn kraftur í
þessu lagi sem gerir það sér-
stakt.

7. Hallelujah – Jeff Buckley
Þetta lag er eftir Leonard Co-

hen, en Jeff Buckley flytur það

snilldarlega á plötunni Grace
sem kom út árið 1994. Ein-
staklega góður flutningur á
frábæru lagi.

8. Confusion – ELO
Skemmtileg lag með Elec-

tric Light Orchersta sem áttu
fjölda góðra laga á sínum tíma.
Ég hlustaði mikið á ELO á
unglingsárunum og þetta
kraftmikla lag var á plötunni
Discovery er kom út árið 1979.
Lag sem lifir í minningunni.

9. The power of love
– Jennifer Rush.

Lag sem Jennifer Rush gerði
vinsælt á árinu 1984. Kraft-
mikið lag flutt af góðri söng-
konu. Þetta lag skaut Jennifer
Rush upp á stjörnuhimininn
árið 1984.

10. The John Dunbar
Theme – John Barry.

Þetta magnaða lag er eftir
John Barry og er úr myndinni
Dances with Wolves. John
Barry hefur samið mikið af

kvikmyndatónlist og er snill-
ingur á því sviði. Hann samdi
m.a. tónlistina við myndirnar
Out of Africa, Chaplin,
Midnight Cowboy og fjölda
James Bond mynda. Þetta
lag er einstakt í flutningi
Royal Philharmonic Or-
chestra og þegar það er sett
á fóninn að loknum erfiðum
vinnudegi, (á nokkuð góðum
styrk) má segja að þreytan
líði úr manni. Á svo sannar-
lega heima á topp tíu listan-
um.

Björn Jóhannesson.

Halldór heitinn Jónmundsson, sonur hinnar frægu höfuð-
kempu séra Jónmundar Halldórssonar á Stað í Grunnavík,
var lengi yfirlögregluþjónn á Ísafirði. Halldór var afar stórvaxinn
og sterkur mjög og sópaði að honum hvar sem hann fór.
Stundum átti hann til að vera fljótfær. Þegar þessi saga
gerðist annaðist lögreglan sjúkraflutninga í bænum og notaði
til þess Landróverjeppa sem einnig var lögreglubíll.

Eitt sinn hringdi Marzellíus Bernharðsson úr skipasmíðastöð
sinni í Suðurtanganum á lögreglustöðina og bað um sjúkrabíl.
Maður hafði lent í slysi í stöðinni.

Halldór var við skýrslugerð og spurði:
Þurfið þið að fá hann strax?

Húsfyllir hjá Emilíönu Torrini
Emilíana Torrini hélt tón-

leika fyrir troðfullu húsi í
Víkurbæ í Bolungarvík á
föstudagskvöld. Geysigóð
stemmning ríkti í salnum
þegar söngkonan viðkunnan-
lega steig á svið og var ekki
annað að heyra en tónlistin
félli áheyrendum vel að geði.
Emilíana kom fram ásamt
þriggja manna hljómsveit
sem hefur leikið með henni á
tónleikum víðsvegar um
heim til kynningar á nýju
plötunni Fishermans Woman.

Tónleikarnir voru hluti af
tónleikaferð Emilíönu um
landið, en hún hélt aðeins
fjóra tónleika á Íslandi að
þessu sinni, og er langt um
liðið síðan hún kom fram hér-
lendis síðast. Fishermans Wo-
man hefur fengið mjög góða
dóma og þegar selst í rúmlega
sex þúsund eintökum á Ís-
landi. Þess má geta að lagið
„Slow“, sem Emilíana samdi
fyrir áströlsku söngkonuna
Kylie Minogue, var tilnefnt
til grammy-verðlauna á síð-
asta ári.        – thelma@bb.is Geysigóð stemmning ríkti á tónleikunum. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Styrkir róð-
ur Kjartans
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að veita
Sjálfsbjörgu, landssam-
bandi fatlaðra, styrk að
upphæð 50 þúsund krónur
vegna ferðar Kjartans
Haukssonar á árabát um-
hverfis landið. Markmið
ferðar Kjartans er að vekja
athygli á möguleikum
hreyfihamlaðra til ferða-
laga. Þá vill hann safna fé
í hjálparliðasjóð Sjálfs-
bjargar því fatlaðir þurfi
aðstoðarmenn á ferðalög-
um sínum og beri því tvö-
faldan ferðakostnað.
Hjálparliðasjóður Sjálfs-
bjargar var stofnaður árið
1997 í því skyni að standa
straum af kostnaði við
ferðakostnað aðstoðar-
manna (hjálparliða) fatl-
aðra í ferðalögum.

Fjárnám-
um fækkar
Fjárnámum og nauðungar-
sölum í umdæmi sýslu-
mannsins á Ísafirði fækk-
aði heldur á síðasta ári
miðað við árin á undan.
Fram kemur í ársskýrslu
embættisins að í fyrra voru
teknar til meðferðar 587
fjárnámsbeiðnir en þær
voru 622 árið 2003 og 594
árið 2002. Nýjar beiðnir
um nauðungarsölur á fast-
eignum og skipum voru
122, en þær voru 151 árið
2003 og 145 árið áður. 7
nýjar beiðnir um nauðung-
arsölur á lausafé voru
teknar til meðferðar í fyrra
en 14 árið 2003 og 8 árið
2002.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að veita
styrk að fjárhæð kr. 520
þúsund til Félags áhuga-
manna um víkingaverkefn-
ið á Þingeyri. Fjármögnun
styrksins var vísað til end-
urskoðunar fjárhagsáætl-
unar þessa árs. Þetta var
ákveðið á síðasta fundi
ráðsins þar sem fulltrúar
félagsins gerðu grein fyrir
stöðu verkefnisins,
framkvæmdaáætlun og
fjármögnun þess.

Styrkir upp-
byggingu
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Eldur kom upp í bát sem
stóð á þurru landi á Suður-
tanga á Ísafirði á fimmtudag.
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
var kallað út laust upp úr kl.
15 og lauk slökkvistarfi kl.
15:45.

Eldsupptök eru ókunn en að
sögn lögreglunnar á Ísafirði er
báturinn, sem er Sómabátur,
talinn vera ónýtur eða a.m.k.
mjög mikið skemmdur. Málið
er í rannsókn. Engin slys urðu
á fólki.          – thelma@bb.is

Sómabátur brann
Frá slökkvistarfi á fimmtudag.

Báturinn er talinn ónýtur aftur brunann.

Lögreglan á Ísafirði lagði
hald á 123,4 grömm af ólög-
legum fíkniefnum á árinu
2004. Það er umtalsvert minna
magn en árið áður þegar lagt
var hald á tæplega 370 grömm
en á svipuðu róli og árin 2001
og 2002 þegar 126 grömm og
90 grömm voru haldlögð.

Stærsti hlutinn eru kanna-
bisefni eða rétt tæp 118 gr. en
einnig var lagt hald á rúm 3
grömm af amfetamíni og 2,5
grömm af efni sem var ekki
skilgreint. Þetta kemur fram í
ársskýrslu sýslumannsem-
bættisins á Ísafirði. Af upp-
lýsingum þar má dæma að
samsetning efnanna sé svipuð
og verið hafi síðustu ár.

Minna
haldlagt af
fíkniefnum

Meðalfjöldi atvinnulausra á
Vestfjörðum var 70 í júní eða
1,7% af áætluðum mannafla í
fjórðungnum en 1,4% í maí.
Atvinnulausum fjölgaði um 15
frá maí. Atvinnuleysi kvenna
var 3,4% í júní en 2,9% í maí
og atvinnuleysi karla var 0,6%
í júní en 0,3% í maí Atvinnu-
lausir karlar voru 15 sem er
aukning um 7 meðan atvinnu-
lausar konur voru 55 eða 8

fleiri en í mánuðinum á undan.
Þetta kemur fram í skýrslu
Vinnumálastofnunar um at-
vinnuleysi í júní.

Samanborið við aðra lands-
hluta er atvinnuleysi á Vest-
fjörðum undir landsmeðaltali
sem er 2,1% og töluvert minna
en á höfuðborgarsvæðinu þar
sem það er 2,5% Til saman-
burðar má nefna að minnsta
atvinnuleysið er á Austurlandi

eða 0,7% og það er mest á
Norðurlandi eystra, 2,7%.

Flestir atvinnulausra á Vest-
fjörðum eru konur og jafngild-
ir hlutfallslegt atvinnuleysi
kvenna á Vestfjörðum 3,4%.
Það er sama hlutfall og á höf-
uðborgarsvæðinu en einungis
á Norðurlandi eystra er þessi
tala hærri eða 4,3%. Ef staðan
er borin saman við atvinnu-
ástandið fyrir ári síðan kemur

í ljós að körlum á atvinnuleys-
isskrá hefur fækkað um 10 en
konum um tvær.

Áttatíu og sex störf voru í
boði hjá Svæðisvinnumiðlun
Vestfjarða og er það fjölgun
um tvo frá mánuðinum á und-
an. Ef miðað er við sama tíma
í fyrra hefur orðið veruleg
aukning en þá voru störf í boði
36.

– kristinn@bb.is

Töluvert atvinnuleysi meðal kvenna

Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða hefur óskað eftir
því við iðnaðarráðherra að
hann beiti sér fyrir því að
IMPRA nýsköpunarmiðstöð
á Akureyri setji á stofn skrif-
stofu á Vestfjörðum. Farið
er fram á að skrifstofan hafi
eitt stöðugildi í upphafi en
starfið verði eflt í framhald-
inu í samvinnu við Atvinnu-
þróunarfélag Vestfjarða. Um
yrði að ræða framkvæmd á
tillögu úr Vaxtarsamningi
Vestfjarða um eflingu ný-
sköpunarstarfs í fjórðungn-
um.

Þá gerir Atvest tillögu um
að stofnunin verði staðsett í
þróunarsetri Vestfjarða á Ísa-
firði en þar yrði skrifstofan í

samfélagi stofnana og fyrir-
tækja sem sinna rannsókn-
um, menntun og þjónustu
utan sem innan Vestfjarða,
eins og segir í erindinu. Til-
lagan úr vaxtarsamningi er
svohljóðandi: „Efla ráðgjöf
til að bregðast við fækkun
starfa og lækkun meðallauna
á Vestfjörðum. Lögð verði
áhersla á að auka fjölbreytni
atvinnulífs með eflingu ný-
sköpunar og markaðsstarfs í
nýjum og starfandi fyrirtækj-
um og skapa þannig arðvæn-
leg störf.“

Fram kemur í erindinu að
samkvæmt ákvæðum vaxt-
arsamningsins er gert ráð
fyrir að Atvest hafi umsjón
með framkvæmd hans.

Vill að Impra setji upp
skrifstofu á Vestfjörðum

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf.

Atvinnuþróunarfélagið leggur til að Impra setji á
stofn starfsstöð í Þróunarsetri Vestfjarða á Ísafirði.

Atlantsolía bauð nýverið út
framkvæmdir við bensínstöð
á Skeiði á Ísafirði og segir
Geir Sæmundsson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, að
ákveðið hafi verið að hefja
viðræður við verktaka eftir
verslunarmannahelgi.

„Þetta er eins og gengur á

Íslandi, þegar komið er fram í
júlí hreyfast hlutirnir hægt því
það eru svo margir í sumarfrí-
um“, segir Geir. Aðspurður
vill Geir ekkert segja um hve-
nær framkvæmdir hefjist. „Ég
vil engu lofa, maður er búinn
að segja svo margt um allar
þær bensínstöðvar sem við er-

um að byggja. Reynslan sýnir
að þetta getur tafist af alls kyns
orsökum og lítið hægt að gefa
út fyrr en framkvæmdir eru
hafnar“, sagði Geir.

Félagið sótti um lóðina í
ágúst á síðasta ári og var út-
hlutun lóðarinnar til Atlants-
olíu staðfest í bæjarstjórn Ísa-

fjarðarbæjar þann 5. nóvem-
ber. Þegar umsókn félagsins
var til umfjöllunar í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sagði
einn af þeim aðilum sem unnu
að málinu fyrir hönd Atlants-
olíu að bensínstöð gæti opnað
90 dögum eftir að lóð væri
úthlutað.      – kristinn@bb.is

Atlantsolía ræðir við verktak-
ana eftir verslunarmannahelgi

Lóð Atlantsolíu er við hlið Ljónsins á Skeiði þar sem Bónus er meðal annars til húsa.
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