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Flugbrautarendinn á Reyk-
hólum er varla nema tíu metra
frá veginum niður að þorpinu
og um hundrað metra frá Jóns-
búð. Það er því í sjálfu sér
ekki mikið fyrirtæki að koma
þar við og taka bensín þó að
fremur óvenjulegt sé að flug-
vélarnar renni upp að tankin-
um hjá Jóni Kjartanssyni
kaupmanni og Ingibjörgu Sæ-
mundsdóttur konu hans.

Það gerðist samt á laugar-
dag en á sama tíma voru þar
ferðalangar á fjórum afar
voldugum mótorhjólum að fá
hressingu fyrir sjálfa sig og
fararskjótana. Veðrið lék við
Reykhólabúa og gesti þeirra
eins og það hefur gert að mestu
leyti síðustu vikurnar eftir
fremur hráslagalega tíð fyrri
hluta sumars. Ljósmyndina tók
Hlynur Þór Magnússon.

Fjögur mótorhjól og flugvél

Flugfarþegum um Ísafjarð-
arflugvöll fækkaði um 23%
frá árinu 1996 til ársins 2004,
en á sama tíma fjölgaði flug-
farþegum í innanlandsflugi á
Íslandi um 3,3%. Árið 1996
fóru sem sagt 58.841 farþegi

um Ísafjarðarflugvöll, en 2004
voru þeir 45.395.

Farþegum í leigu- og þjón-
ustuflugi um Ísafjarðarflug-
völl snarfækkar þá á þessum
tæpa áratug, en árið 1996 fóru
3.233 slíkir farþegar um Ísa-

fjarðarflugvöll en árið 2004
voru þeir einungis 625. Far-
þegum í sjúkraflugi fjölgaði
um einn á tímabilinu, úr 54 í
55. Þá dragast farmflutningar
saman um 39%, og munar þar
mestu um póstflutninga, en

vöruflutningar aukast á tíma-
bilinu.

Tölurnar eru fengnar frá
Hagstofu Íslands. Farþegar,
vörur og póstur í innanlands-
flugi eru tvítalin, þ.e. bæði
við brottför og komu.

Fækkaði um 23% á tæpum áratug
Farþegum um Ísafjarðarflugvöll

Úr 13% íbúa
í 2,5% á átta-

tíu árum
Fyrir áttatíu árum voru

Vestfirðingar 13% Íslend-
inga og 76% fleiri en þeir
eru í dag. Þá bjuggu
101.730 manns á landinu
öllu og 13.295 manns á
Vestfjörðum. Næstu þrjá-
tíu árin á eftir var mikil
fólksfækkun á Vestfjörð-
um, og sérstaklega í strjál-
býlinu, en árið 1956 voru
íbúar orðnir 6,5% Íslend-
inga, 10.563 af 162.700
landsmönnum.

Þrjátíu árin þar á eftir
stendur mannfjöldi á Vest-
fjörðum nokkurn veginn í
stað, í kringum 10.500
manns, á meðan Íslend-
ingum fjölgar gríðarlega.
Árið 1976 voru Vestfirð-
ingar 4,5% landsmanna
og árið 1986 voru þeir
4,1% landsmanna. Í dag
eru Vestfirðingar, sam-
kvæmt áætlun Hagstofu
Íslands, 7.540 og Íslend-
ingar 301.824. Þetta þýðir
að Vestfirðingar eru nú
2,5% þjóðarinnar.

Ef litið er til íbúafjölda
Ísafjarðar bjuggu þar
2.227 manns árið 1926,
2.671 árið 1956, 3.136
manns árið 1976 og 3.413
árið 1986. Í dag búa 2.777
manns á Ísafirði.

Skemmtiferðaskipið Maasdag kom til Ísafjarðar á fimmtudag í síðustu viku og lagðist við bryggju við Sundahöfn. Maasdam
er stærsta skip sem lagst hefur við bryggju á Ísafirði, rúm 55 þúsund tonn að stærð. Tveimur dögum fyrr kom systurskipið
Prinsedam til Ísafjarðar, en það er rúmlega 40 þúsund tonn. Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar
segir að ástæðuna fyrir því að þessi stóru skip leggist við bryggju vera tvíþætta, annars vegar gott veður og hagstæð
sjávarstaða en fyrst og fremst dýpkunarframkvæmdir sem farið var í á síðasta ári. Meiri tekjur fylgja því að skip leggist við
bryggju auk þess sem reynslan sýnir að fleiri farþegar fara í land og nýta sér þá þjónustu sem Ísafjörður hefur upp á bjóða.

Risaskip lagðist að bryggju við Sundahöfn
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Stórveiði í
Langadal
Mjög góð veiði hefur

verið í Langadalsá undan-
farna daga. Á fimmtudag
luku danskir veiðimenn
sínu holli og lönduðu þeir
50 löxum á sex dögum.
Kristján Steindórsson á
Kirkjubóli, veiðivörður í
Langadal segir að um
sannkallaða stórveiði hafi
verið að ræða og innanum
hafi verið stórir og vænir
laxar.

Alls hafa 90 laxar kom-
ið á land í Langadal það
sem af er sumri en veiði
fór hægt af stað. Uppselt
er í ánna fram á 20. sept-
ember.

Íbúðir fyrir
brottflutta

Nokkuð hefur verið um
fyrirspurnir á skrifstofu
Súðavíkurhrepps frá brott-
fluttum Súðvíkingum sem
eru að falast eftir litlum
íbúðum sem henta vel
fyrir hjón sem eru að hætta
störfum og vilja skoða
möguleikann á að verja
efri árunum í Súðavík.

Í Súðavík eru nokkrar
lóðir sem sérstaklega ætl-
aðar fyrir íbúðir fyrir eldri
borgara og segir Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri
Súðavíkur að möguleikar
á byggingu íbúða fyrir
gamla Súðvíkinga verði
skoðaðir í haust og gerð
skoðanakönnum meðal
brottfluttra Súðvíkinga og
metið hvort grundvöllur
sé á að byggja hér íbúðir
sem henta þeim sem eru
að komast á efri árin.

Aumingja
litla ljóðið

Kómedíuleikhúsið á
Ísafirði frumsýnir í dag
nýjan einleik sem nefnist
Aumingja litla ljóðið. Um
er að ræða 20 mínútna ein-
leik sem fjallar um stöðu
ljóðsins allt frá upphafi til
nútímans, og ku fjölmörg
ljóð í einleiknum sem öll
eru sótt til vestfirskra
skálda. Má þar nefna stór-
skáld á borð við Stein
Steinarr, Steingerði Guð-
mundsdóttur og Guð-
mund Inga Kristjánsson.
Höfundur einleiksins er
Hallgrímur Oddsson og
tónlist er sótt í smiðju
Jónasar Tómasonar.

Leikari sýningarinnar
er sem endranær Elfar
Logi Hannesson, bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæj-
ar. Einleikurinn verður
eins og áður segir frum-
fluttur í dag og verður sýn-
ingin að Kirkjubóli í Ön-
undarfirði, sem er vel við
hæfi því þar bjó eitt frem-
sta ljóðskáld Vestfirðinga,
Guðmundur Ingi Krist-
jánsson.

Ólafur Magnússon gjaldahæst-
ur einstaklinga á Vestfjörðum
Ólafur Magnússon á Patr-

eksfirði greiðir mest í opinber
gjöld af einstaklingum á Vest-
fjörðum, eða tæpar 19 millj-
ónir. Á eftir honum kemur
Guðmundur R. Guðmundsson
á Drangsnesi, en hann greiðir
rúmlega 17,3 milljónir. Þriðji
er Jakob Valgeir Flosason í
Bolungarvík, en hann greiðir
12,5 milljónir. Fjórði er þá
Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði,
með 12,4 milljónir. Ef litið er
til greiðslu tekjuskatts, fjár-
magnstekjuskatts og sérstaks
tekjuskatts, þá greiðir Ólafur
Magnússon aftur mest, eða

18,7 milljónir. Á eftir honum
kemur svo Guðmundur R.
Guðmundsson með 17,1 mill-
jón og þá Ásgeir Guðbjartsson
með 12,4 milljónir. Jakob
Valgeir Flosason kemur næst-
ur með 11,7 milljónir.

Guðmundur Sigurðsson,
Hólmavík, greiddi Vestfirð-
inga mest í útsvar, eða 2,5
milljónir. Á eftir honum kem-
ur Fjölnir Freyr Guðmunds-
son, Ísafirði, en hann greiðir
tæpar 2,48 milljónir. Þriðji er
svo Helgi Kristinn Sigmunds-
son, Ísafirði, með 2,3 millj-
ónir.              – eirikur@bb.is

Listinn yfir gjaldahæstu einstaklingana á Vestfjörðum er eftirfarandi:

1. Ólafur Magnússon, Patreksfirði, 18.958.161 króna
2. Guðmundur R. Guðmundsson, Drangsnesi 17.305.871 krónur
3. Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík, 12.492.362 krónur
4. Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði, 12.384.524 krónur
5. Falur Þorkelsson, Bolungarvík, 9.991.150 krónur
6. Jóna Kristín Kristinsdóttir, Ísafirði, 9.392.316 krónur
7. Helgi Kristinn Sigmundsson, Ísafirði, 8.394.842 krónur
8. Flosi Valgeir Jakobsson, Bolungarvík, 8.051.985 krónur
9. Guðmundur Sigurðsson, Hólmavík, 7.350.463 krónur
10. Fjölnir Freyr Guðmundsson, Ísafirði, 6.936.065 krónur.

Tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur og sérstakur tekjuskattur

1. Ólafur Magnússon, Patreksfirði, 18.733.652 krónur
2. Guðmundur R. Guðmundsson, Drangsnesi, 17.095.547 krónur
3. Ásgeir Guðbjartsson, Ísafirði, 12.408.008 krónur
4. Jakob Valgeir Flosason, Bolungarvík, 11.652.433 krónur
5. Falur Þorkelsson, Bolungarvík, 9.858.305 krónur
6. Jóna Kristín Kristinsdóttir, Ísafirði, 8.961.463 krónur
7. Flosi Valgeir Jakobsson, Bolungarvík, 7.435.064 krónur
8. Helgi Kristinn Sigmundsson, Ísafirði, 6.022.868 krónur
9. Guðbjartur Ásgeirsson, Ísafirði, 5.740.455 krónur
10. Sigurður H. Brynjólfsson, Bíldudal, 4.710.421 króna

Útsvar:

1. Guðmundur Sigurðsson, Hólmavík, 2.549.264 krónur
2. Fjölnir Freyr Guðmundsson, Ísafirði, 2.477.556 krónur
3. Helgi Kristinn Sigmundsson, Ísafirði, 2.315.701 króna
4. Einar Valur Kristjánsson, Ísafirði, 1.965.495 krónur
5. Þorsteinn Jóhannesson, Ísafirði, 1.957.501 króna
6. Björn Guðmundur Snær Björnsson, Ísafirði, 1.931.665 krónur
7. Íris Sveinsdóttir, Bolungarvík, 1.834.701 króna
8. Jakob Ólafsson, Ísafirði, 1.619.052 krónur
9. Ásgeir Sólbergsson, Bolungarvík 1.542.336 krónur
10. Kristján Haraldsson, Ísafirði 1.503.430 krónur
11. Halldór Halldórsson, Ísafirði, 1.480.184 krónurPatreksfjörður.

BÓKAVÖRÐUR
Bókasafnið á Ísafirði auglýsir lausa
stöðu bókavarðar. Um er að ræða
100% stöðu. Gerð er krafa um tölvu-
kunnáttu og færni í ensku og Norður-
landamáli. Æskilegt er að viðkomandi
hafi frumkvæði og metnað og sé góð-
ur í mannlegum samskiptum.
Skriflegar umsóknir berist forstöðu-
manni, Safnahúsinu Ísafirði, pósthólf
138, 400 Ísafjörður.
Nánari upplýsingar veitir forstöðu-
maður í síma 895 7138 eða á netfangi
jhinriks@isafjordur.is

Vestfirðingum hefur fækk-
að til muna á skrá yfir at-
vinnulausa síðustu tvær vik-
urnar. Nú eru 48 skráðir at-
vinnulausir en voru 62 um
miðjan mánuðinn, að því er
fram kemur á vef Vinnumála-
stofnunar. Karlmönnum hefur
reyndar fjölgað um tvo og eru

nú 5 á skrá en hvergi á landinu
eru færri karlar á skrá. Konur
eru sem fyrr í meirihluta en
hefur þó fækkað um 16 á hálf-
um mánuði.

Atvinnuleysistölur hafa
sveiflast upp og niður frá því
fyrir áramót en um miðjan
febrúar voru 73 á skrá. Var

það töluverð fækkun frá því í
byrjun árs þegar 99 manns
voru skráðir atvinnulausir. Þá
voru 102 á skrá yfir atvinnu-
lausa á Vestfjörðum fyrir ára-
mót. Á vef Svæðisvinnumiðl-
unar Vestfjarða eru auglýst
21 störf, alls 33 stöður, í boði
í ýmsum geirum. – thelma@bb.is

Konum á atvinnuleysis-
skrá hefur snarfækkað

Systkinin sigruðu á
Bakkavíkurmótinu

Verðlaunahafar á mótinu. Ljósm: Baldur Smári Einarsson.

Opna Bakkavíkurmótið fór
fram á Syðridalsvelli í Bol-
ungarvík á sunnudaginn. Alls
mættu 77 kylfingar til leiks
og léku 18 holu höggleik í blíð-
skaparveðri. Sigurður Fannar
Grétarsson GÍ sigraði í karla-
flokki án forgjafar og Anna
Ragnheiður Grétarsdóttir GÍ
sigraði í kvennaflokki án for-
gjafar. Í karlaflokki án for-
gjafar lék Sigurður Fannar á
pari Syðridalsvallar eða 71
höggi, næstur honum kom
Gunnlaugur Jónasson GÍ á 75
höggum en þriðji varð Snorri

Karl Birgisson GGL á 77
höggum. Í karlaflokki með
forgjöf varð Elías Jónsson
GBO hlutskarpastur á 66
höggum, Arnar Smári Ragn-
arsson GBO varð annar á 67
höggum og Ragnar Hjörtur
Kristjánsson GO varð þriðji á
69 höggum.

Í kvennaflokki án forgjafar
lék Anna Ragnheiður á 89
höggum, næst kom Valdís
Hrólfsdóttir GBO á 96 högg-
um og Björg Sæmundsdóttir
GP varð þriðja á 98 höggum.
Í kvennaflokki með forgjöf

varð Hildur Þorsteinsdóttir
GK efst með 74 höggum, næst
varð Guðrún D Guðmunds-
dóttir GBO með 78 högg og
Bára Margrét Pálsdóttir GP
varð þriðja á 82 höggum.

Nándarverðlaun á 3. braut
hlaut Sigurður Fannar Grét-
arsson GÍ, Elías Jónsson GBO
fékk sams konar verðlaun á 5.
braut, Rögnvaldur Magnús-
son GBO sló næst holu á 12.
braut og Sigurður Páll Ólafs-
son fékk nándarverðlaun á 14.
braut.

– bb@bb.is
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Forstjórar
Einar Valur Kristjánsson, Hraðfrystihúsinu Gunnvöru –                     1.257 þús.
Kristján Haraldsson, orkubússtjóri OV –                                                962 þús.
Sigurður Viggósson, frkvstj. Odda, Patreksfirði –                                  631 þús.
Jóhann Jónasson fv. framkvæmdastjóri 3X-Stál hf. –                             628 þús.
Einar Jónatansson frvkst. Gnáar, Bolungarvík –                                     614 þús.
Hinrik Kristjánsson, frkvstj. Kambs –                                                         430 þús.

Starfsmenn fjármálafyrirtækja
Ásgeir Sólbergsson, sparisjóðsstjóri Bolungarvík –                                986 þús
Angantýr V. Jónasson, sparissjóðsstjóri SPVF –                                    850 þús.
Eiríkur Finnur Greipsson, sparisjóðsstjóri SPVF –                                  813 þús.
Hallgrímur Sigurjónsson, útibússtjóri Glitnis á Ísafirði –                        756 þús.
Jensína Kristjánsdóttir, útibússtjóri SPVF á Patreksfirði –                     492 þús.
Þorbjörg Magnúsdóttir, útibússtjóri KB-banka Hólmavík –                   446 þús.

Næstráðendur og fleiri
Kristján G. Jóakimsson, framkvæmdastjóri HG –                                  735 þús.
Agnar Ebenezerson, framkvæmdaststjóri Bakkavíkur, Bolungarvík –   655 þús.
Skjöldur Pálmason, framleiðslustjóri Odda, Patreksfirði –                     443 þús.

Alþingismenn og ráðherrar
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra –                                                908 þús.
Einar Kr. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra –                                      810 þús.
Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslyndra –                             702 þús.
Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra –                                              600 þús.
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokks –                      551 þús.
Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks –                     517 þús.
Jóhann Ársælsson, þingmaður Samfylkingar –                                      497 þús.
Anna Kristín Gunnarsdóttir, þingmaður Samfylkingar –                        483 þús.
Sigurjón Þórðarson, þingmaður frjálslyndra –                                         475 þús.
Jón Bjarnason, þingmaður VG –                                                             450 þús.

Sveitarstjórnarmenn
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar –                                   947 þús.
Ásdís Leifsdóttir, sveitarstjóri á Hólmavík –                                               386 þús.

Læknar
Guðmundur Sigurðsson, læknir á Hólmavík –                                     1.630 þús.
Fjölnir Freyr Guðmundsson, læknir á Ísafirði –                                   1.585 þús.
Helgi Kristinn Sigmundsson, læknir á Ísafirði –                                  1.481 þús.
Þorsteinn Jóhannesson, skurðlæknir, yfirlæknir á Ísafirði –                 1.252 þús.
Íris Sveinsdóttir, læknir í Bolungarvík –                                                1.173 þús.
Lýður Árnason, læknir á Flateyri –                                                         891 þús.
Ólafur Sigmundsson, læknir á Ísafirði –                                                  778 þús.
Hallgrímur Kjartansson, læknir á Ísafirði –                                              548 þús.

Sjómenn og útgerðarmenn
Ómar Guðbrandur Ellertsson, skipstjóri á Ísafirði –                            1.049 þús.
Egill Jónsson, skipstjóri í Bolungarvík –                                                921 þús.
Skúli Arnbjörn Elíasson, Ísafirði –                                                          796 þús.
Finnbjörn Elíasson, skipstjóri á Halla Eggerts ÍS –                                 764 þús.
Jón Árnason, skipstjóri Vestra á Patreksfirði –                                       754 þús.
Guðmundur A. Ingimarsson, útgerðarmaður á Suðureyri –                    743 þús.
Gunnar A. Arnórsson, skipstjóri á Júlíusi Geirmundssyni –                   659 þús.
Daði Guðmundsson, útgerðarmaður Völusteins í Bolungarvík –            616 þús.
Jónatan Ingi Ásgeirsson, skipstjóri á Andey ÍS –                                    429 þús.
Flosi Valgeir Jakobsson, útgerðarmaður Straums, Bolungarvík –          391 þús.
Kristinn R. Hermannsson, matsveinn á Júlíusi Geirmundssyni, –          349 þús.
Guðmundur V. Hallbjörnsson, útgerðarmaður á Suðureyri –                 309 þús.

Aðrir
Jón Reynir Sigurvinsson, jarðfræðingur á Ísafirði,                                 721 þús.
Helgi Björnsson, söngvari og leikari –                                                    683 þús.
Jóhannes Bjarni Guðmundsson, flugmaður á Ísafirði,                           625 þús.
Agnes M. Sigurðardóttir – prófastur í Bolungarvík. –                            568 þús.
Þórólfur Halldórsson, sýslumaður á Patreksfirði –                                 557 þús.
Sveinn Valgeirsson, prestur á Tálknafirði –                                           546 þús.
Reynir Traustason – fv. ritstjóri Mannlífs –                                            540 þús.
Tryggvi Guðmundsson, lögfræðingur á Ísafirði –                                   348 þús.

Læknar eru áberandi meðal tekjuhæstu Vestfirðinganna.

Tekjur Vestfirðinga
Á dögunum kom út tekju-

blað Frjálsrar Verslunar þar
sem tilteknar eru tekjur 2.400
Íslendinga. Tölunum er skipt
upp eftir starfsgreinum og er
mönnum m.a. skipt upp í for-
stjóra, listamenn, útgerðar-
menn, starfsmenn fjármála-
fyrirtækja, lögfræðinga, læk-
na, sveitarstjórnarmenn og al-
þingismenn.

Nokkuð er um Vestfirðinga
í blaðinu, og eru læknar launa-
hæstir og Guðmundur Sig-
urðsson, læknir á Hólmavík,
þar hæstur með 1.630 þúsund
krónur á mánuði og Fjölnir
Freyr Guðmundsson, læknir
á Ísafirði, þar skammt undan
með 1.585 þúsund krónur á
mánuði. Hæstur forstjóra er
Einar Valur Kristjánsson, hjá

Hraðfrystihúsinu-Gunnvör
með 1.257 þúsund krónur á
mánuði. Launahæsti þing-
maður Norðvesturkjördæmis
er Sturla Böðvarsson, sam-
gönguráðherra, með 908 þús-
und krónur, en rétt á eftir hon-
um kemur Einar Kr. Guð-
finnsson, Bolvíkingur og sjáv-
arútvegsráðherra með 810
þúsund krónur.

Einungis tveir sveitarstjórn-
armenn fara á blað hjá Frjálsri
Verslun, sá launahæsti, Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri í
Ísafjarðarbæ, með 947 þúsund
krónur á mánuði, og launa-
lægsti sveitarstjórinn, Ásdís
Leifsdóttir á Hólmavík, með
386 þúsund krónur á mánuði.
Af útgerðarmönnum og sjó-
mönnum er Ómar Guðbrandur

Ellertsson, skipstjóri á Ísafirði,
hæstur með 1.049 þúsund á
mánuði. Næstur þar á eftir er
Egill Jónsson, skipstjóri í Bol-
ungarvík með 921 þúsund
krónur á mánuði.

Tölurnar byggjast á álögðu
útsvari eins og það birtist í
álagningarskrám. Í einhverj-
um tilvikum kann skattstjóri
að hafa áætlað tekjur. Um er
að ræða skattskyldar tekjur á
árinu 2005 og þær þurfa ekki
að endurspegla föst laun við-
komandi. Kærufrestur er ekki
runninn út og skyldu menn
því hafa í huga að þetta er
ekki endanleg álagning.

Hér til hliðar má sjá tekjur
ýmissa Vestfirðinga eftir starfs-
greinum.

– eirikur@bb.is

45 daga fangelsi
fyrir líkamsárás

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt 24 ára mann í
fangelsi í 45 daga og til greið-
slu skaðabóta fyrir að hafa
ráðist á 18 ára pilt í maí í
fyrra. Maðurinn var sakfelldur
fyrir að hafa greitt piltinum
þungt högg með þeim afleið-
ingum að hann kjálkabrotnaði
og hlaut fleiri meiðsl. Lík-
amsárásin átti sér í miðbæ Ísa-

fjarðar og varð fjöldi fólks
vitni að líkamsárásinni, þar af
einn lögreglumaður. Mannin-
um var gert að greiða piltinum
tæplega 320.000 krónur í
skaðabætur og allan sakar-
kostnað.

Þrátt fyrir að maðurinn
hefði rofið skilorð þótti rétt
að skilorðsbinda fangelsis-
dóminn þar sem pilturinn

hafði orðið fyrir hnefahöggum
annars manns áður en umrædd
líkamsárás átti sér stað. Það
olli vafa um hvort höggið hafi
orðið til þess að pilturinn
kjálkabrotnaði sem metinn var
ákærða í hag og verður því
fullnustu refsingarinnar frest-
að og mun hún falla niður að
liðnum tveimur árum haldi
ákærði almennt skilorð.

Togarinn Guðbjartur Ís sem
nú ber nafnið Fløværing er í
eigu brotajárnsfyrirtækis í
Noregi. Í nýjasta tölublaði af
tímaritinu Fishing News Inter-
national er rætt við Jan-Arve
Jøsok, eiganda fyrirtækisins,
en hann keypti Guðbjart ÍS af
Norðurtanga á Ísafirði árið
1996.

„Við settum pönnu frysti
um borð og höfum verið að
veiða á þessum togara rækju
og ufsa í norðursjó. Skipið
hefur veitt mikið af fiski í
gegnum tíðina og það hefur
góðan skrokk, það var einfald-
lega of gott til þess að fara í
brotajárn“, segir Jan-Arve.
Skipið er á leið á veiðar í Bar-
entshafi þar sem það mun sigla
undir rússneskum fána. Þar
hefur það 700 tonna kvóta á
þorsk og ótakmarkaðan á
rækju. „Við getum veitt eins
mikið af rækju og við viljum,
en verðið er ekki gott. Það eru
færri skip á rækjuveiðum
núna, svo að kannski mun
verðið hækka. Verð á rækju
er lægra nú en það var 1980
og olíuverð hefur farið úr 0.65

norskar krónur á líterinn í 3.50
norskar krónur á lítra á sama
tíma“, segir Jan-Arve.

Guðbjartur ÍS-16 var smíð-
aður í Flekkefjord í Noregi

fyrir Norðurtangann árið 1973,
og eins og sjá má á með-
fylgjandi mynd má enn sjá
upprunalega skráningarnúm-
erið ÍS-16.     – thelma@bb.is

Enn má sjá upprunalega skráningar
númerið á gamla Guðbjarti ÍS.

Á rækjuveiðum und-
ir rússneskum fána
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Finnst þér Ísafjörður vera snyrtilegur bær? var spurning vikunnar á bb.is. Vel á áttunda
hundrað manns létu álit sitt í ljós. Ekki er unnt að lesa úr skoðanakönnuninni hvaðan svar-
endur koma; hvort þeir eru búsettir á Ísafirði, gamlir Ísfirðingar eða ferðamenn, sem lagt hafa
leið sína hingað. Vandséð er að það breyti neinu svo nemi.

Það verður hins vegar að segjast eins og er að niðurstaða könnunarinnar veldur vonbrigðum.
Meirihlutinn segist að vísu ánægður (eða sáttur að minnsta kosti) með bæinn. Gallinn er bara
sá að meirihlutinn er alltof lítill. Þegar hinir óánægðu eru vel yfir 40% hlýtur eitthvað að vera
að. Ef til vill meira en lítið.

Hafa ber í huga að glöggt er gests augað. Eitt hið fyrsta sem fangar auga ferðamannsins
þegar hann stígur fæti sínum á hafnarkantinn frá borði skemmtiferðaskipsins, er áratuga sam-
safn ónýtra veiðarfæra og allkyns drasls. Nokkuð, sem ekki var lengur brúklegt og menn hafa
með ódýrum hætti losað sig við. Þótt sitthvað hafi verið gert, og annað áformað til að ráða bót
á þessu, er greinilega margt sem enn kallar á. Hafnarsvæðið, eins og það lítur út í dag, er slæm
auglýsing fyrir bæinn.

Ruslið á hafnarsvæðinu verður seint flokkað sem augnayndi við aðkomu á  safnasvæðið í
Neðstakaupstað, eitt af stóru trompunum sem við skellum á borðið fyrir ferðamenn. Ruslið
á hafnarsvæðinu flokkast ekki undir minjavernd.

Svo lauslega séu staðfærð ummæli Kennedys heitins Bandaríkjaforseta þá megum við
ekki alltaf spyrja hvað bærinn (bæjarstjórnin?) geti gert fyrir okkur. Við verðum líka að
líta í eigin barm og spyrja hvað við getum gert fyrir bæinn okkar? Vissulega ber bæjar-
yfirvöldum oftar en ekki að hafa frumkvæðið, en bæjarbúar verða líka að stíga takinn.

Sum mál virðast eins og sagan endalausa. Dýpkunarpramminn, sem nú hangir eins og
hver önnur beinagrind í snöru við gamla olíumúlann, rúin öllu nýtilegu og öllum til ama,
er dæmi um vanmátt bæjaryfirvalda. Er það stórnarskrárvarinn eignarréttur sem kemur í
veg fyrir að ekki er búið að draga flakið út í hafsauga og sökkva því utan fiskislóða? Er
ástand þess kannski á þann veg að áhætta felist í því að leysa landfestar? En, hvað sem
vangaveltum af þessu tagi líður: Þessi ófögnuður verður að hverfa. Þetta er hrein van-
virðing við umhverfið. Burt með dýpkunarpramman. Strax!

Aftur að spurningu vikunnar. Hvernig væri nú að þeir sem létu álit sitt í ljósi með jái eða
nei-i, bættu um betur; bentu á hvað vel er gert og hvað betur mætti fara. bb.is er vettvang-
urinn, opið öllum sem vilja leggja því lið að okkar góði og fallegi bær verði enn betri og
fallegri. Betur sjá augu en auga!

Ísafjarðarbær hefur af mögru að státa.
Það vaxa engar rósir á þyrnunum á hafnarsvæðinu.                                                  s.h.

Farið verður í messuferð
í Unaðsdal á Snæfjalla-
strönd á sunnudag. Lagt
verður af stað með báti frá
Sundahöfn á Ísafirði kl. 11.
Siglt verður með Sjóferðum
Hafsteins og Kiddýjar og
kostar ferðin 3.500 krónur
fram og til baka. Um hádeg-
isbil verður lagst að bryggju
að Bæjum og síðan verður
gengið að félagsheimilinu
Dalbæ þar sem fólk mun fá

sér hádegissnarl.
Möguleiki er að þeir sem

eru fótalúnir geti fengið far
með bíl. Messað verður svo í
Unaðsdalskirkju kl. 14. Prest-
ur verður sr. Magnús Erlings-
son en organisti Hulda Braga-
dóttir. Að messu lokinni verð-
ur öllum boðið í messukaffi
af heimamönnum. Unaðsdals-
kirkja er í Vatnsfjarðarpresta-
kalli í Ísafjarðarprófastsdæmi.
Unaðsdalur er eyðibýli og

kirkjustaður, næstyztur bæja
á Snæfjallaströnd.

Lágmarksþátttaka í ferð-
ina er tíu manns. Fólk þarf
að vera klætt eftir veðri
þannig að það geti gengið
til kirkju. Einnig þarf fólk
að hafa með sér nesti til að
snæða í hádeginu. Fólk er
beðið um að skrá sig hjá sr.
Magnúsi í síma 844-7153
fyrir kl. 20 á laugardags-
kvöld.

Messuferð í Unaðsdal

Ungar fótboltahetjur ánægðar
en þreyttar eftir Vestfjarðamótið

Tæplega tvö hundruð ungir
knattspyrnumenn tóku þátt í
árvissu Vestfjarðamóti Spari-
sjóðs Bolungarvíkur og Ung-
mennafélags Bolungarvíkur
um helgina. Þótti mótið fara
afar vel fram. „Við erum ofsa-
lega ánægð með hvernig til
tókst, ekkert kom upp á og
allt gekk smurt fyrir sig.

Krakkarnir voru ánægð en
þreytt þegar þau héldu heim
að móti loknu“, segir Hrönn
Sigurðardóttir í stjórn yngri
flokka knattspyrnu UMFB.
Mótið er ætlað yngri flokkum
í knattspyrnu, bæði stelpum
og strákum, og komu þátttak-
endurnir frá Kópavogi, Suður-
eyri, Súðavík og Ísafirði. Mót-

ið hefur hingað til farið fram á
einum degi en nú var dagskrá
bæði á föstudag og laugardag.
Síðustu ár hefur skapast hefð
fyrir því að foreldrar barnanna
keppi sín á milli í íþróttinni,
við mikinn fögnuð yngri kyn-
slóðarinnar, og var engin und-
antekning á því í ár.

Leikið var á fjórum völlum

á æfingasvæðinu á Skeiðis-
velli. Ungu fótboltahetjurnar
lögðu sig allar fram og var
hart barist um boltann. Til-
þrifin sem krakkarnir sýndu
þegar mark var skorað hefði
sæmt sér í hvaða úrvalsdeild-
arleik í heiminum og augljóst
var að fyrirmyndirnar voru
frægir knattspyrnumenn.
Mikil gleði í bland við mikinn
keppnisanda skapaði stemmn-
inguna og er óhætt að segja
að börn jafnt sem fullorðnir
hafi haft mjög gaman af mót-

inu.
Foreldraráð yngri flokka

knattspyrnu UMFB hefur veg
og vanda af mótshaldinu og
nýtur til þess aðstoðar meist-
araflokks, karla og kvenna,

auk stuðnings fjölmargra fyr-
irtækja.

Meðfylgjandi myndir tóku
Þorsteinn J. Tómasson og
Halldór Sveinbjörnsson.

– thelma@bb.is
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir og Eiríkur Kristjánsson á Reykhólum

Heilsteikt gæs og bláber með möndluhrauni
Sælkerar vikunnar bjóða

að þessu sinni upp á heil-
steikta gæs með fyllingu og
sósu sem má með sanni
segja að sé veislumáltíð. Í
eftirrétt bjóða þau upp á blá-
ber með möndluhrauni sem
er gómsætur og jafnframt
skemmtilegur réttur. Réttinn
má bera fram jafnt heitan
sem kaldan og segja þau
Kolfinna og Eiríkur að gott
sé að hafa ís eða rjóma með.

Heilsteikt gæs með fyllingu

Fylling
50 g smjör (smjörlíki)
1 epli flysjað og kjarn-
hreinsað
50 – 100 g sveppir
100 g sveskjur

100 g rúsínur
100 g gráfíkjur
1 tsk. timian
4 brauðsneiðar
1½ dl kjúklingasoð
salt og pipar

Rífið brauðið niður og legg-
ið í bleyti í soðinu. Skerið epli
í teninga og steikið í smjörinu
ásamt ávöxtunum og svepp-
unum. Brauðinu blandað vel
saman og kryddað. Fyllingin
er sett í eina reitta og sviðna
gæs sem búið er að nudda
með salti og pipar. Hún svo
sett á grind.

Hitið ofn í 200° c og steikið
í 15 mínútur. Lækkið svo hit-
ann í 160°c og steikið áfram í
1½ -2 tíma.

Setjið skúffu undir gæsina

og í hana:

Vatn
2 – 4 súputeninga
1 gulrót
1 lauk
Og ýmislegt annað sem gott

er að setja í soð og til er. T.d.
blóðberg, einiber, sellerístilk
(eða hvönn), lárviðarlauf, pip-
arkorn o.fl

Sósa
Sigtið ½ l. af soðinu úr

skúffunni í pott og bakið upp.
Kryddið með salti og pipar.
Gott að bæta sósuna með
rjóma og ögn af púrtvíni.

Bláber með möndluhrauni

500 g bláber (mega vera frosin)

3-4 msk strásykur
1 msk hvítt maísmjöl
1/2 tsk vanilludropar
1/2 msk sítrónusafi
safi úr 1/2 appelsínu
1/4 tsk kanill
1/4 tsk múskat
12 möndlumakkarónukök
ur
90 g mylsna (brauðmylsna,
kornflex eða það sem fólki
dettur í hug)
1 egg
2 eggjahvítur

Blandið saman í glerskál
bláberjum, sykri, maísmjöli,
vanillu, sítrussafa, kanil og
múskati. Bragðið á þessu og
bætið við sykri ef þurfa þykir.
Setjið svo blönduna í ofnfat
úr gleri eða leir og bakið hana

í ofni í fatinu opnu í 15 mín-
útur, þar til hún er þykk, safa-
rík og kraumandi. Takið berin
úr ofninum og hækkið hitann.
Setjið næst möndlumakkarón-
urnar og mylsnuna í matvinn-
sluvél og gerið úr því grófa
blöndu. Bætið við eggi og
eggjahvítum og látið vélina
ganga þar til allt er vel bland-
að. Breiðið blönduna jafnt

ofan á bláberin en skiljið
eftir 1 cm brún allt í kring.
Setjið að lokum fatið aftur í
ofninn og bakið í 7-10 mín-
útur í viðbót.

Ég skora á Ástu Sjöfn
Kristjánsdóttur og Guð-
mundi Ólafssyni á Reykhól-
um til þess að veru næstu
sælkerar vikunnar.

Til stóð að togarinn Stefn-
ir, sem er í eigu Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar, kæmi
til Ísafjarðar á föstudag með
þjónustubát fyrir fiskeldi
HG í Ísafjarðardjúpi. Stefn-
ir tók bátinn í tog í Reykja-
víkurhöfn á fimmtudag og
sigldi áleiðis vestur. Um
nóttina sökk svo þjónustu-
báturinn óforvarendis og
togið slitnaði. Óhappið átti
sér stað út af Faxaflóa og
báturinn var mannlaus þeg-

ar það gerðist.
Að sögn Sverris Péturs-

sonar, útgerðarstjóra HG, er
ekkert vitað að svo stöddu
um hvernig þetta kom til.
„Það var í sjálfu sér ekkert
hægt að gera þegar báturinn
byrjaði að sökkva“, segir
Sverrir. „Það er verið að
rannsaka þetta mál, og allar
bollaleggingar um hvernig
þetta gerist eru bara getgát-
ur.“

– eirikur@bb.is

Eldisbátur í
eigu HG sökk

Afar fátítt er að lax veiðist
í Ósá í Bolungarvík en góð
silungsveiði er að öllu jöfnu
í ánni. Karl Ágeirsson
matreiðslumeistari, brá sér
til Bolungarvíkur á fimmtu-
dag í síðustu viku með
flugustöngina eins og hann
gerir oft eftir vinnu. Hann
byrjaði að kasta efst í ánni
og vann sig svo niður með
henni og þegar hann kemur
að svokölluðum Laxasteini
þá sér óvenjustóra bleikju.

„Mér sýndist þetta vera
bleikja fyrst en þegar betur
var að gáð þá reyndist þetta

vera lax. Ég var með sex
punda taum og skipti yfir í
öflugri og prófaði að kasta
á hann en ekkert gekk fyrr
en ég skipti um flugu og þá
tók hann umsvifalaust. Það
var barningur að eiga við
hann, held að ég hafi landað
honum 200 – 300 metrum
neðar í ánni, enda var þetta
stærðarinnar lax, 14 punda
hængur.“

Mjög lítið er um lax í Ósá
svo ekki sé talað um svo
stóra eins og Karl veiddi.
Laxinn var á matseðli SKG-
veitinga á föstudagskvöld.

Fjórtán punda
hængur í Ósá

Karl Ásgeirsson með laxinn.

Undirbúningur er hafin við
að koma upp refasetri í Eyrar-
dalsbænum í Álftafirði. Upp-
haf málsins má rekja til íbúa-
þings sem haldið var árið 2004
þar sem meðal annars var rætt
hvað gera ætti við gamla bæ-
inn í Eyrardal. Meðal annars
var rætt um að rífa húsið en
verndun þessa merka húss
varð ofan á og húsinu hefur
verið fundið það verkefni að
hýsa fyrirhugað refasetur í
Súðavík. Undanfarin tvö ár

hefur verið úthlutað frá fjár-
laganefnd alþingis fé til að
endurbyggja Eyrardalsbæinn.
Nú í ágúst verður farið í á
fullum krafti í þær fram-
kvæmdir og ef vel gengur ætti
húsið að vera orðið eins og
nýtt,ekki seinna en árið 2009.

Að því verkefni mun m.a.
koma Ester Rut Unnsteins-
dóttir líffræðingur sem hefur
átt þátt í að rannsaka atferli og
líf rebba m.a. á Hornströndum
síðastliðin sumur. Í húsinu

verður aðstaða fyrir fræði-
menn til að vinna að rannsókn-
um á rebba og ásamt aðstöðu
til að fræða almenning um líf
og hátterni þessarar merku
skepnu.

Unnið hefur verið að verk-
inu undanfarið ár og verklegar
framkvæmdir við húsið hefj-
ast að nýju í haust en Magnús
Alfreðsson frá Ísafirði hefur
yfirumsjón með þeim. Þá
verður einnig unnið að fullu
að hinum hluta verksins, þ.e.

stofnun refasetursins en það
er í höndum hreppsins auk
fyrrnefndrar Esterar. Ómar
Már Jónsson sveitarstjóri Súða-
víkur segir að ef vel gengur
þá ætti að nást að vígja húsið
samhliða því sem refasetrið
verður opnað en það verður
væntanlega árið 2009. Húsið
var byggt í lok 19. aldar og
var veglegasta hús Álftafjarð-
ar á þeim tíma, innflutt frá
Noregi og voru það norskir
hvalfangarar sem reistu húsið.

Refasetur sett upp í Eyrardal

Ísfirsk fyrirtæki rifta samn-
ingum við starfsmannaleigu

Tvö af þremur verktakafyr-
irtækjum á Ísafirði sem hafa
verið með Portúgali í vinnu
samkvæmt samningi við ís-
lenska starfsmannaleigu hafa
rift samningi við leiguna fyrir
brot á honum. Hjá bygginga-
fyrirtækjunum Ágústi og
Flosa, fyrirtækinu G7 og Vest-
firskum verktökum starfa 15
iðnaðarmenn frá Portúgal,
sem komu í gegnum starfs-
mannaleiguna Temporary
Work Company í Reykjavík.
Ágreiningur er um launamál
en mikil kurr er meðal Portú-
galana, þar sem þeir segjast
ekki fá þau laun sem um var
samið. Einnig hefur starfs-
mannaleigunni Temporary
Work Company ekki tekist
að sanna að umræddir starfs-
menn séu með sveinspróf eða
meistarapróf í sinni iðngrein.
Fyrirtækin G7 og Ágúst og
Flosi hafa rift samningi við
TWC og ráðið mennina til sín
milliliðalaust en Vestfirskir
verktakar eru enn með þá á
leigu.

Hermann Þorsteinsson einn
eigenda Vestfirskra verktaka
segir að hvað sitt fyrirtæki
varði þá sé ekki undan neinu
að kvarta, gengið hafi verið

frá öllum samningum bæði
milli síns fyrirtækis og starfs-
mannaleigunnar og milli starfs-
mannanna og leigunnar. Her-
mann segist hafa samningana
sem gerðir voru við Portúgal-
ana undir höndum og eftir því
sem hann best veit hefur
starfsmannaleigan staðið við
þá. Hann segir mennina vera
góða starfskrafta og ekki
standi til að endurskoða samn-
ing Vestfirskra verktaka og
Temporary Work Company
en komi einhver vafamál upp
verði það skoðað. Ákvæði eru

í samningi fyrirtækjanna um
að Vestfirskir verktakar geti
haldið eftir greiðslum ef grun-
ur leikur á að starfsmenn séu
hlunnfarnir og segir Hermann
að þeim beri að fylgja því eftir
að menn fái greitt samkvæmt
þeim samningi sem var gerður
við Portúgalana.

Ágúst og Flosi ehf. hefur
sagt upp samningi sínum við
starfsmannaleiguna og segir
Guðný Jóhannesdóttir fram-
kvæmdastjóri rekstrarsviðs,
ástæðuna vera fyrst og fremst
þá að sannað var að Portúgöl-

unum var borgað undir taxta
og ekki hafði verið gengið frá
samningum við þá. Málið var
komið í þann farveg að þeir
óskuðu eftir vinnu hjá fyrir-
tækinu milliliðalaust annars
færu þeir til síns heima. Að
sögn Guðnýjar spilaði einnig
inn í að starfsmannaleigan út-
vegaði ekki vottorð um mennt-
un mannanna en álvæði var
um það í samningnum sem
gerður var milli fyrirtækjanna.

Ekki náðist í starfsmenn
Temporary Work Company
vegna málsins. – smari@bb.is

Nýbygging Ágústs og Flosa við Hafnarstræti á Ísafirði.
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Sumarhús var selt í Súða-
vík fyrir stuttu á hæsta verði
sem fengist hefur fyrir hús í
gömlu byggðinni frá því að
hún var flutt innar í fjörðinn.
Seldist það á 4 milljónir
króna. Kaupandinn, sem er
ættaður frá Íslandi en hefur
búið í Bandaríkjunum síðan
hann var 5 ára. Hann heim-
sækir landið annað slagið
og gisti nú í Súðavík í þrjá
daga. Honum leist svo vel á
staðinn að hann fór á stúf-
anna og athugaði hvort hann
gæti fjárfest í sumarhúsi á

staðnum.
„Hann varð svo heillaður

af einu húsi sem hefur
íslenskan gamlan stíl. Hann
var svona gjörsamlega heill-
aður af Vestfjörðum og
sérstaklega Álftafirðinum
en hann á engar sérstakar
rætur hingað þó“, segir Vil-
borg Arnarsdóttir. Er þetta
fyrsta sumarhúsið í annað
ár til að seljasts en það er
fyrir hærra verð þrátt fyrir
að hitt húsið var bæði stærra
og nýrra.

– thelma@bb.is

Dýrasta sumar-
húsið í Súðavík

Lengsta sumarið hjá Sumarbyggð
Rekstur Sumarbyggðar í

Súðavík hefur gengið vel þrátt
fyrir að ferðamannastraumur-
inn hafi ekki farið á fullt fyrr
en í byrjun júlí. „Það má segja
að þetta sumar verði lengsta
sumarið frá stofnun Sumar-
byggar hvað ferðamanna-
straum varðar þar sem Þjóð-
verjar fóru að koma strax 2.
maí og hefur verið í hverju
sumarhúsunum sex allar vikur
síðan. Það er vel bókað í sum-
arhús Sumarbyggðar en oft er
pláss á gistiheimilinu fyrir
gesti sem kjósa svefnpoka-
pláss eða uppbúin rúm“, segir
Vilborg Arnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sumarbyggðar.

Að sögn Vilborgar er mikil
ánægja meðal ferðamanna
sem gista á tjaldstæði Súða-
víkur með aðstöðuna þar. Þar
eru upphituð salerni, heit
sturta, ásamt útivöskum, borð-
um og bekkjum. Rafmagn er
fyrir húsbíla og aðstaða til los-
unar frá þeim. „Tjaldstæðið
er nýtt og þeim fer fjölgandi
sem uppgötva þetta frábæra
tjaldstæði í kyrrð og ró Álfta-
fjarðar. Frábært útsýni er frá
tjaldstæðinu yfir höfnina og
inn Álftafjörðinn að innri
byggð Súðavíkur. Ekki skemm-
ir það fyrir að fjölskyldugarð-
urinn er ekki langt frá“, segir
Vilborg.        – thelma@bb.is

Mikil ánægja er meðal ferðamanna
með tjaldsvæði Súðvíkinga.

Silfurgötu 5 · Ísafirði

Atvinna
Starfskraftur óskast til verslunarstarfa.
Nánari upplýsingar gefur Heiða í símum

456 4751 eða 692 1105.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Laus störf skólaárið 2006-2007.
Skólaliða vantar til starfa. Einnig stuðn-
ingsfulltrúa eða þroskaþjálfa í hluta-
starf.
Skólastjórnendur veita nánari upplýs-
ingar eftir 9. ágúst nk. Umsóknir skal
senda til skólans eigi síðar en 15.
ágúst.

Skólastjóri.

Óvíst hvort Kristinn H. gefi kost á sér
á flokksþingi Framsóknarflokksins

Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður Framsóknar-
flokksins hefur ekki gert upp
hug sinn hvort hann sækist
eftir embætti á flokksþingi
Framsóknarflokksins sem
haldið verður upp úr miðjum
ágúst. Að sögn Kristins er

hann að skoða málin og velta
fyrir sér þeim möguleikum
sem eru í stöðunni og býst
hann við að línur skýrist fljót-
lega. Einn hefur gefið kost á
sér í embætti formanns en það
er Jón Sigurðsson viðskipta-
og iðnaðarráðherra sá er kall-

aður var til þegar Halldór Ás-
grímsson sagði af sér sem for-
sætisráðherra og tilkynnti að
hann léti af formennsku í
Framsóknarflokknum. Þá hef-
ur Guðni Ágústsson varafor-
maður flokksins lýst yfir
áhuga á að halda því starfi

áfram og raunar gefið kost á
sér í embættið ásamt Jónínu
Bjartmarz.

Haukur Logi Karlsson full-
trúi yngri kynslóðarinnar í
flokknum hefur gefið kost á
sér í embætti ritara en núver-
andi ritari flokksins, Siv Frið-

leifsdóttir hefur ekki gefið út
hvað hún ætlar að gera en
Kristinn telur að hún velti því
alvarlega fyrir sér að halda
áfram sem ritari eða jafnvel
að fara í formannsslaginn.

Kristinn segir að það sé eðli-
legt þegar tækifæri opnist í
forystu flokksins að fólk skoði
málin og velti alvarlega fyrir
sér stöðu sinni innan flokks-
ins, fólk sé nú í stjórnmálum
til að hafa áhrif. Um komandi
alþingiskosningar segist
Kristinn ætla að halda ótrauð-
ur áfram í pólitík og að hann
muni sækjast eftir áframhald-
andi setu á lista Framsóknar-
manna í norðvesturkjördæmi.
Sennilegast er, að annaðhvort

Kristinn eða Magnús Stefáns-
son félagsmálaráðherra skipi
efsta sæti listans í kjördæm-
inu, en ekki hefur verið ákveð-
ið með hvaða háttur verður
hafður á niðurröðun á lista.

Fyrir síðustu alþingiskosn-
ingar var haldið tvöfalt kjör-
dæmisþing og raðað á lista
eftir samþykktum þess en
Kristinn segir að hans mat sé
að best sé að halda prófkjör
þar sem allir meðlimir í Fram-
sóknafélögum í kjördæminu
séu kjörgengir. Þegar rætt var
við Kristinn var hann á Tálkna-
firði og búinn að vera á yfirreið
í kjördæminu að hitta fólk eða
„að taka innan úr því“ eins og
hann sagði sjálfur.

Bolvíkingurinn Anna Val-
dimarsdóttir varð Norður-
landameistari í fjórgangi á
Norðurlandamótinu í hesta-
íþróttum sem fram fór í Hern-
ing í Danmörku um helgina.
Einnig hafnaði Anna í þriðja

sæti í en hún keppti á hestinum
Sibelius frá Eichenhof.

„Anna Valdimarsdóttir er
hörku keppniskona. Hún keppti
á móskjóttum hesti, allgóðum
hesti og mjög vel þjálfuðum
og má segja að hún hafi fyrst

og fremst landað þessum sigri
á góðri reiðmennsku og góðri
þjálfun. Hún varð þriðja í
tölti“, segir í frétt á hestar.net.
Íslendingar fengu alls fimm
gull og tvö bronsverðlaun í
flokki fullorðinna á Norður-

landamótinu.
Fyrir ættfræðiþyrsta má

geta þess að Anna er dóttir
Valdimars Lúðvíks Gísla-
sonar og Önnu Jónu Hálf-
dánardóttur.

– thelma@bb.is

Bolvíkingur Norðurlandameistari

Magnús Gautur og Anna Ragn-
heiður sigruðu á Kambsmótinu

Magnús Gautur Gíslason,
Golfklúbbi Ísafjarðar, sigraði
í karlaflokki án forgjafar á
opna Kambsmótinu í golfi
sem haldið var á golfvellinum
í Tungudal á laugardag. Hann
fór völlinn á 71 höggi. Sig-
urður H. Hafsteinsson (GR)
varð annar á 73 höggum og
þriðji varð Gunnar Sigurður
Fannar Grétarsson (GÍ) á 73
höggum. Sigurvegarinn í
kvennaflokki án forgjafar,
Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir (GÍ), fór völlinn á 89
höggum. Næstar komu Björg
Sæmundsdóttir (GP) á 91
höggi og Brynja Haraldsdóttir
(GP) á 93 höggum.

Að teknu tilliti til forgjafar
varð Weera Khiansanthiah
(GBO) hlutskarpastur á 65
höggum, Magnús Gautur
Gíslason varð annar á 65
höggum og Gylfi Sigurðsson
(GÍ) varð þriðji einnig á 65
höggum. Í kvennaflokki sigr-
aði Kristín Karlsdóttir (GÍ)að

teknu tilliti til forgjafar á 71
höggi. Sólveig Pálsdóttir (GÍ)
varð önnur á 78 höggum og
Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir varð þriðja á 74 högg-
um.

Nándarverðlaun á 6. braut
hlaut Bjarni Pétur Jónsson

(GBO). Nándarverðlaun á 15.
braut hlaut Ernir Steinn Arn-
arsson (GBO). Á 7. braut hlaut
Unnsteinn Sigurjónsson (GBO)
nándarverðlaun og Kjartan
Long (GR) hlaut nándarverð-
laun á 16. braut. Baldur Smári
Einarsson átti fæst pútt (GBO)

og lengsta upphafshöggið á
13. braut átti Magnús Gautur
Gíslason.

Kambsmótið er fjölmenn-
asta golfmót sem haldið hefur
verið á Tungudalsvelli en 109
kylfingar tóku þátt.

– thelma@bb.is

Frá Kambsmótinu sem haldið var á laugardag. Ljósm: Páll Önundarson.
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Bjartsýnis- og fram-
kvæmdamaður

Grímur Atlason hefur getið sér gott orð hér á landi
síðastliðin ár fyrir tónleikahald, og hefur flutt inn
fjöldann allan af erlendum tónlistarmönnum auk þess
sem hann hefur haldið innlenda tónleika, m.a. skipu-
lagt tónlistarhátíðina Innipúkann síðastliðin ár. Nú
ætlar Grímur hins vegar að venda kvæði sínu í kross
og stefnir vestur til Bolungarvíkur, en þar var hann
nýlega ráðinn bæjarstjóri. Grímur er ekki alls ókunn-
ugur hér fyrir vestan, því hann á meðal annars ættir að
rekja til Súðavíkur, auk þess sem hann hefur (löngum)
slegið bassagígjuna í hljómsveit Dr. Gunna, ásamt Ís-
firðingnum Guðmundi Birgi Halldórssyni og Hnífs-
dælingnum Kristjáni Frey Halldórssyni, en Bolvíking-
ar ættu að vera vanir því að hafa tónlistarmann fyrir
bæjarstjóra, enda var píanósnillingurinn Ólafur Krist-
jánsson bæjarstjóri undir Bolafjalli. Grímur kom vest-
ur á dögunum, ásamt konu sinni Helgu Völu Helga-
dóttur, til þess að litast um og kynna sér aðstæður.
Blaðamaður Bæjarins besta eyddi góðum parti af
degi í að leita hann uppi, hafði loks uppi á honum á
síðustu stundu þar sem hann beið eftir flugi á Ísa-
fjarðarflugvelli, og náði af honum tali í smá stund.

„Við komum aðallega til að
skoða íbúðarhúsnæði“, sagði
Grímur þegar blaðamaður for-
vitnast um heimsóknina. „Til
að sjá hvar við gætum hugsan-
lega búið. Síðan fórum við
víða um bæinn og hittum
ýmsa starfsmenn bæjarins, og
ég hitti alla bæjarstjórnina. Ég
byrjaði reyndar daginn í Dýra-
firði hjá Kristjáni Frey. Hann
er þar í sumarbústað. Ég hef
reyndar komið þangað áður
og borðað sviðaskanka hjá
foreldrum hans. Þar var mjög
fallegt, og raunar alveg eins
og þegar ég kom þangað síð-
ast. Dýrafjörðurinn var alveg
rennisléttur, það var hægt að
spegla sig í honum. Síðan fór
ég út í Bolungarvík og það
var sérstaklega gaman, mér
líst mjög vel á bæinn.“

– Hvenær ætlið þið að flytja
til Bolungarvíkur?

„Við ætlum að reyna að
koma um miðjan ágúst, það
er stefnan. Svo á eftir að sjá
hvernig það gengur upp,
praktískt séð. Við eigum tvö
börn saman Ástu Júlíu og Arn-
ald, við Helga Vala, og dóttir
okkar byrjar í grunnskóla í
haust. Okkur finnst best að
hún geri það í Bolungarvík, í
stað þess að hún hefji nám í
Reykjavík og slíti síðan vetur-
inn í sundur þegar hún kemur
vestur. Við viljum eðlilega
hafa sem mesta samfellu í
hennar lífi. Sama gildir auðvit-
að um strákinn hann þarf að
byrja á nýjum leikskóla.Við
viljum vera tilbúin þegar við
komum, en viljum samt ekki
draga það of lengi.

Síðan eigum við hvort sitt
barnið fyrir utan þau tvö sem
við eigum saman. Ég á eina
11 ára stelpu hana Evu og
Helga á eina 15 ára Snærós,
en þær verða að minnsta kosti
fyrst um sinn í Reykjavík. Það

kemur svo síðar í ljós hvernig
það verður.“

Fyrsti bæjarstjór-Fyrsti bæjarstjór-Fyrsti bæjarstjór-Fyrsti bæjarstjór-Fyrsti bæjarstjór-
inn í fjölskyldunniinn í fjölskyldunniinn í fjölskyldunniinn í fjölskyldunniinn í fjölskyldunni

– Þú ert ættaður úr Súðavík,
hverra manna ertu?

„Já, pabbi er fæddur í Súða-
vík. Ég er skírður í höfuðið á
langafa mínum Grími Jóns-
syni, sem var prímusmótor í
Súðavík fyrstu fimmtíu ár síð-
ustu aldar og rúmlega það.
Hann stofnaði Frosta og átti
það kompaní, var mógúllinn í
bænum. Pabbi minn var alinn
upp í Súðavík hjá Grími og
langömmu minni Þuríði Mag-
núsdóttir, en afi minn, Magnús
Grímsson skipstjóri, sem
margir þekkja, kom hingað
mikið. En hann var reyndar
með sinn búskap í Reykjavík
eftir miðja öldina. Langalang-
afi minn Jón Valgeir Her-
mannsson sem á sama afmæl-
isdag og ég ætlaði reyndar að
flýja land í kringum aldamótin
síðustu en missti af skipinu í
Djúpinu. Hann keypti í stað-
inn jörðina Súðavík“

–Er framkvæmdastjóragen
í familíunni?

„Framkvæmdastjóragen?
Ja, það er nú það. Það eru nú
kannski engir eiginlegir fram-
kvæmdastjórar í fjölskyld-
unni, stór hluti hefur verið
skipstjórar sem eru jú nokkurs
konar framkvæmdarstjórar.
En fólkið mitt hefur sinnt
ýmsu. Pabbi hefur sem dæmi
þýtt mjög margar bækur; hann
er öðruvísi en ég en hann er
mikill framkvæmdamaður á
sinn hátt. Það er móðir mín
líka, sem hefur farið víða í
heiminum og meðal annars
búið í Grikklandi í ein fimm-
tán ár. Einni konu má ekki
gleyma, móðurömmu minni
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Bergljótu Þorfinnsdóttur frá
Raufarhöfn en ég ólst upp hjá
henni. Mestan hluta starfsæv-
innar sótti hún sjóinn, kom í
land fyrir um fimm árum síðan
og býr í Reykjavík með sínum
manni Einari Magnússyni við-
skiptafræðingi. En það eru
engir forsetar eða bæjarstjór-
ar...“

– Þú ert þá fyrsti bæjar-
stjórinn?

„Já, þetta er kannski svolítið
eins og þegar talað var um
fyrsta stúdentinn í fjölskyld-
unni, ég er fyrsti bæjarstjórinn
í minni.“

– Mamma þín stolt?
„Já“, segir Grímur og hlær.

„Ég held að fólkið mitt sé bara
mjög stolt. Pabbi er líklega
ekki síst ánægður með þetta,
enda á hann auðvitað talsverð-
ar rætur hér vestra. Afi hans,
sem hann ólst upp hjá, var
orðinn sextugur þegar hann
fór fyrst í bæinn. Þannig að
pabba finnst þetta svolítið
sniðugt.“

– Þú ert alinn upp í Reykja-
vík?

„Já, ég er alinn upp í Hlíðun-
um. Ég gekk í Hlíðaskóla og
Ísaksskóla, og svo Mennta-
skólann við Hamrahlíð. En ég
var í sveit nánast frá því ég
var ungabarn, og fór í burtu í
þrjá mánuði á hverju sumri.
Var í Skagafirði og Jökulsár-
hlíðinni. Svo var ég mjög mik-
ið á Raufarhöfn, en þar er
móðir mín fædd. Ég get kann-
ski ekki sagt að ég sé dreif-
býlismaður, en ég var svo
heppinn þegar ég var krakki
að ég fékk að vera í sveit.“

Það er allt hægtÞað er allt hægtÞað er allt hægtÞað er allt hægtÞað er allt hægt

– Nú hefur þú verið starf-
andi meðlimur í hljómsveit
Dr. Gunna, ásamt Kristjáni
Frey og Guðmundi Birgi,
hvernig heldurðu að rekstur-
inn á þeirri sveit verði þegar
þú ert fluttur vestur?

„Það er nú það, það verður
kannski erfitt þegar maður er
kominn algerlega vestur. Eða
nei, nei, við grínumst með
þetta. Við hittumst á æfingum,
sjaldan en stundum, og það
verður alveg hægt að gera
þetta. Þeir koma hingað oft.
Bjarnveig hans Gunna [Magn-
úsdóttir, Ísfirðingur og eigin-
kona Dr. Gunna] hefur líka
gaman af því að koma hingað,
hún er nú héðan.“

– Þú hefur verið mikilvirkur
í tónleikahaldi í Reykjavík
síðustu árin, m.a. skipulagt
tónlistarhátíðina Innipúkann
og flutt inn erlenda listamenn
til tónleikahalds – má búast
við því að það verði haldinn
Innipúki í Víkurbæ?

„Ja, því ekki? Það er hægt
að gera hvað sem er þarna. Í
fyrra var Emilíana Torrini í
Víkurbæ, það er allt hægt. Það
er bara spurning hvaða þrösk-
ulda maður lætur stoppa sig í
því. Nú er ég með tónleika í
Borgarfirði Eystri um helgina
[þar sem spila erlenda stór-
sveitin Belle & Sebastian
ásamt Emilíönu Torrini innsk.
blm.], það er alveg hægt að
standa fyrir stórum viðburð-
um á fámennum stöðum. En
nú er ég náttúrulega að fara að

vera bæjarstjóri í Bolungar-
vík, og einbeiti mér fyrst og
síðast að því. En auðvitað tek-
ur maður reynsluna og tengsl-
in við tónlistarbransann með
sér vestur svo að hver veit
hvað gerist.“

– Nú hefurðu mikla reynslu
af framkvæmdum í kringum
tónleikahald, auk þess sem þú
ert menntaður þroskaþjálfi.
Hvaða aðra reynslu hefurðu
sem þú telur að geti nýst þér í
starfi bæjarstjóra?

„Ég hef gert mjög margt.
Ég hef verið inni í borgarkerf-
inu, og verið inni í kerfinu í
Danmörku líka. Ég er þroska-
þjálfi að mennt og vann í þeim
bransa í Reykjavík, og eitt-
hvað úti á landi líka, en flutti
síðan til Kaupmannahafnar og
Hróarskeldu og vann í geiran-
um þar, bæði í Kaupmanna-
hafnarkommúnu og komm-
únu sem heitir Bramsnæs. Þar
vann ég m.a. að meðferð eitur-
lyfjaneytenda. Síðan hef ég
verið í nefndum hjá Reykja-
víkurborg í gegnum pólitík-
ina, og svo í þessu tónleika-
vafstri. Ég held að öll þessi
reynsla sé mér mjög dýrmæt,
og ég get ekki gert upp á milli
hver reynist mér best. Alveg
eins og það bara að eiga börn,
að vera Íslendingur, það er
reynsla sem er mjög mikilvæg
og ég held að muni nýtast mér
mikið og vel. Ég hef verið í
rekstri, rekið mitt fyrirtæki og
mitt heimili.

„Ef ég ætti að skilgreina
sjálfan mig þá er ég bjartsýnis-
maður og framkvæmdamað-
ur; ég kem hlutum í verk. Það
held ég að séu hæfileikar sem
munu nýtast mér í Bolungar-
vík; þó svo það geti líka verið
ókostur við mig, að ég sé
svona. Ókostir og kostir eru
iðulega þeir sömu.“

– Er það ekki rétt hjá mér
að það séu einhverjir tónleikar
á dagskrá hjá þér fram á haust-
ið?

„Jú, Belle & Sebastian og
Emilíana Torrini eru að spila
á Borgarfirði Eystri, og svo er
Morrissey 12. ágúst. Svo er
Sufjan Stevens í nóvember,
en það er bara fyrirtækið mitt.
Það eru menn sem sjá um þá
tónleika, ég mun ekki halda
þá sjálfur. En ég ber ábyrgð á
þeim. Þá verð ég löngu kom-
inn vestur og mun ekki einu
sinni rata í Reykjavík. Ég hef
líka verið að sinna ákveðnum
listamönnum, og ég veit ekki
alveg hvernig ég pakka því
inn. Ég get ekki verið bæjar-
stjóri og tónleikahaldari í einu,
það er alveg á hreinu. Vonandi
geri ég eitthvað skemmtilegt í
Bolungarvík öðru hvoru, bara
til að stytta okkur öllum stund-
ir hér. Ég á náttúrulega ágæta
vini í tónlistarbransanum,
bæði hér og erlendis, og mörg-
um þessum erlendu finnst
gaman að koma til Íslands og
gera eitthvað annað en að
koma til Reykjavíkur. Það
þarf ekkert að vera mjög snú-
ið, ef þetta er skynsamt fólk,
þá er það tilbúið til að gera
ýmislegt til að upplifa þau
gæði sem eru hér. Það verður
ekkert hægt að breyta þessu
öllu í Reykjavík, en það eru
ákveðin gæði hér sem eru

fyrir fólk. Það var reynt hérna
að reka skipasiglingar hérna,
það gekk kannski ekki nógu
vel. En þegar hér eru siglingar
er möguleiki á því að keyra
verðið aðeins niður.“

Fyrrum Vinstri-Fyrrum Vinstri-Fyrrum Vinstri-Fyrrum Vinstri-Fyrrum Vinstri-
Grænn í hefðarbóliGrænn í hefðarbóliGrænn í hefðarbóliGrænn í hefðarbóliGrænn í hefðarbóli
SjálfstæðisflokksSjálfstæðisflokksSjálfstæðisflokksSjálfstæðisflokksSjálfstæðisflokks

– Nú hefur Bolungarvík
löngum verið eitthvert sterk-
asta vígi Sjálfstæðisflokksins
á Íslandi, hvernig er tilfinn-
ingin að koma þangað inn sem
fyrrverandi vinstri-grænn
frambjóðandi?

„Ég er í sjálfu sér ekkert
vinstri grænn. Ég fór úr
flokknum. Ég er umhverfis-
verndarsinni og félagshyggju-
maður, en í raun skiptir það
ekki máli. Sveitarstjórnarmál
eru allt annað en landsmál.
Ég að vísu fagnaði því þegar
þetta vígi féll, ég held að það
hafi haft góð áhrif í sjálfu sér
og það sé gott fyrir bæinn að
breyta aðeins til. En ég held
að á heildina litið skipti það í
sjálfu sér ekki öllu máli hvað-
an fólk kemur í þessum efn-
um, ég held það séu allir sam-
mála um það að vinna bænum
sínum vel. Mín sjónarmið eru
engin öfgafull kreddusjónar-
mið, en hins vegar hef ég
ákveðnar grænar áherslur og
ákveðna félagshyggju að við-
miði í mínu lífi.“

– Hver er reynsla þín af
framboðum?

„Ég var í fjórða sæti á lista
Vinstri Grænna í Reykjavík
Norður fyrir þremur og hálfu
ári. Þá náðum við einum
manni inn, og svo gerðist ekk-
ert þar sem ég komst auðvitað
ekki inn. Síðan fór ég prófkjör,
þar lenti ég í fimmta sæti
vegna fléttulista, lenti í fjórða
sæti í kosningunni. Ég hafði
stefnt á annað, ætlaði mér
fyrsta til þriðja sætið, og tók
því ekki sæti á listanum. Síðan
voru ákveðin sjónarmið í þeim
flokki sem ég gat ekki keypt,
og urðu þess valdandi að ég
vildi ekki starfa meira í
flokknum. Ég lít á það sem
kost ef menn skipta um skoð-
un öðru hvoru“

– En þú hefur líka setið í
nefndum fyrir Reykjavíkur-
borg?

„Já, já. Ég var í ÍTR og
velferðarráði. Þá var ég einnig
í hverfisráði vesturbæjar. Ég
var líka stjórnarmaður í Reyk-
javíkurfélagi VG, og kom að
ýmsum málum þar, og gegndi
ýmsum trúnaðarstörfum fyrir
flokkinn.

– Ertu spenntur að taka við
nýja starfinu?

„Já, ég er mjög spenntur og
fullur tilhlökkunar. Það var
mjög mikilvægt fyrir okkur
Helgu Völu að koma til Bol-
ungarvíkur í dag og sjá hvern-
ig þetta er, því eins og ég segi
þá ber ég ekki bara ábyrgð á
sjálfum mér, ég ber ábyrgð á
fólkinu mínu. Svo er ég að
fara að gegna trúnaðarstarfi
fyrir fólk sem bindur vonir
við mig, og það var mjög mik-
ilvægt fyrir mig að koma og
sjá þetta.“

– eirikur@bb.is

hvergi annars staðar í heimin-
um. Ég hugsa að eftir nokkur
ár fari þessi gæði að verða
okkur sýnilegri. Það verða
byggðakjarnar sem að stækka
og halda áfram að dafna.

AAAAAð fá kraftinn til aðð fá kraftinn til aðð fá kraftinn til aðð fá kraftinn til aðð fá kraftinn til að
haldast í byggðinnihaldast í byggðinnihaldast í byggðinnihaldast í byggðinnihaldast í byggðinni

– Ertu farinn að kynna þér
fyrirliggjandi verkefni?

„Já, ég er að skoða þetta.
Það eru nú oft sömu atriðin
sem liggja fyrir, og skiptir þá
ekki endilega öllu máli hvort
það er Ísafjörður, Bolungarvík
eða Kópavogur. Í fyrsta lagi
er það atvinna, hvernig fáum
við fólk sem er hér uppalið til
að vera hér eftir að það er
búið að mennta sig. Hvernig
fáum við þetta fólk aftur, með
kraftinn sem fylgir því að vera
ungur og með eitthvað nýtt.
Hvernig fær maður kraftinn
til að haldast í byggðinni. Þetta
er það sem allir eru að kljást
við. Þá eru það auðvitað þessi
ytri gæði sem skipta máli,
samgöngur og það allt saman.
Mín heimspeki hvað þetta
varðar er kannski sú að á
hverjum stað sé ákveðinn
kraftur; það má ekki trúa því
að hann komi alltaf að utan,
að við verðum að fá einhverja
hjálp. Verkefnin eru auðvitað
ærin. Það er t.d. bjarg á Ós-
hlíðinni sem er að hrynja út í
sjó, það þarf að tækla það og
fleira.“

– Svo er spurning hvernig
fer með þessi jarðgöng.

„Já, það er spurning. Eitt
stærsta atriðið í því hvernig
bæjarstjóri kemur undan vetri,
og hvernig bæjarstjórn kemur
undan vetri, er þessi lobbíismi.
Við eigum sameiginlega pen-
inga á Íslandi, við rekum sam-
eiginlega sjóði, og svo eru
menn að lobbíast fyrir því
hingað og þangað hvað sé
mikilvægast að gera. Það ligg-
ur fyrir að Bolungarvík þarf
jarðgöng, það liggur algerlega

fyrir. Það er spurning hvernig
þau verða og hvenær þau
koma og annað, en þau þurfa
að koma. Svo þarf að ræða
snjóflóðavarnir og fleira. Þetta
er auðvitað mjög áhugavert
verkefni til að hamast í.

„Ég vil spá heildrænt í þessi
mál. Það hefur verið fólks-
fækkun í byggðum á Íslandi,
og sérstaklega hér á Vestfjörð-
um. Ég held hins vegar að það
sé eitthvað sem er alls ekki
neitt lögmál. Rétt eins fækkaði
á Íslandi 93-94 þegar fólk
flutti til Danmerkur í tonnatali
þá rokka svona hlutir fram og
aftur. Nú held ég að séu að
koma aðrir tímar. Fólk hlýtur
að fara að horfa til þess að
húsnæðisverð á höfuðborgar-
svæðinu er mjög hátt og það
gerir ungu fólki og þeim sem
eru að kaupa sína fyrstu íbúð
ekki auðvelt fyrir.  Fólk er
þess vegna farið að spyrja sig:
„Tækifærin, hvar liggja þau?“
Ég held að þau liggi hér. Hvað
ætla menn að gera? Ætla menn
að bíða eftir því að það gerist
eitthvað eða ætla menn að
grípa tækifærin?

„Menn þurfa auðvitað að
hafa ákveðið hugmyndaflug
líka. Atvinnutækifærin hafa
að mestu leyti takmarkast við
annað hvort fisk eða ál. Hér
hefur verið ákveðið að ekki
skuli vera stóriðja, enda hefur
hún ekki farið neitt sérlega
vel með fiskvinnsluna, þessi
þensla. En spurningin er svo:
Hvað ætlum við að gera í
framtíðinni? Hvernig ætlum
við að fá ungt fólk, já og bara
allt fólk, til að vera hér? Í því
finnst mér tækifærin búa í ein-
staklingnum. Það þarf að
skrúfa til baka þann hugsunar-
hátt að ekki sé hægt að fram-
kvæma hlutina, það er hægt
að framkvæma allan fjárann.
Ég held það hafi ekkert endi-
lega jákvæð áhrif að treysta á
stofnanir eins og Byggða-
stofnun. Þar virðast hlutirnir
yfirleitt vera bundnir á klafa

þess hvort einhver tiltekinn
þingmaður eða ráðherra er frá
réttu svæði, og úr þessu skap-
ast ástand þar sem fólk verður
ósjálfbjarga. Þetta er eins og
gerist kannski í Afríku að
menn fá fullt af peningum en
þeir rækta ekki jörðina því þó
þeir rækti jörðina þá mega þeir
ekki flytja neitt út af því það
eru tollahöft. Það væri miklu
eðlilegra að þeir sem stofna
fyrirtæki fengju kannski ein-
hverjar skattaívilnanir fyrstu
árin eða frí aðstöðugjöld, eða
eitthvað af því taginu. Það eru
oft mjög litlir hlutir sem skipta
máli, það þarf kannski ekki
nema eitt-tvö störf til að valda
miklum breytingum. Maður
þarf ekki alltaf að hugsa í ein-
hverjum stórum patentlausn-
um, heldur að vera með augun
opin fyrir öllu. Og í fyrsta lagi
að taka ákvörðun um að þetta
geti gengið, og þá gengur það.
Um leið og ákvörðunin liggur
fyrir að þetta geti ekki gengið
„nema“ eitthvað, þá mun það
ekkert ganga „nema“. Svo
kemur kannski þetta „nema“
og það endist bara í ákveðinn
tíma. Þetta er eins í sundi að
maður spyrni sér bara frá
bakkanum, fín spyrna en svo
sekkur maður á endanum ef
maður syndir ekki áfram.“

– Menn leyfa sér kannski
að efast um lífsskilyrðin og
missa vonina?

„Já, og það er kannski að
einhverju leyti samt skiljan-
legt. Hér hefur svo margt
gerst, ýkja margt sem ekki
hefur verið hliðhollt Vestfirð-
ingum. Sem dæmi má nefna
náttúruhamfarir, og svo hluti
eins og bara flutningsgjöld.
Það er ótrúleg sóun á fjármun-
um að vera með verslanir hér
sem eru að selja dýrari mat-
vöru vegna þess að við erum
að flytja vörur eftir þjóðveg-
um landsins í stað þess að
vera með skipaleiðir. Það er
tabú að tala um skipafélög,
það er of mikill ríkisrekstur
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STAKKUR SKRIFAR

Fiska ferðamenn framhjá kvóta?
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 Kristján L. Möller þingmaður Samfylkingar í Norðausturkjördæmi skrifar

Kaldar kveðjur til landsbyggðarinnar
Fjórir ráðlitlir ráðherra

komu saman í lok júní til að
finna út hvað þeir gætu gert
til að draga úr efnahagsþensl-
unni sem ríkisstjórnin sjálf er
þó ábyrg fyrir með mistökum
á mistökum ofan. Þegar allt
virtist komið í óefni, við-
skiptahallinn stefndi í heims-
met, krónan orðin eins og
korktappi í iðusvelg sem
skoppar upp og niður, og verð-
bólgan komin á hættustig, þá
loks fundu ráðherrarnir fjórir
þjóðráð til að bjarga efnahags-
málunum.

Íslandsmet hjáÍslandsmet hjáÍslandsmet hjáÍslandsmet hjáÍslandsmet hjá
ríkisstjórninniríkisstjórninniríkisstjórninniríkisstjórninniríkisstjórninni

Þjóðráðið fólst í að skera
niður framkvæmdir í vega-
málum á landsbyggðinni. All-
ar fyrirhugaðar framkvæmdir
sem ekki voru komnar í útboð
voru frystar, eða skornar niður
úr samþykktum tímaáætlun-
um. Efnahagsvanda þjóðar-
innar var þar með borgið að
þeirra áliti. Sérstakur blaða-
mannafundur var boðaður til
að kunngera hinar miklu efna-
hagsaðgerðir sem áttu öllu að
bjarga. Galdralausnin var
fundin. En hverjar voru þessar
framkvæmdir? Það reyndist
óljóst í meira lagi.

Þegar Geir H Haarde for-
sætisráðherra var spurður um
þær í fjölmiðlum kom í ljós
að sjálfur forsætisráðherrann
þekkti þær ekki: „Við erum
ekki með sérstakan lista yfir
þær en þetta er almenn aðgerð
að því leyti til að allt sem að
ekki hefur verið boðið út lend-
ir í frestun“. Fumið og fálmið
í viðbrögðum ríkisstjórnarinn-
ar er slíkt að sjálfur forsætis-
ráðherrann gat ekki upplýst,
hvaða vegarspottar ættu að
bjarga hagstjórninni. Í fréttum
kom líka fram, að ríkisstjórnin
vissi ekki heldur hversu háum
upphæðum niðurskurður í

vegamálum átti að nema. Það
hlýtur að vera Íslandsmet þeg-
ar ríkisstjórn tilkynnir efna-
hagsaðgerðir án þess að vita
sjálf í hverju þær felast eða
hvað þær kosta.

Ráðist gegnRáðist gegnRáðist gegnRáðist gegnRáðist gegn
landsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinnilandsbyggðinni

Fulltrúar Samfylkingarinn-
ar kröfðust því fundar í sam-
göngunefnd Alþingis til að fá
upplýsingar frá Vegagerðinni
um hve mikill, og hvar, niður-
skurður á vegaframkvæmdum
yrði. Þær upplýsingar reynd-
ust fróðlegar fyrir íbúa þeirra
kjördæma sem liggja fjærst
höfuðborginni. Vegagerðin
upplýsti að heildar niður-
skurður á þessu ári til vega-
framkvæmda ætti að vera
samtals 1300 milljónir króna.
Þar af átti að skera niður vegi
um sitt hvorar 100 milljónirn-
ar í Suður- og Suðvesturkjör-
dæminu. Afganginn – 1,1
milljarður – á að skera samtals
í Norðvestur- og Norðaustur-
kjördæmunum. Þetta eru kald-
ar kveðjur til Vestlendinga,
Vestfirðinga, Norðlendinga
og Austfirðinga.

Framkvæmdirnar sem ríkis-
stjórnin kaus að ráðast gegn í
norðurkjördæmunum tveimur
eru allt brýnar framkvæmdir
sem ekki þola bið. Einu gildir
hvort horft er til nýrra vega,
sem stjórnvöld hafa löngu lof-
að að byggja í staðinn fyrir 60
ára gamla niðurgrafna vegi
sem lokast í fyrstu snjóum,
eða löngu tímabærra vega-
framkvæmda sem munu stytta
vegalengdina milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur um 40 km.
Menn, sem ekki þora að ráðast
á gegndarlausa útþenslu á
rekstri ríkisins eftir áratuga-
stjórnun Sjálfstæðisflokksins
á ríkisfjármálum, sjá þá galdra-
lausn eina, að skera niður veg-
arspotta á landsbyggðinni.

Þannig á að kveða niður verð-
bólgudrauginn sem þeir mögn-
uðu sjálfir upp. Hvílík enda-
leysa!

Rigningin íRigningin íRigningin íRigningin íRigningin í
ReykjavíkReykjavíkReykjavíkReykjavíkReykjavík

Niðurskurðurinn á lands-
byggðinni átti að sögn ráð-
herranna að minnka þenslu,
og fjötra verðbólguna sem nú
fer eins og eldur um hagkerfi
heimilanna. En hver var dóm-
ur Seðlabankans? Hann gaf
aðgerðum ríkisstjórnarinnar
falleinkunn og greip til harka-
legrar vaxtahækkunar í kjöl-
farið. Krónan hélt áfram að
falla, enda hefur aðgerðin
engu skilað að mati innlendra
og erlenda greiningadeilda.
Þessi ónýta efnahagsaðgerð
hafði því þau áhrif ein að gera
landsbyggðinni enn erfiðara
en áður að þrauka af sér hag-
stjórnarmistök ríkisstjórnar-
innar.

Í fréttum kom fram að
óvenju mikið hefði rignt í
Reykjavík, eða allt að 25 daga
í júní. Votviðrið leiddi til þess
að sumarútsölur byrjuðu fyrr
en ella. Júlí mæling Hagstof-
unnar leiddi í ljós að sumarút-
sölurnar lækkuðu verð á föt-
um og skóm um 9,6%, og
lækkuðu samtals vísitölu

verðlags um 0,46%. Sam-
kvæmt júlí mælingu Hagstof-
unnar hafði rigningin í Reyk-
javík meiri áhrif – og mun
jákvæðari – á þróun verðlags
en aðgerðir ríkisstjórnarinnar
sjálfrar. Það segir sína sögu
um gagnsemi aðgerðanna.

Lækkun bensíngjaldsLækkun bensíngjaldsLækkun bensíngjaldsLækkun bensíngjaldsLækkun bensíngjalds

Það er svo athyglisvert að á
sama tíma hækkaði verð á
bensíni og olíum um 3,5%,
sem leiddi til hækkunar vísi-
tölunnar um 0,24%. Fjármála-
ráðuneytið áætlar að vegna
hækkunar á olíuverði í heim-
inum muni tekjur ríkissjóðs
stóraukast, t.d. hefur komið
fram að ríkissjóður er að fá
um 1500 mkr meira í kassann,
en áætlað var í fjárlögum
þessa árs – bara af díselolíu-
gjaldinu.

Er það sanngjarnt gagnvart
neytendum, að hækkun á
heimsmarkaði langt umfram
spár verði til þess að skattar
og gjöld á neysluvöru eins og
olíu og bensín leiði til mikillar
tekjuaukningar ríkissjóðs?

Ríkisstjórnin hefur sjálf
sagt, að þjóðin sé ekki stödd á
verðbólguskeiði, heldur sé
verðbólguskot að ganga yfir.
Um það má að vísu deila. Hitt
er ljóst, að sé eingöngu um
skot að ræða, þá hefði verið
fyllilega verjanlegt að lækka
álögur ríkissjóðs á bensín og
olíur tímabundið, eða sem
nemur aukagróða ríkisstjórn-
arinnar af hækkuninni. Þannig
hefði mátt draga úr áhrifum
verðbólguskotsins. Þetta lög-
ðu þingmenn Samfylkingar-
innar til fyrir þingfrestun í vor.
Við því skellti ríkisstjórnin
skollaeyrum – enda fylgir hún
kreddu frjálshyggjunnar um
aðgerðarleysi í efnahagsmál-
um. Henni hefði verið nær að
fylgja tillögu Samfylkingar-
innar um að lækka skatta sína
af bensíni og olíu tímabundið,
fremur en skera niður vegar-
spotta á landsbyggðinni. Það
er einfaldlega löngu úrelt, og
áhrifalítil aðgerð í stríðinu
gegn verðbólgu.

Það gera þeir einir, sem lítið
geta, ekkert skilja – og engu
þora.          Kristján L. Möller.

Kristján L. Möller.

Á yfirstandandi fiskveiði-
ári hefur um 560 tonnum af
þorski og ýsu verið landað í
Súðavík. Á fiskveiðiárinu
2004 til 2005 var landað 268
tonn og er það tvöföldun
milli ára. „Eins og kunnugt
er var 210 tonnum úthlutað
af byggðakvóta til Súðavík-
ur og hefur það skilað sér
tvöfalt til baka og í mínum
huga er mjög mikilvægt að
hægt sé að halda áfram að
úthluta byggðakvóta til
þeirra staða sem hafa orðið

fyrir áföllum í atvinnulífi.
Einnig má rekja hluta

aukningar á lönduðum afla
til ferðmennsku, þar sem all-
ur afli sem þýskir sjóstang-
veiðimenn veiða og landað
er skráður skilmerkilega eins
og annar afli og jafnframt er
aflinn sem þeir taka mér sér
í soðið skráður sérstaklega
og gefnar upplýsingar um
til Fiskistofu“, segir Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps.

– eirikur@bb.is

Mikil aukning á lönd-
uðum afla í Súðavík

Margt kemur í hugann þegar skattskráin er lögð fram. Er það rétt að allir
geti forvitnast um skatta náungans? Rök eru bæði með og á móti. Hugsunin
um birtingu er sjálfsagt sú að hún veiti aðhald og þá í þeim skilningi að
menn freistist síður til að skjóta undan skatti. Að auki sé það eðlilegt að fá
að sjá hverjir greiða skatta og hverjir ekki og um leið hvort samræmi sé milli
lífstíls og tekna samkvæmt framtali. Sumum finnst það ekki athugunarvert
að allir viti hvernig tekjum og sköttum þeirra er háttað. Öðrum finnst það
einkamál sitt. Hvorir tveggja hafa nokkuð til síns máls.

Útgerðar- og sjómenn eru aftur komnir á blað og upp fyrir læknana.
Opinberir starfsmenn eru ekki efstir á blaði eins og virtist um skeið. Auð-
vitað er ekkert rangt við það að þeir greiði skatta og jafnvel háa ef tekjur
gefa tilefni til. En það hlýtur að vera á skjön við kenningar um leti og
ómennsku opinberra starfsmanna að þeir hafi góð laun og jafnframt að fara
í bága við kenningar um yfirburði einkareksturs að opinberir starfsmenn
leiði háskattalista. En sem betur fer er ekki kvóti á skatta og ekki hámark.

Það hefur vakið athygli að skemmtibátar hafa fengið kvóta. Ekki slæmt
það, en er það sanngjarnt? Sleppum því um stund að svara spurningunni
enda hefur fátt hlotið meira kastljós sem framtíðaratvinnugrein á Vestfjörðum
en ferðaþjónusta. Um alla Vestfirði er siglt með ferðamenn. Hið nýjasta er
að bjóða útlenskum til fiskveiða og veita þeim færi á að veiða fisk á ís-

lenskum smábátnum. Nú er nánast allur allur fiskur úr sjó háður kvóta og
ber að fara með hann á vigt. Getur verið að sívaxandi útgerð sem felst í því
að fara með ferðamenn á sjó og leyfa þeim að veiða þorsk sé utan kvóta?
Ástæða kann að vera til að ætla að ekki sé allur afli þessa hóps við Vestfirði
vigtaður. Sé það rétt kann að vera kominn ný aðferð við að fiska utan kvóta.
Hefur Fiskisstofa eftirlit með þeim afla úr sjó sem veiddur er á stöng?

Nú kann að vera að mörgum þyki það ómerkilegt viðfangsefni að fylgj-
ast með þeim fiskum sem veiddir eru á sjóstöng til skemmtunar ferðamönn-
um. Og vissulega virðist margt fremur kalla á athygli yfirvalda en einhver
kíló sem ferðlangar veiða í því skyni að stytta sér stundir. Það eru sérstök
verðmæti að veiða fisk í sjónum umhverfis Ísland. Kvóti telst til dýrmætra
réttinda og skal meðal annars eignfærast þegar talið er fram til skatts í því
skyni að ákveða hvernig ríkið, sameign okkar allra fær tekjur af starfandi
fólki og fyrirtækjum. Þessi eign getur ekki lotið því skilyrði að þeir einir
skuli háðir eftirliti ríkisins sem veiða í atvinnuskyni sjálfir. Reyndar er það
atvinna að fara með fólk til veiða í þeim tilgangi að stytta því stundir og
skemmta því.

Séu þessar grunsemdir réttar viðgengst ójafnræði og undanskot verðmæta
undan skatti. Upplýsa verður hvort þetta sé tilfellið og koma þessum veið-
um undir sama hatt og öðrum veiðum, sé þetta raunin.

Til sölu er fjarstýrður benínbíll
(er ennþá í kassanum, hefur
aldrei verið settur í gang). Uppl.
í síma 892 3356.

Til sölu er vel með farinn VW
Bora árg. 2002. Verð kr. 1.100
þús. Áhugasamir hafi samband
við Jakob í síma 864 5894.

Blíður og góður, 2ja ára gamall
Labrador hundur fæst gefins.
Aðeins góð framtíðarheimili
koma til greina. Upplýsingar í
síma 895 6004.

Vantar handfærarúllur, 6000i
eða gömlu gráu, beitningartrekt
og stokka, dráttarkarl og 300
ltr. fiskikör. Upplýsingar í síma
663 7121.

Til sölu er fallegt rimarúm úr
eik með antik áferð og Graco
hlaupakerra. Upplýsingar í síma
699 2392.

Óska eftir notaðri þvottavél.
Upplýsingar í síma 852 4819
eða 854 8263.
Til sölu er Gannet II, 2ja manna
sjókajak með árum og stýri.
Ónotaður. Fæst á hálfvirði.
Uppl. í síma 892 6060.

Óska eftir notaðri eldhúsviftu í
lagi, fyrir lítinn pening. Uppl. í
síma 861 4679.

Til sölu er salamöndru búr. Upp-
lýsingar í síma 849 0103.

Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Sigurður Pétursson, Ísmað-
urinn ógurlegi, lagði í hann
áleiðis til Grænlands síðast-
liðið föstudagskvöld. Sigurð-
ur hélt af stað frá Bolungarvík
á fyrrum lóðsbátnum Þyt sem
hann keypti af Ísafjarðarbæ í
vetur.

Með honum í för voru þrír
skákmenn frá skákfélaginu
Hróknum en núna stendur yfir
á Grænlandi fjórða skákhátíð
Hróksins. Skákmót og við-
burðir eru haldnir í fimm þorp-
um og bæjum á meðan á hátíð-
inni stendur og mun Sigurður
sjá um að sigla með fólk milli
staða.              – smari@bb.is

Ísmaður-
inn farinn

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
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Blaðamaður
Blaðamaður óskast til starfa á Bæjarins

besta og bb.is frá og með mánaðarmótum
ágúst/september. Viðkomandi þarf að hafa
góða íslensku kunnáttu, geta unnið sjálf-
stætt og hafa góða þekkingu Vestfjörðum.

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J. Sig-
urðsson í síma 456 4560.

Sundþjálfari
Sundfélagið Vestri óskar eftir sundþjálf-

ara. 78 börn og unglingar stunda æfingar
hjá félaginu. Leitað er að kraftmiklum ein-
staklingi sem á gott með að vinna með
börnum og unglingum.

Upplýsingar gefa Margrét Högnadóttir í
síma 863 4721, Erla Jónsdóttir í síma 869
4843 og Sólveig Bessa Magnúsdóttir í
síma 849 8691.

Nýtt deiliskipulag fyrir
skólasvæði við Austurveg og
Aðalstræti 36 á Ísafirði hefur
verið samþykkt óbreytt, en
auglýst var að hluti af almenn-
ingsgarði og hluti íbúðar-
svæðis austanmegin við al-
menningsgarð yrði skilgreind-
ur sem íbúða- og þjónustu-
svæði og svæði fyrir opinberar
byggingar og ku það hafa ver-
ið liður í breytingum sem
varða framtíðarhúsnæði Grunn-
skólans á Ísafirði. Breyting-
unum var víða mótmælt og
var m.a. undirskriftalisti með
82 nöfnum borinn undir fund
umhverfisnefndar auk þess
sem athugasemd barst frá
Mörkinni lögmannsstofu ehf.
fyrir hönd húseigenda sem
eiga hús við garðinn. Yfirvöld
svöruðu því til að um mis-
skilning hlyti að vera að ræða
því ekki stæði til að hefja
byggingarframkvæmdir á
Austurvelli né breyta honum
á nokkurn hátt heldur væri
verið að „breyta skilgreiningu
á landnotkun til samræmis við
gildandi deiliskipulag og gild-
andi skilgreiningar á skipu-

lagsreglugerð“, eins og það
var orðað.

Einn umhverfisnefndar-
manna úr minnihluta, Sæ-
mundur Kr. Þorvaldsson, lét
þó bóka að hans skilningur á
málinu væri annar en annarra
nefndarmanna. Í bókun Sæ-
mundar kom fram að ef af
breytingunum yrði heyrði
Austurvöllur sögunni til sem
almenningsgarður og að með
þessu væri staðfest ferli sem
hófst fyrir tæplega áratug þeg-
ar bæjarsjóður hafi ákveðið
að skilgreina ætti Austurvöll
sem skólalóð.

Í byrjun júnímánaðar var
svo ákveðið að gera nýja
breytingu á aðalskipulagi til
að tryggja að Austurvöllur
verði áfram (eða réttara sagt
aftur) skrúðgarður. Birna Lár-
usdóttir, forseti bæjarstjórnar,
lagði fram bókun á fundi
bæjarstjórnar þar sem segir:
„Bæjarstjórn leggur áherslu á
að ekki stendur til að byggja á
Austurvelli eða breyta garð-
inum frá því sem nú er. Aðal-
skipulagi er breytt til sam-
ræmis við deiliskipulag frá 16.

október 1997, til að fram-
kvæmdir við skólabyggingu
geti hafist. Síðar verður gerð
breyting á skipulaginu til að
staðfesta þann vilja bæjar-
stjórnar að Austurvöllur verði
áfram skilgreindur sem skrúð-
garður.“

Aðspurður um hvers vegna
breyting á aðalskipulagi verði
gerð „síðar“ eins og segir í
bókuninni sagði Halldór Hall-
dórsson að ekki stæði til að
bíða nokkuð heldur þyrfti ein-
faldlega að setja nýtt ferli í
gang. Aðalskipulagið myndi
gilda í nokkra mánuði, og um-
rædd breyting myndi gilda að
lágmarki í tólf vikur. Breyting
á deiliskipulagi tafðist svo um
rúmar tvær vikur sökum þess
að töf varð á auglýsingu í
Stjórnartíðindum. Breytingin
var samþykkt á fundi bæjar-
ráðs enda höfðu þá verið upp-
fyllt skilyrði um auglýsingar.

Nokkuð hefur verið rætt um
það meðal bæjaryfirvalda að
nýta megi garðinn undir skóla-
lóð á meðan á framkvæmdum
stendur við Grunnskólann á
Ísafirði, en hafa sumir sagt

garðinn of viðkvæman til að
þola mikinn ágang frá börnum
sem hafa ekki alla tíð þótt
sýna garðinum tilhlýðilega
virðingu þó þeim hafi ekki
verið stefnt þangað, svo sem
með boltaleikjum og jafnvel
skemmdarverkum á stundum.
Segja þeir sömu að betra sé að
leita annarra ráða með skóla-
lóð, og hefur þá meðal annars
verið nefndur sá möguleiki að
loka Austurvegi tímabundið.

Blómagarðurinn er einn af
elstu skipulögðum görðum
landsins og er rúmrar hálfrar
aldar gamall. Ísafjarðarbær er
líklega það bæjarfélag sem á
flesta af elstu og merkilegustu
skrúðgörðum landsins. Þar er
fyrstan að nefna Skrúð á Núpi
í Dýrafirði frá 1909, Jónsgarð
á Ísafirði frá 1923, Simsons-
garð frá árunum 1920- 1930
og svo Austurvöll frá 1954.
Fyrsti faglærði íslenski lands-
lagsarkitekt íslendinga, Jón H.
Björnsson, hannaði garðana.
Hallargarðinn í Reykjavík
hannaði hann 1953 og Austur-
völl 1954.

– eirikur@bb.is

Nýtt deiliskipulag fyrir Aust-
urvöll á Ísafirði samþykkt

Austurvöllur.

Ágóðahlutagreiðsla Eign-
arhaldsfélags Brunabótafé-
lags Íslands til Bolungar-
víkurkaupstaðar verður rétt
tæpar fimm milljónir í ár,
að því er fram kemur í fund-
argerð bæjarráðs. Upphæð-
in verður svo greidd út þann
15. október næstkomandi.

Árlega greiðir Eignar-
haldsfélagið framlag til að-
ildarsveitarfélaganna í formi
ágóðahlutar, og er það liður
í að stuðla að bættum bruna-
og forvörnum í sveitarfé-

lögunum í samræmi við lög
og samþykkir EBÍ þar að
lútandi. Stjórn félagsins
ákveður árlega upphæð
ágóðahlutagreiðslnanna, en
jafnframt skal árlegt fram-
lag ekki vera undir 150
milljónum króna.

Framlagið í ár er 450
milljónir króna í ár, og er
þetta þriðja árið í röð sem
greidd er út sérstaklega veg-
leg upphæð, og er ástæðan
sögð vera góð afkoma fé-
lagsins á síðasta ári.

Fimm milljónir
til Bolungarvíkur

Björgunarsveitin Björg á hálendinu
Fulltrúar björgunarsveitar-

innar Bjargar á Suðureyri tók
þátt í verkefni sem Slysa-
varnafélagið Landsbjörg
stendur fyrir nú í sumar og
ber yfirskriftina Björgunar-
sveitir á hálendinu. „Þetta
gekk vel, við vorum aðallega
í því að aðstoða ferðamenn,
lóðsa fólk yfir vöð, gera við
dekk og fleira,” segir Hjálmar
Þorvaldsson, rafvirki og vara-
formaður björgunarsveitar-
innar Bjargar á Suðureyri, sem
nýverið lauk sinni þátttöku í
verkefninu. Verkefnið felst í
því að Slysavarnafélagið
Landsbjörg staðsetur fjórar
björgunarsveitir uppi á há-
lendinu frá 30. júní til 18.
ágúst. Hálendinu er skipt gróft
upp í fjögur svæði; Kjalveg
og nágrenni, Sprengisands-
leið, Fjallabaksleiðir og svæð-
ið norðan Vatnajökuls, og er
ein björgunarsveit staðsett á
hverju þeirra. Björg var á
svæðinu við Sprengisand og
lagði til mannskap og búnað í
eina viku.

„Ferðin var nokkuð róleg
og þægileg hjá okkur og gekk

vel. Hins vegar er akstur í
svona verkefni gífurlega mik-
ill enda svæðið víðfemt. Sem
dæmi má nefna að einn daginn
ókum við frá Kistufelli og
austur í Öskju og síðan Dyn-
gjufjallaleið til baka. Við
komum um kl. 20 í Nýjadal
þar sem við hugðumst gista.
Þá kemur símtal úr Laugafelli
í Nýjadal og beðið um aðstoð
við að losa bíl þýskra hjóna
sem var fastur við Ingólfsskála
fyrir ofan Hofsjökul. Þá urð-
um við að aka 4-5 tíma í við-
bót. Þýsku hjónin höfðu fest
bílinn um hádegi og við dróg-
um þau upp um klukkan 11
um kvöldið. Við vorum þreytt-
ir eftir þennan dag,“ segir
Hjálmar.

Markmið verkefnisins er
fjórþætt, þ.e. að fækka slysum,
vera með viðbragðseiningar á
hálendinu, veita ferðamönn-
um aðstoð og upplýsingar auk
þess sem sveitirnar vinna við
að merkja vöð og aðrar hættur
í samvinnu við Vegagerðina.
Gert er ráð fyrir að þátttaka
hafi ekki kostnað í för með
sér fyrir björgunarsveitirnar

sem mannaðar eru sjálfboða-
liðum og verður olía á bílana
greidd með styrkjum frá Flug-
leiðum, Alcan og Pokasjóði.

Hjálmar segir að verkefnið
sé sniðugt og að þörf sé fyrir
slíka gæslu á hálendinu yfir
sumartímann. „Við áttum
reyndar í nokkrum erfiðleik-
um með að manna túrinn, það
er meira en að segja það að fá
fólk til að taka sér frí í heila
viku til að sinna sjálfboða-
liðastarfi.“

– thelma@bb.is

Bíll björgunarsveit-
arinnar Bjargar við

Hallgrímsvörðu.
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Hraðfrystihúsið-Gunnvör í
Hnífsdal hefur undanfarin ár
útvegað starfsfólki sínu akstur
til og frá fiskvinnslu HG við
Hnífsdalsbryggju, en nú hefur
verið ákveðið að hætta þess-
um akstri. Starfsmenn HG eru
hvattir til að nýta sér þær al-
menningssamgöngur sem Ísa-
fjarðarbær býður upp á á milli

byggðakjarna í sveitarfélag-
inu. Í tengslum við þetta hefur
HG óskað eftir því að við gerð
vetraráætlunar strætisvagna til
og frá Hnífsdal verði tekið
tillit til vinnutíma í fiskvinnsl-
unni í ljósi þess að umtals-
verður hópur starfsmanna sé
líklegur til að nýta sér þjónustu
strætisvagnanna. Á veturna er

vinnutími frá 8 til 16, en á
sumrin frá 7 til 15.

Í bréfi sem HG skrifar bæj-
aryfirvöldum segir: „Þar sem
biðskýli er ekki við stoppi-
stöðina við vinnsluna okkar
við Hnífsdalsbryggju væri
æskilegt að biðskýli væri sett
upp eða lykkja lögð á leiðina
niður að vinnsluhúsnæðinu.

Það er von okkar að hægt verði
að aðlaga áætlunina sem mest
að þörfum starfsmanna okk-
ar.“

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
tók erindið fyrir á fundi sínum
á dögunum og vísaði erindinu
til bæjartæknifræðings og
bæjarritara til skoðunar.

– eirikur@bb.is

Strætisvagnaáætlun verði lög-
uð að þörfum starfsmanna HG

Reynir Traustason hætti
sem ritstjóri Mannlífs vegna
ágreinings við yfirstjórn
tímaritaútgáfunnar Fróða
um stefnu blaðsins. Þetta
kemur fram í Fréttablaðinu
þar sem einnig er sagt frá
því að hann sé skrifa bók
um Rögnu Aðalsteinsdóttur
bónda á Laugabóli í Laugar-
dal við Ísafjarðardjúp og
hyggst nú ljúka henni.

„Ég var ráðinn á Mannlíf
til að stýra blaðinu og fór
með það vald sem fylgir því
að vera ritstjóri, segir Reyn-
ir. Stjórn Fróða vill hins
vegar nýjar áherslur sem ég

að fara að gera eitthvað ann-
að. Þetta er ákvörðun sem ég
tek af fúsum og frjálsum vilja
en með ákveðnum trega þar
sem mér líkar vel við fyrir-
tækið og þá sérstaklega Elínu
Ragnarsdóttur framkvæmda-
stjóra“, segir í fréttinni. Reynir
er sem stendur staddur í sum-
arhúsi fjölskyldunnar á Flat-
eyri þar sem hann er við skrift-
ir.

„Ég er að skrifa bók um
merka konu sem heitir Ragna
Aðalsteinsdóttir og býr á
Laugabóli við Djúp. Ragna
missti dóttur sína og dóttur-
dóttur í snjóflóðinu í Súðavík

og sonur hennar fórst í snjó-
flóði við Óshlíð. Ragna
hefur verið bóndi í fimmtíu
ár og hefur verið ein með
búið þar. Hún er mikil hetja
og nú fæ ég tíma til að klára
bókina“, segir jafnframt í
Fréttablaðinu.

Haft er eftir Reynir að
hann hafi ekki sungið sitt
síðasta í fjölmiðlum þótt
hann hafi sagt upp starfi sínu
hjá Tímaritaútgáfunni Fróða.
Að sögn Elínar Ragnars-
dóttur, framkvæmdastjóra
Fróða, er óráðið hver tekur
við Mannlífi en blaðið held-
ur áfram að koma út.

er ekki sammála. Það hjálpar
mér því að taka ákvörðun um

Reynir Traustason.

Reynir Trausta skrifar
bók um Rögnu á Laugabóli

Eftir að flutningar fóru af
sjó og inn á þjóðvegina má
sjá um 15 – 20 flutningabíla
fara í gegn um Súðavík á
dag og margir þeirra eru
með langa tengivagna og
því um mjög þung faratæki
að ræða. Margir þessara bíla
aka allt of hratt í gegn um
Súðavík og segir Ómar Már
Jónsson sveitarstjóri það
vera mikið lán að ekki hafi
orðið stórslys.

Margir sumarbúa eru
börn og þekkja ekki um-
hverfið mjög vel og eru að
fara á bryggjuna eða niður í
fjöru að veiða og til þess að
komast þangað þurfa þau

að fara yfir þjóðveginn.
Ástandið hefur verið slæmt
í sumar og hefur verið of
mikill umferðarharði í gegn-
um Súðavík og mikilvægt
að við því verði brugðist.

Hefur í því skyni verið
óskað eftir aðstoð Vega-
gerðarinnar til að finna var-
anlega lausn á þessum
vanda, en síðustu sumur
hefur verið komið fyrir litl-
um færanlegum hringtorg-
um sem hafa dregið úr um-
ferðarhraða á kafla en stór
hluti af leiðinni í gegn um
Súðavík er ekki með neinar
hraðahindranir.

– smari@bb.is

Hraðakstur flutn-
ingabíla í Súðavík

Þriðjungur bílaflotans á
Garðstöðum í Ögurvík við Ísa-
fjarðardjúp hefur verið fjar-
lægður. Hreinsunin er liður í
hreinsunarátaki Súðavíkur-
hrepps og hefur verið gerður
samningur við Þorbjörn Stein-
grímsson, eiganda bílanna,
um hreinsunina og samningur
um að pressa bílanna og flytja
á brott. Ekki tókst að ljúka
verkefninu eins og til hafði

staðið, en teknir voru 180 bílar
og annað drasl á Garðstöðum
sem taldi 180 tonn af brota-
járni.

„Ástæðuna fyrir því að ekki
tókst að klára verkið á Garð-
stöðum eins og markmiðið var
má rekja til mikilla rigninga-
tíðar í vor og fyrra hlutar sum-
ars sem gerði túnin sem bíl-
arnir eru á viðkvæm og því
vont að flytja bílanna í Holta-

sund þar sem þeir voru press-
aðir“, segir Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps.

Í kjölfarið var starfsmaður
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
fenginn til að gera úttekt á
stöðunni og samkvæmt hans
greinagerð eru um 400 bílar
eftir á Garðstöðum. Einnig var
tekið úr Súðavík um 115 tonn
af brotajárni þannig að 300
tonn hafa verið flutt úr sveitar-

félaginu af brotajárni.
„Betur má ef duga skal og í

ágúst verður sest niður með
aðilum Garðstaða og Furu og
gerð áætlun um hvernig verkið
skuli klárað. Ég geri síðan ráð
fyrir því að haustið og vetur-
inn verður notaður í að flytja
þá bíla og drasl sem eftir er á
jörðinni inn í Holtasund og
næsta vor komi pressa vestur
og klári verkið“, segir Ómar.

180 tonn af brotajárni
fjarlægt af Garðstöðum

Bílhræin á Garðstöðum. Ljósm: Ómar Már Jónsson.
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Sigur Rós í ham.

Stórkostlegir tónleikar
Sigur Rósar í Edinborg

Hljómsveitin Sigur Rós
bauð Ísfirðingum til sannkall-
aðrar tónlistarveislu í Edin-
borgarhúsinu á miðvikudags-
kvöld í síðustu viku og var
veislan ekki bara fyrir eyrun,

því augun voru ekki undan-
skilin í mögnuðu sjónarspili.
Undanfarna mánuði hefur
hljómsveitin verið á hljóm-
leikaferðalagi um heiminn og
komu þeir með allt „sjóið“ til

Ísafjarðar. Það er ekki á hverj-
um degi sem við fáum að sjá
heimsfræga hljómsveit tjalda
öllu tiltæku á Ísafirði.

Tónleikarnir stóðu í tæpa
tvo tíma og lék Sigur Rós lög

af öllum plötum sínum. Flest-
um að óvörum birtist Lúðra-
sveit Ísafjarðar á sviðið í full-
um skrúða og ætlaði fagnaðar-
látunum aldrei að linna. Þeir
komu inn á sviðið úr bakher-
bergi, gengu yfir það, niður í
sal og svo í gegnum mann-
þvöguna og aftur baksviðs.

Blásarakvintett og strengja-
kvartett voru að venju með
Sigur Rós í för og þegar lúðra-
sveitin bættist við voru á þriðja
tug tónlistamanna sem tóku
þátt í galdrinum. Að loknu
stórkostlegu uppklappslagi,
þar sem allt lagðist á eitt til að
brugga þann galdraseið sem
hljómsveitin er þekkt fyrir,
ljós, reykur, vídeósjó og að
sjálfsögðu magnaður undir-
leikur Sigur Rósar, voru þeir
klappaðir upp á svið ásamt
öllum tónlistamönnunum og
þökkuðu Ísfirðingar Sigur Rós

Húsfyllir var á tónleikunum í Edinborgarhúsinu.

kærlega fyrir heimsóknina.
Megi þeir koma sem oftast.

Meðfylgjandi myndir voru

teknar á tónleikunum og
utandyra eftir tónleikana.

– smari@bb.is

Lúðrasveit Ísafjarðar fékk klapp fyrir framlag sitt.

Að loknum tónleikunum marseraði Lúðrasveitin í Hafnarstrætinu og
var það tekið upp á filmu og mun notast í heimildarmynd um Sigur Rós.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er fimmtudagurinn
3. ágúst,  217. dagur ársins 2006

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Auðunn Einarsson kylfingur frá Ísafirði

Á þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árum

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Sunnan- og suðaustan 3-8 m/s og rigning eða súld, en

skýjað með köflum og yfirleitt þurrt NA-lands.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg áttm rigning eða súld um vestan- og sunnan-
vert landið en annars úrkomulítið. Hiti 11-20 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Vestlægar áttir og víða vætusamt, síst þó austanlands.

Lítið eitt kólnandi veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Vestan áttir, skúrir vestan- og norðanlands en bjart-
viðri suðaustantil. Hiti 10-18 stig.

Alls svöruðu 786. – Já sögðu 445 eða 57%
– Nei sögðu 341 eða 43%

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

Tilraunadýr í golfkennaraskóla

Vigdís Finnbogadóttir
tekur við  sem forseti

Vigdís Finnbogadóttir tók
í gær við embætti forseta
Íslands við athöfn sem fór
fram í Dómkirkjunni og
Alþingishúsinu að við-
stöddum fjölda gesta og
nokkur þúsund manns sem
fylgdust með athöfninni frá
Austurvelli, en þar hafði
verið komið fyrir gjallar-
hornum.

Klukkan 15:30 gengu frá
Alþingishúsinu til Dómkirkj-
unnar Vigdís Finnboga-
dóttir, handhafar forseta-
valds, dr. Gunnar Thor-
oddsen forsætisráðherra,
Björn Sveinbjörnsson for-
seti Hæstaréttar og Jón
Helgason forseti Samein-
aðs Alþingis, einnig fráfar-

andi forseti, dr. Kristján Eld-
járn og frú Halldóra Eldjárn,
biskup Íslands hr. Sigur-
björn Einarsson, Guð-
mundur Benediktsson ráðu-
neytisstjóri, Björn Helgason
hæstaréttarritari, Friðjón
Sigurðsson skrifstofustjóri
Alþingis og Birgir Möller for-
setaritari.  Slysstaðurinn og umhverfi hans.

Heljarmenni sem lifðu
miklar mannraunir

Nýi veitingastaðurinn sem
opnaður var á Suðureyri í
byrjun júlí hefur hlotið nafnið
Talisman. Er það rakið til þess
að árið 1922 strandaði skip að
nafni Talisman EA 23 í Súg-
andafirði. „Við fengum áben-
dingu frá vini okkar um þetta
nafn, en þegar við opnuðum
staðinn óskuðum við eftir hug-
myndum. Við fórum því að
grafa upp söguna, en þó maður
hafði oft heyrt söguna sem
krakki var það aldrei eins ítar-

legt og þegar maður les um
þetta. Okkur fannst vel við
hæfi að vekja athygli á þessum
viðburði, því það eru ekki svo
margir sem vita um þetta, það
eru þá helst eldra fólkið á
Suðureyri. Þetta voru heljar-
menni sem gengu í gegnum
þessa mannraun og viljum við
halda heiðri þeirra á lofti með
því að gefa veitingastaðnum
þetta nafn“, segir Elías Guð-
mundsson vert á Talisman.
Aðstandendur staðarins hafa

tekið saman söguna um við-
burðinn og hér fylgir hún:

„Árið 1876 var smíðaður í
Englandi 46 rúmlesta kútter
sem bar nafnið Talisman EA
23. Nafni skipsins var ekki
breytt þó það færi síðar í ís-
lenska eigu, enda merkir orðið
„talisman“ verndargripur upp
á íslensku. Árið 1917 komst
það í eigu Ásgeirs Péturssonar
frá Akureyri. Hann lét gera
mikið við skipið ásamt því að
setja í það 40 hestafla Hein

vél áður en skipið var sent út
til handfæraveiða við Íslands-
strendur. Þrátt fyrir allir hafi
lagst á eitt um að koma skipinu
af stað á sunnudeginu hafðist
það ekki og aðfararnótt mánu-
dagsins 20. mars 1922 hélt
skipið í ferð frá Akureyri en
margir skipstjórar höfðu meg-
na ótrú á að hefja ferð á mánu-
degi. Sextán manna áhöfn var
um borð og var ferðinni heitið
til Vestmannaeyja með 200
tunnur af beitusíld og svo til

„Það er nú afskaplega lítið að frétta. Ég er bara að kenna á fullu og svo að keppa.
Íslandsmótið í höggleik í golfi var á síðustu helgi. Á þessum velli (Urriðavelli Oddfellowa
innskot bb.is) er mjög erfitt að ná upp höggum en mjög auðvelt að tapa þeim. Annars
gengur lífið sinn vanagang. Þó ég sé alltaf að æfa þá hef ég ekki sett markmiðið hærra
að sinni, enda kostar það mikla peninga og vinnu. Ævintýramennska á erlendum
grundvelli er því ekki uppi á teningnum eins og er. Ég var að byrja í golfkennaraskóla.
Þetta er fyrsta árið og ég útskrifast 2008 ef allt gengur eftir. Margir frægir Íslandsmeistarar
eru í hópnum sem sækir skólann en þetta er í fyrsta sinn sem hann er haldinn. Þetta
er frumraun og við erum tilraunadýrin. Námið lýsir sér í námskeiðahaldi af og til. Ég var
fyrir vestan fyrir skömmu á minningarmótinu. Stefni á að koma með mannskap að
sunnan næst og keppa á mótinu af meiri alvöru.“

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Finnst þér Ísafjörður vera snyrtilegur bær?

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

Þennan dag árið1905 fjölmenntu bændur til Reykja-
víkur og mótmæltu samningi um lagningu ritsíma til Ís-
lands. Þeir töldu loftskeytasamband hagstæðari lausn.

Þennan dag árið 1969 voru um 20 þúsund manns á
sumarhátíðinni í Húsafellsskógi, eða um tíundi hver Ís-

lendingur. Þetta er fjölmennasta útihátíð sem haldin
hefur verið um verslunarmannahelgina.

Þennan dag árið 1980 var Hrafnseyrarhátíð haldin til
að minnast þess að 100 ár voru liðin frá andláti Jóns

Sigurðssonar. Kapella var vígð á Hrafnseyri og minja-
safn opnað en þetta var fyrsta embættisverk Vigdísar

Finnbogadóttur, forseta Íslands.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Ísafjörður hjartfólgnastur

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Kolbeinn Einarsson, hellulagninamaður á Ísafirði

Summer wine færir mann nær sólinni
1. Fernando – Abba
Án vafa langfallegasta

lag sem samið hefur verið
og englaröddin hennar
Anni-Frid Synni Lyngstad
lætur mig fá kökk í hálsinn
í hvert einasta skipti sem ég
heyri lagið.

2. Asian rat – Morrisey
Þetta lag heyrði ég fyrst

þegar ég var laminn í klessu
og mér fannst ég tengjast
aumingja stráknum í laginu.
En hann dó reyndar í laginu
þannig að ég ætti ekkert að
vera að væla.

3. Superman silvergun
– Stone Temple Pilots
Uppáhaldsbandið mitt

alla mína æsku. Frábær
grúppa sem hefði máski náð
mun lengra ef Scott Weiland
hefði ekki alltaf verið að
sprauta sig með heróíni eða
kannski var það sem hélt
þeim saman.

4. Hey ya – Outkast
Þegar þetta lag kom út var

einsog það væru álög á því,
það varð allt vitlaust í partíum
ef það fór á fóninn. Þar á
meðal inn í engidal í desem-
ber 2002. Þetta lag fengi meiri
að segja Hadda bæjó til að
dansa af sér skóna.

5. Settle for nothing –
Rage against the machine

Reitt og róttækt lag eftir

reiða og róttæka menn sem fær
alla til að verða reiða og rót-
tæka. Ég mundi veðja puttun-
um mínum að þetta lag mundi
gera Magga prest róttækan

6. Bad – Michael Jackson
Fyrsta hrifning mín á tónlist

var myndin Moonwalker og
kasettan með laginu Bad sem
ég var búinn að semja dans við
og sýndi gjarnan í fjölskyldu-
boðum.

7. All those beautiful
boys – Reykjavík!

Þetta lag er bara hér því þeir
eru að stórum hluta skyldir mér
þannig að mér finnst að ég
þurfi að „hæpa“ þá upp. En
samt sem áður er þetta alveg

frábært lag.

8. A.K.A Idiot – The Hives
Æðislega skemmtilegt pönk

sem allir hafa tilhneigingu til
að gagngrýna. En þeir sem
kunna ekki að meta þetta val
eru bara „idiotar“

9. Vapors – Snoop dogg
Það allra besta rapplag í

öllum bransanum og allir þeir
sem hafa velt fyrir sér að
kynna sér hipp-hoppið ættu
að hlusta á hundinn rappa hér
um vini sína

10. Summer wine – Nancy
Sinatra og Lee Hazelwood

Glæsileg melodía sem færir
mann nær sólinni, jafnvel í

svartasta skammdeginu.
Svo fer maður í svo róman-
tískt skap við að heyra það
að manni langar helst til að
kyssa stelpu.

Kolbeinn Einarsson.

að stunda þaðan handfæra-
veiðar. Ferðin frá Akureyri átti
síðar eftir að vera örlagarík
fyrir alla áhöfnina og ótrúlegt
verður að teljast að fjórir menn
úr áhöfninni hafi lifað hinar
miklu mannraunir af.“

Lífsvon tók að vaknaLífsvon tók að vaknaLífsvon tók að vaknaLífsvon tók að vaknaLífsvon tók að vakna
„Á ferð þeirra úti fyrir Vest-

fjörðum taldi skipstjórinn,
Mikael Guðmundsson, sig
vera kominn 11 mílur að Horn
þegar komið var viðstöðulaus

stórhríð með grimmdarfrosti
og versnandi veðri. Miklar
mannraunir voru hjá áhöfn-
inni að komast fyrir Vestfirð-
ina og voru áhafnarmeðlimir
margir hverjir búnir að gefa
upp vonina um að ná landi
enda hafði skipið lagst á hlið-
ina eftir að bugspjótið kubb-
ast af skipinu og skemmt það
mikið. Blindhríðin hafði rifið
alla segllappa nema einn,
vistarverur voru hálf fullar af
sjó, olíubyrgðir og vistir

áhafnarinnar orðnar að engu
og áttavitinn ásamt káetukapp-
anum við stýrishjólið var
horfinn í sjóinn. Þegar skip-
verjar sáu ljós blikka sem þeir
töldu vera Straumnesvita tók
brotum á skipið að fækka. Þeir
náðu stuttu síðar að stýra skip-
inu í var, að þeir töldu undir
Grænuhlíð í Ísafjarðardjúpi.
Menn stóðu loks sigursælir við
stýrishjólið undir berum himni
í náttmyrkrinu á stórskemmdu
og klakahlöðnu skipi.

Lífsvon tók að vakna meðal
svangra og sjóveikra skipverja
en ekki leið á löngu þar til
skipstjórinn kallaði
skyndilega í svartnættinu:
„Haldið ykkur! Brotsjór!“
Skipið skall með ógnarkrafti
upp í stórgrýtta fjöruna í
Kleifavík í Súgandafirði.
Engan skaðaði í fyrstu en
þegar skipið byrjaði að liðast
í sundur tók hafið einn af öðr-
um og skilaði níu af sextán
manna áhöfn látnum upp í
fjöruna. Sjö skipsverjum tókst
að komast í land í Kleifavík.
Þar sem þeir stóðu í hríðarbil
og hörkufrosti í fjörunni lögðu
þeir af stað skríðandi eftir fjör-
unni sem var eins og íshraun
út Súgandafjörð í átt til Flat-
eyrar. Þeir vissu því miður
ekki að ljósið sem þeir höfðu
séð var af nýbyggðum Galtar-
vita (Keflavíkurvita) því þeir
töldu sig vera í Ísafjarðardjúpi
en vissu ekki að þeir væru í
Súgandafirði. Eftir að Galtar-
viti var reistur héldu margir
sjófarendur því fram að ljós-
merki hans væru það lík
Straumnesvita að það gæti vilt
fyrir þeim sem sigldu þarna
um. Einnig voru menn á því
að ljóshorn hans væri rangt.
Þrátt fyrir Talismanslysið og
umræður sem fylgdu þar á
eftir var ekki fyrr en eftir nokk-
ur ár að vitayfirvöld létu und-
an, leiðréttu ljóshorn vitans
og breyttu honum.

Á ferð skipsverjanna til
Flateyrar kólu þrír þeirra til
bana en fjórir úr áhöfninni
komust til byggða eftir þessar
miklu mannraunir. Ef þeir sem
komust á land hefðu gengið
með sjóinn á vinstri hönd þá

var naumast hálftíma gangur
til byggða frá strandstað á
Stað í Súgandafirði en af
einhverjum ástæðum tóku
þeir þá örlagaríku ákvörðun
um að ganga með sjóinn á
hægri hönd. Að þeirri
staðreynd fréttu þeir sem lifðu
af ekki fyrr en þeir voru
komnir í hús á Flateyri á
björtum og góðum vetrardegi
næsta morgun.“

Leiddir blindir með-Leiddir blindir með-Leiddir blindir með-Leiddir blindir með-Leiddir blindir með-
fram klettaströndfram klettaströndfram klettaströndfram klettaströndfram klettaströnd
„Í bókinni Því gleymi ég

aldrei spyr Arinbjörn Árna-
son, einn þeirra sem lifðu
þessa ferð af, sig að því: „Hví
vorum við blindir leiddir
meðfram klettaströnd Vest-
fjarðakjálkans, gegnum rek-
ísinn, sem þar vafalaust hefur
verið á sveimi, alla leið suður
á móts við Súgandafjörð, til
þess eins að brjóta skip okkar
niður í þessari eyðivík? Hví
rofaði aðeins þetta eina
augnablik til þess eins, að
vitaljósið, sem birtist okkur,
sem langþráður vinur leiddi
alla, nema okkur, sem hér
stóðu, til hinnar köldu hvílu?
Hefðum við aldrei séð það,
en haldið óbreyttri stefnu,
hefðum við að öllum líkind-
um komið í bjart veður út af
Dýrafirði um miðjan laugar-
dag (25. mars). Hví bar brot-
sjórinn okkur upp í hið eina
sker, sem mér er sagt að sé í
Kleifavík, þar sem við strönd-
uðum? Hefðum við komist
framhjá því, mundum við
sennilega allir hafa komist á
land. Og hví leituðu við bygg-
ða með sjóinn á hægri hönd?“Frá veitingastaðnum Talisman.

„Uppáhaldsstaðurinn. Já, stórt er spurt.
Ætli ég segi nú ekki bara Ísafjörður, hann
er mér hjartfólgnastur. Umhverfið, mann-
fólkið og mannlífið er svo yndislegt á
Ísafirði. Hér er nóg af öllu.

Annars væri ég til í að fara til Austurlands
og skoða mig um. Ég hef farið tvisvar og
væri til í að fara þangað aftur einhvern
tímann. Annars er alls staðar nóg að
skoða á landinu okkar“, segir Messíana
Marsellíusardóttir

Innbrot í
sumarhús

Brotist var inn í nýlegt
sumarhús í Þernuvík í Ísa-
fjarðardjúpi í síðustu viku.
Talið er að innbrotið hafi
átt sér stað frá sunnudags-
kvöldi og til fimmtudags-
morguns. Brotin var rúða
í útihurð og hurðarlæsing
opnuð. Innbrotsþjófurinn
eða þjófarnir höfðu á brott
með sér ýmsar persónu-
legar eigur, svo sem 15
DVD mynddiska sem inni-
halda ýmsar kvikmyndir,
Sony geislaspilara með
útvarpi og Philips rakvél.

Lögreglan á Ísafirði
rannsakar innbrotið og
óskar eftir upplýsingum er
varða hugsanlegar grun-
samlegar mannaferðir við
bústaðinn, sem stendur yst
í Þernuvík. Sími lögregl-
unnar á Ísafirði er 450 3730.

Slökkvitækj-
um stolið

Mikið hefur verið um
það upp á síðkastið að
slökkvitækjum hafi verið
stolið úr Vestfjarðagöng-
unum, og hafa ein átta slík
verið fjarlægð síðastliðna
tvo mánuði.

Síðustu árin hefur ekki
verið óalgengt að skemm-
darverkamenn tæmi úr
slökkvitækjunum inni í
göngunum, en það þykir
mikill óleikur því um af-
skaplega mikilvæg örygg-
istæki er að ræða. Alls eru
20 slökkvitæki í göngun-
um á 150 til 200 metra
fresti, en í haust er liðinn
áratugur frá því göngin
voru opnuð.

Hátt á fjórða hundrað
manns hafa skrifað í gesta-
bók Raggagarðs, fjöl-
skyldugarðs Vestfjarða,
sem staðsettur er í ytri
byggðinni í Súðavík. Sam-
kvæmt könnun aðstand-
enda garðsins skrifa ekki
nema um fjórðungur gesta
í bókina og er því talið að
um 1200-1400 manns hafi
sótt garðinn heim það sem
af er sumri.

Fyrsti áfangi garðsins
var opnaður á síðasta ári á
hátíðinni Listasumar. Ár
hvert opnar garðurinn 1.
júní og er opinn til 1. októ-
ber, en þó hafa ýmsir
heimsótt hann utan þess
tíma og m.a. sjávarútvegs-
ráðherrar Íslands og Fær-
eyja, Einar Kr. Guðfinns-
son og Björn Kalsö, sem
skoðuðu garðinn í maí.

Raggagarð-
ur vel sóttur
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Ríkisstjórnin ákvað í síð-
ustu viku að hægja á byggingu
nýs tónlistarhúss í Reykjavík
og er það hluti af aðgerðum
stjórnvalda til að draga úr þen-
slu. Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra segir að
þungamiðja framkvæmdanna
verði verði árið 2008 í stað
2007 eftir samkomulag ríkis,
borgarinnar og einkaaðilans

sem kemur að framkvæmd-
inni. Nokkur sveitarfélög hafa
ákveðið að fresta framkvæm-
dum í kjölfar aðgerða ríkisins
og segir Einar að það sýni að
vilji stjórnvalda til að ráðast
gegn þenslunni sé tekinn al-
varlega. Ennfremur bendir
hann á að ákvörðun um að
hægja á framkvæmdum við
tónlistarhús geti komið Vest-

firðingum til góða.
Á heimasíðu sinni ekg.is

segir hann: „En aðalatriðið er
þá þetta. Ákvarðanir ríkis-
stjórnarinnar um aðgerðir sem
kynntar voru fyrir tæpum
mánuði, eru að virka vel á
efnahagslífið. Þær munu stuð-
la að því að hægt verður að
hefjast handa við þær verk-
legar framkvæmdir sem síst

mega bíða, svo sem vegagerð
á Vestfjörðum og á Norð-
austurlandi. Menn höfðu talað
þannig að ætla má að um slíka
framkvæmdaröð geti myndast
almenn sátt. Nú fer að koma
að því að menn standi þá við
þau stóru orð og þori að styðja
okkur við slíka forgangsröðun
framkvæmda.“

Einar segir að ekki sé ljóst

hvenær endanleg ákvörðun
verður tekin um næstu skref í
vegagerðarmálum á Vest-
fjörðum en hann býst við að
þess verði ekki langt að bíða.
Hann leggur áherslu á að hönn-
un mannvirkja og vinnsla
útboðsgagna hafi haldið áfram
og því ætti að vera hægt að
bjóða verkin út með skömm-
um fyrirvara.  – smari@bb.isEinar K. Guðfinnsson.

Auknar líkur á að vegagerð verði boðin út í haust

Menntaskólinn á Ísafirði kaupir
útilistaverk eftir Hrein Friðfinnsson

Skrifað hefur verið undir
samning um kaup Mennta-
skólans á Ísafirði á útilista-
verkinu „Ljós“ eftir Hrein
Friðfinnsson. Hreinn vinnur
að verkinu sem stendur og
verður það sett upp í minningu
Jóns Sigurðssonar „forseta“ á
lóð MÍ og verður afhent þann
1. desember nk. Upphaf máls
þessa má rekja til þess að fyrir

nokkrum árum stofnuðu hjón-
in Marías Þ. Guðmundsson
og Málfríður Finnsdóttir Minn-
isvarðasjóð Jóns Sigurðsson-
ar. Lögðu þau í sjóðinn eina
milljón króna til þess að koma
upp listaverki í minningu Jóns
Sigurðssonar forseta á lóð
Menntaskólans á Ísafirði.

Sjóðinn afhentu þau skól-
anum til varðveislu og fólu

Ólínu Þorvarðardóttur skóla-
meistara forgöngu málsins
ásamt Gunnlaugi Jónassyni,
Jóni Páli Halldórssyni, Kon-
ráði Jakobssyni og Gunnari
Jónssyni. Var þá hafist handa
og sótt um styrki til ýmissa
aðila. Listskreytingasjóður
ríkisins svaraði kalli og veitti
1,5 mkr til verksins. Á síðasta
ári samþykkti svo bæjarstjórn

Ísafjarðarbæjar að gera ráð
fyrir 1 mkr styrk á fjárhags-
áætlun þessa árs.

Samningur Menntaskólans
á Ísafirði við Hrein Friðfinns-
son um gerð og uppsetningu
listaverksins er síðasta em-
bættisverk Ólínu Þorvarðar-
dóttur í starfi skólameistara,
en hún lét af starfi 31. júlí sl.

– eirikur@bb.isHreinn Friðfinnsson.

Tæplega tvö hundruð ungir knattspyrnumenn tóku þátt í árvissu Vestfjarðamóti Sparisjóðs Bolungarvíkur og Ungmennafélags Bolungarvíkur um
helgina. Þótti mótið fara afar vel fram. „Við erum ofsalega ánægð með hvernig til tókst, ekkert kom upp á og allt gekk smurt fyrir sig. Krakkarnir
voru ánægð en þreytt þegar þau héldu heim að móti loknu“, segir Hrönn Sigurðardóttir í stjórn yngri flokka knattspyrnu UMFB. Mótið er ætlað yngri
flokkum í knattspyrnu, bæði stelpum og strákum, og komu þátttakendurnir frá Kópavogi, Suðureyri, Súðavík, Ísafirði og Patreksfirði. Mótið hefur
hingað til farið fram á einum degi en nú var dagskrá bæði á föstudag og laugardag. Síðustu ár hefur skapast hefð fyrir því að foreldrar barnanna keppi
sín á milli í íþróttinni, við mikinn fögnuð yngri kynslóðarinnar, og var engin undantekning á því í ár. Sjá nánar frétt og myndir á innsíðu.

Hlutfall barna af íbúafjölda
er hæst í Bæjarhreppi, af öllum
sveitarfélögum á Vestfjörð-
um, en þar eru 27,6% íbúa
undir fimmtán ára aldri, 29 af
105 íbúum. Næst flest eru
börnin í Súðavík, 60 af 235
íbúum, eða 25,5% íbúa. Þá
kemur Tálknafjörður með 73
af 297 íbúum undir fimmtán
ára aldri, eða 24,5%.

Á Hólmavík eru börn 23%
íbúa, 103 af 447. Í Ísafjarðar-
bæ og í Bolungarvík eru 22%
íbúa börn, 914 af 4.109 í Ísa-
fjarðarbæ og 202 af 918 í Bol-
ungarvík. Í Kaldrananes-
hreppi eru 19,6% börn, eða
29 af 105 íbúum. Í Árnes-
hreppi eru 10% íbúa undir
fimmtán ára aldri, 5 af 50 íbú-
um, og Broddaneshreppur
rekur lestina þar sem 9,4%
íbúa eru undir fimmtán ára
aldri.

Það skal tekið fram að þess-
ar tölur miðast við síðustu
staðfestu mannfjöldatölur
Hagstofu Íslands, sem eru frá
1. desember í fyrra.

– eirikur@bb.is

Flest börn í
Bæjarhreppi

Næst flest eru börnin í Súðavík.
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