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Engin sjúkraflugvél verður
staðsett á Vestfjörðum næsta
vetur. Sjúkraflug til og frá
Vestfjörðum verður hér eftir
stýrt frá Akureyri og átti sú
skipan að taka gildi 1. janúar
síðastliðinn. Ákveðið var að
fresta gildistöku nýju skipun-
arinnar þar sem Þingeyrar-
flugvöllur var ekki í nothæfur

síðasta vetur vegna endurbóta.
Þeim endurbótum er nú lokið
og segir Dagný Brynjólfsdótt-
ir deildarstjóri í heilbrigðis-
ráðuneytinu að hér eftir verði
engin sjúkraflugvél á Vest-
fjörðum. Hún segir að ákvörð-
unin hafi verið tekin í samráði
við heilbrigðisstarfsfólk á
Vestfjörðum en víst er að sveit-

arstjórnarmenn á Vestfjörð-
um eru uggandi yfir þessu.

Samkvæmt heimildum BB
stóð til að gera það sama í
Vestmannaeyjum en þrýsting-
ur heimamanna varð til þess
að ákvörðuninni var snúið og
vélin verður áfram í Eyjum.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
gaf eftirfarandi skilyrði fyrir

því að geta samþykkt nýja
tilhögun á sjúkraflugi á Vest-
fjörðum:  1) Aðflugsskilyrði
á Ísafirði eða Þingeyri verði
eins fullkomin og tæknilega
er mögulegt og við það miðuð
að hægt verði að fljúga nætur-
flug. 2) Fullkomin sjúkraflug-
vél sem uppfyllir kröfur heil-
brigðisstarfsfólks. 3) Starf-

semi sjúkrahússins á Ísafirði
verði enn frekar efld, sérstak-
lega bráðaþjónusta.

Næturflug er mögulegt á
báða flugvellina en með þeim
takmörkunum að skyggni þarf
að vera talsvert gott þar sem
nákvæmisaðflug er ekki til
staðar.

– smari@bb.is

Engin sjúkraflugvél verður
staðsett á Ísafirði næsta vetur

Lögreglan á Ísafirði
stöðvaði sama manninn
tvisvar á hálfum sólar-
hring vegna gruns um ölv-
unarakstur. Maðurinn,
sem er á þrítugsaldri, var
fyrst stöðvaður um sex-
leytið á laugardag í Tungu-
dal.

Þá var hann aftur tekinn
um hálf-fimm, þá á leið
inn á Ísafjörð og að sögn
talsvert ölvaðri en í fyrra
skiptið. Lögreglan mun í
millitíðinni hafa stöðvað
annan mann vegna sama
brots.         – eirikur@bb.is

Ók í tvígang
undir áhrifum

Maðurinn var á leið
inn á Ísafjörð þegar

hann var tekinn í
seinna skiptið.

Síðastliðinn laugardag opnuðu Vestfirðingar og nágrannar fyrir frummennina í sjálfum sér og kepptu um Evrópu-
meistaratitil í Mýrarbolta sem haldið var í Tungudal. Eins og sjá má á myndinni hér að ofan er þessi barbaríska

iðja sérlega subbuleg, og ekki fyrir neinar veimiltítur eða puntudrósir að etja kappi í hnédjúpri eðjunni, sem ekki
bara veldur gríðarlegum sóðaskap heldur gerir það enn fremur að verkum að jafnvel stórkostlegustu hörkutól eiga

oft erfitt með að komast úr sporunum í seigfljótandi drullunni. Hér glíma menn við jafn stórkostlegar þrautir og
þá hvort gáfulegra sé að hreyfa sig áfram og springa á limminu eftir nokkur skref, eða standa kyrrir, sökkva og

sitja fastir það sem eftir lifir leiks. Frekari umfjöllun um mótið, í máli og myndum, má finna á blaðsíðu 4í blaðinu.
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Svartfugli og öðrum sjó-
fuglategundum er að fækka
mjög og sjást mjög skýr merki
um það í björgunum á Horn-
ströndum. Þorleifur Eiríksson
hjá Náttúrustofu Vestfjarða
segir að þetta sé þróun sem
sjáist um öll norðurhöf, norð-
lægar tegundir eru að færa sig
norðar og líklegasta skýringin
er fæðuskortur. Þorleifur segir
að það sé engin spurning að
svartfugli hafi fækkað umtals-
vert í björgunum samhliða

lakara fæðuástandi í sjónum.
Vitað er um viðkomubrest hjá
sandsílum sem er mikilvæg
fæðutegund svartfugla.

Hafrannsóknastofnun hefur
hafið vöktun á sandsílastofn-
inum og var fyrsti leiðangur-
inn farinn í júlí. Valur Boga-
son leiðangursstjóri segir að
engar niðurstöður séu komnar
úr leiðangrinum, en hann var
eins og áður segir sá fyrsti í
verkefninu og allan saman-
burð milli ára vantar.

Mjög lítið var af eins árs
seiðum og virðist sem hrygn-
ing síðasta árs hafi misfarist
en ekki er hægt að segja neitt
til um nýliðun þessa árs fyrr
en að ári liðnu. Auk sandsílis
er loðna mikilvæg fæðuteg-
und svartfugla, sér í lagi við
norðanvert landið og uppi eru
tilgátur um að sú mikla loðnu-
veiði sem stunduð er hafi áhrif
á viðkomu og vöxt sjófugla.

Þorleifur Eiríksson segir
að menn óttist um afdrif há-

norrænu fuglanna og dæmin
eru fyrir framan okkur. Haf-
tyrðill er hættur að verpa á
Íslandi en síðustu varpstöðv-
arnar voru í Grímsey, nú er
hann alfarinn. Hann segir að
sjór sé að hlýna og breytingar
hafi orðið í vistkerfinu og það
hafi ýmsar birtingamyndir. Til
dæmis getur verið að mikil
ásókn sílamáfs í Tjörnina í
Reykjavík, broddborgurum
borgarinnar til mikillar arm-
æðu, sé komin til út af fæðu-

skorti í sjónum.
Aðspurður hvort að tófan

hafi áhrif til fækkunar á svart-
fugli í björgunum á Horn-
ströndum eins og hefur verið
haldið fram, segir Þorleifur
telja að svo sé ekki og segir að
fugli sé einnig að fækka á stöð-
um það sem mjög lítið er af
tófu t.d. í Vestmanneyjum þar
sem ekki er tófa. Eitthvað er
um að suðlægari dýrategundir
séu að nema hér land, þó að
það sé ekki í miklum mæli og

má þar nefna að nú veiðist á
Vestfjörðum skötuselur sem
hélt sig einungis við suður-
ströndina.

Þorleifur Ágústsson hjá
Náttúrustofu segir að það sé
alveg á hreinu að eitthvað sé
að gerast í vistkerfinu við
landið sem ekki sér fyrir
endann á og fylgst sé með
þróun mála, en ólíklegt er að
eitthvað sé hægt að gera til að
sporna við þessari þróun.

– smari@bb.is

Mikil fækkun á svartfugli á Vestfjörðum

Verktakafyrirtækið KNH
ehf. á Ísafirði er um þessar
mundir að ljúka við endur-
byggingu vegarins yfir Svína-
dal í Dalasýslu og er verkið
ári á undan áætlun. Verið er
að leggja bundið slitlag á
veginn en umræddur vegar-
kafli, sem er um 13 kíló-
metra langur, er síðasti
spottinn sem eftir var með
óbundnu slitlagi milli Reyk-
javíkur og Reykhóla. 

Aðspurður segir Sævar
Óli Hjörvarsson einn eig-
andi fyrirtækisins að verk-
efnastaða KNH sé góð um

þessar mundir og er þunga-
miðja starfseminnar, auk
verksins í Svínadal, í Borg-
arfirði og við uppgröft á lóð
BYKO í Reykjavík. Lóð
BYKO er gríðarstór, en
grunnflötur hússins er 30
þúsund fermetrar og búist
er við að um 300 þúsund
rúmmetrum af efni verði
mokað þaðan.

Heima fyrir á Ísafirði eru
helstu verkefnin að ljúka við
bensínsstöðina og að mal-
bika planið fyrir utan höfuð-
stöðvar KNH á Grænagarði.

– thelma@bb.is

Ári á undan áætlun
með framkvæmdir

Á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps í síðustu
viku var lagt fram yfirlit frá
Furu ehf. þar sem kemur
fram að 180 bílar hafi verið
fjarlægðir frá Garðstöðum.
Í skýrslu Heilbrigðiseftirlits
Vestfjarða kemur fram að
469 bílar séu enn á Garð-
stöðum og 137 kör af járni
og öðru efni.

Á fundinum var lagður
fram samningur sem hrepp-
urinn gerði við Þorbjörn

Steingrímsson, eiganda bíl-
anna, frá því í janúar þar
sem fram kemur að flutn-
ingur allra bílanna, að sextíu
undanskildum, ætti að vera
lokið fyrir 15. maí síðastlið-
inn.

Sveitarstjórnin samþykkti
að þar sem markmið samn-
ingsins hafi ekki náðst, verði
oddvita falið að koma fram
með tillögu um hvernig
áframhaldandi hreinsun Garð-
staða skuli háttað.

Falið að finna nýj-
ar leiðir í málinu

Hreinsun á Garðstöðum
Frá Garðstöðum í Ögursveit.

Leitað að heitu vatni í Álftafirði
Umtalsverðar rannsóknir á

jarðhita eru í undirbúningi í
Álftafirði og hafist verður
handa við að bora tilrauna-
borholur innan nokkurra vikna.
Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps segir
að rannsóknirnar hafi verið í
bígerð í tæpt ár og þar sem
Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða eru með bora sína á
staðnum, en þeir vinna að
rannsóknum við fyrirhuguð
göng undir Óshlíð, hafi verið
ákveðið að hefja boranir á
tilraunaholum. Að sögn Óm-
ars bendir margt til að heitt
vatn sé að finna í innanverðum

Álftafirði. Tæp þrjátíu ár eru
síðan fyrstu rannsóknir fóru
fram á svæðinu þegar viða-
miklar eðlisviðnámsmælingar
voru gerðar á Vestfjörðum og
í kjölfarið á þeim var boruð
tilraunahola og mælingum bar
saman um að jarðhitasvæði
sé að finna við Svarfhól í
Álftafirði.

Ómar segist ekki vita af
hverju rannsóknum á heitu
vatni var ekki haldið áfram á
sínum tíma en segist telja að
lakari tæknibúnaður eigi sinn
þátt án þess að geta fullyrt
nokkuð um það. ÍSOR (Ís-
lenska orkustofnunin) hefur

umsjón með því hvar verður
leitað og er fagaðili þegar
kemur að jarðfræðilegum
þætti verksins.

„Þessar rannsóknir eru mjög
spennandi og ef það reynist
vera heitt vatn þarna og
hagkvæmt að nýta það mun
það að sjálfsögðu lækka kynd-
ingarkostnað okkar ásamt því
að opna fyrir spennandi mögu-
leika í atvinnulífinu“, segir
Ómar Már. Ef svo fer að heitt
vatn finnst þá þarf að fara í
hagkvæmisútreikninga fyrir
hitaveitu þar sem taka þarf
inn í reikninginn; stofnkostn-
að, lagnakostnað, mögulegar

tekjur og rekstrarkostnað
hitaveitunnar og segir Ómar
að þá fyrst verði hægt að taka
ákvörðun um áframhaldið.
Ómar vonast til að rannsókn-
arvinnan og hagkvæmisút-
reikningunum verði lokið í
kringum áramótin.

Kostnaðaráætlun verksins
hljóðar upp á 12 milljónir
króna og hefur Súðavíkur-
hreppur fengið vilyrði frá
Orkustofnun fyrir styrk auk
þess sem Orkubú Vestfjarða
sem er umsjónaaðili verksins
greiðir fjórðung af kostnaðin-
um.

– smari@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðar hefur
samþykkt erindi bæjartækni-
fræðings þar sem sótt er um
byggingarleyfi vegna 2. áfanga
framkvæmda við Grunnskól-
ann á Ísafirði, vegna viðbygg-
ingar á milli nýja barnaskólans
og gamla barnaskólans við
Aðalstræti á Ísafirði. Á fundi
umhverfisnefndar var lagt
fram bréf frá húseigendum að
Silfurgötu 1 þar sem fram kom
að þeir teldu fjarlægð á milli

húsanna vera of litla, og að
hún stæðist ekki byggingar-
reglugerð. Umhverfisnefnd
fjallaði um erindi þeirra og
benti á að fjarlægð á milli
grunnskólans og Silfurgötu 1
er meiri en sú fjarlægð sem
var á milli Silfurgötu 1 og
Aðalstrætis 32. Þá lagði
nefndin til að byggingarleyfið
verði samþykkt, og vísaði til
byggingarreglugerðar. Bæjar-
ráð tók erindið svo fyrir og

samþykkti.
Eins og áður segir á að

byggja nýja tengibyggingu á
milli nýja barnaskólans og
þess gamla og mun því núver-
andi tengibygging víkja. Einn-
ig er áætlað að byggja við-
byggingu við gamla barna-
skólann í áttina að húsinu sem
áður hýsti verslunina Björns-
búð en hýsir nú hárgreiðslu-
stofu og verslun á jarðhæð.
Vestfirskir verktakar voru

lægstbjóðendur í verkið og sjá
um framkvæmdina sem á að
vera tilbúin haustið 2008. Þá
er einnig verið að rífa upp
Kaupfélagsplanið en það
hefur verið leiksvæði grunn-
skólabarna undanfarin ár.
Gamalt malbik var á stærstum
hluta plansins, en það var
steypt að hluta. Nú á að hellu-
leggja á planið og mun það
áfram vera leiksvæði.

– eirikur@bb.is

Byggingarleyfi vegna lóð-
ar grunnskólans samþykkt

Miklar framkvæmdir standa yfir á grunnskólalóðinni þessa dagana.
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Skólasetning MÍ
Menntaskólinn á Ísafirði verður settur mið-

vikudaginn 23. ágúst kl. 09:00 á sal skól-
ans. Þá fá nemendur stundatöflur, bókalista
og skóladagbækur. Óskir um töflubreyting-
ar þurfa að berast skólanum þennan dag.

Kennsla hefst fimmtudaginn 24. ágúst
skv. stundaskrá.

Skólameistari.

Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður Framsóknarflokk-
sins í Norðvesturkjördæmi
gefur kost á sér í embætti ritara
Framsóknarflokksins og sent
frá sér yfirlýsingu þess efnis.
Þar með hafa þrír lýst yfir
vilja til að gegna embætti rit-
ara flokksins en ný forysta
verður kjörin á flokksþingi
Framsóknarflokksins á næstu
helgi. Auk Kristins hafa Birkir
Jón Jónsson þingmaður og
Haukur Logi Karlsson for-
maður SUF gefið kost á sér í
embættið. Í yfirlýsingu sem
Kristinn sendi frá sér segir
hann að ákvörðunin hafi verið
tekin að vel athuguðu máli.
Eftir langt starf innan stjórn-
málaflokks og 24 ára setu
samtals í sveitarstjórn og á
Alþingi hafi Kristinn öðlast
reynslu sem hann segist telja
að geti orðið gagnleg í því
starfi sem framundan er. Krist-
inn segist ætla að leggja áher-
slu á velferð fremur en skatta-
lækkanir og huga þurfi að
markaðshyggjunni.

Yfirlýsing Kristins H. Gunn-
arssonar: „Á flokksþingi Fram-
sóknarflokksins um næstu
helgi verður kosin ný forysta.
Ritari er einn af þremur kjörn-
um forystumönnum flokksins
og fer auk þess með forystu í
innra starfi hans með því að
leiða landstjórn Framsóknar-
flokksins, sem mótar stefnuna
um innra starfið. Að vel at-
huguðu máli hef ég ákveðið

að bjóða mig fram og sækjast
eftir kjöri í ritarastarfið. Væn-
legasta leiðin til þess að snúa
vörn í sókn liggur í gegnum
innra starf flokksins með
virkri þátttöku hins almenna
félagsmanns bæði í málefna-
áherslum og við val á forystu-
mönnum og frambjóðendum.
Í Framsóknarflokknum eru
um 10 þúsund félagsmenn og
miklir sóknarmöguleikar eru
fólgnir í því að nýta vilja og
virkni hvers þeirra. Eftir langt
starf innan stjórnmálaflokks
og 24 ára setu samtals í sveit-
arstjórn og á Alþingi hef ég

öðlast reynslu sem ég tel að
geti orðið gagnleg í því starfi
sem framundan er. Ég legg
áherslu á að Framsóknarflokk-
urinn er umbótasinnaður fé-
lagshyggjuflokkur sem starfar
undir kjörorðinu manngildi
ofar auðgildi og setur almenna
hagsmuni ofar sérhagsmun-
um. Hófs þarf að gæta í mark-
aðs- og einkavæðingu, jafna
á lífskjör og gæta að tekju-
dreifingunni í þjóðfélaginu.
Sýna áherslur flokksins á
manngildið með áherslum á
velferðarmál fremur en skatta-
lækkun.“         – smari@bb.is

Kristinn H. býður
sig fram til ritara

Lögreglan á Ísafirði hefur
nú til rannsóknar meintan
orkuþjófnað, þ.e.a.s. þjófnað
á rafmagni, sem tilkynnt var
um í vikunni. Talið er að
þjófnaðurinn hafi farið þannig
fram að rafmagn var tengt var
framhjá mæli í einbýlishúsi á
Ísafirði. Að sögn lögreglunnar
var stuldurinn ekki í stórum
mæli en hann er litinn alvar-
legum augum eins og allir aðr-
ir þjófnaðir. Ekki er algengt

að slík mál komi inn á borð
lögreglunnar.

Ekki er vitað hvort að um
mistök rafvirkja sé að ræða
eða hvort þetta hafi verið vís-
vitandi gert til þess að lækka
rafmagnsreikning. Málið
komst upp þegar starfsmenn
Orkubús Vestfjarða uppgötv-
uðu að frágangur við raf-
magnstöflu í húsinu var ekki
með felldu og báðu lögreglu
að staðfesta að svo væri.

Ekki náðist í Kristján Har-
aldsson orkubússtjóra við
gerð þessarar fréttar en hann
segir í samtali við Ríkisút-
varpið að ekki hafi verið um
háar fjárhæðir að ræða í þessu
sambandi en Orkubúsmenn
hafi viljað fá staðfestingu á
því hjá lögreglu, að ekki væri
búið um hnútana sem skyldi í
hlutaðeigandi íbúðarhúsi á
Ísafirði.

– thelma@bb.is

Orkuþjófnaður til rann-
sóknar hjá lögreglunni

Lögreglustöðin á Ísafirði.
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Englarnir og Gleðisveit Gaulverja-
hrepps unnu Mýrarboltann 2006

Evrópumeistaramótið í
Mýrarbolta fór fram á

laugardaginn og er mál
manna að vel hafi tekist til.

Fyrsti leikurinn hófst kl.
10 um morguninn og var
spilað linnulaust til kl. 19
þegar úrslitaleik í karla-

flokki lauk með sigri
Englanna á Aðskilnaðar-

samtökum Vestfjarða.
Þátttökumet var sett á

mótinu en 28 lið tóku þátt
og mörg býsna skrautleg,
en sum liðin leggja mikið

upp úr búningum og er
hvatt til þess af mótshöld-

urum. Eindæma veður-
blíða var á mótsdaginn og
því mikið af fólki sem leit

við inn í Tungudal til að
fylgjast með herlegheitun-

um, en þó fór að rigna
þegar leið á daginn sem

gerði vellina bara enn

betri. Í lokahófi um kvöld-
ið voru Evrópumeistarar í

karla- og kvennaflokki
krýndir auk þess sem ýmis

aukaverðlaun voru veitt.
Evrópumeistarar karla

árið 2006 eru eins og áður
segir Englarnir, kvenna-

flokk sigraði Gleðisveit
Gaulverjahrepps. Verð-

laun fyrir bestu búningana
í karlaflokki hlutu Geml-

ingarnir. Þeir skörtuðu
svokölluðum „hotpants“

og magabolum og áttu bet-
ur heima á Hinsegin dög-

um að margra mati.
Búningar Ýsanna þóttu

bera af í kvennaflokki. Lið
Langa manga þótti vera

skemmtilegasta liðið, bún-
ingar þeirra hressandi og

allt fas og umgjörð eins og
best verður á kosið.  Birgir

Þór Halldórsson, þekktur

sem Biggi bloggari var
valinn skítugasti leikmað-
urinn og er hann vel af tit-

linum kominn, Pétur
Magnússon hlaut sérstök

heiðursverðlaun á lokhóf-
inu en stjórn Mýrarbolt-

ans krýndi hann sem

stuðningsmann Mýrar-
boltans 2006 en hann hef-
ur reynst stjórninni hauk-

ur í horni við undirbún-
ing mótsins. Meðfylgjandi

myndir af mótinu tók
Sigurjón J. Sigurðsson.

– smari@bb.is
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Námskeið í
akademískum
vinnubrögðum

Staður: Háskólasetur Vestfjarða.
Tími: 21. ágúst kl. 20:00-20:45 og 22.-
24. ágúst kl. 16:00-20:00.
Kennari: Ólína Þorvarðardóttir, Dr. Phil.
Lýsing: Námskeiðið felst í þjálfun og

kennslu í akademískum vinnubrögðum,
einkum við samningu og frágang ritgerða,
erinda og verkedna. Gerð verður grein
fyrir helstu rannsóknaraðferðum, eigind-
legum og megindlegum, gildi gagnrýnn-
ar hugsunar og þess að setja skoðanir
fram á rökvísan og aðgengilegan hátt.
Heimildaöflun, úrvinnsla heimilda og
skráning þeirra. Ritun, stíll og frágangur.
Framsögn og framsetning fyrirlestra í
mæltu og rituðu máli. Byggt verður á bók-
um og greinum sem efnið varða auk æf-
inga og verkefna undir stjórn kennara.

Námskeiðið er ætlað fólki sem er að fara
hefja háskólanám en getur einnig gagnast
ýmsum öðrum.

Skráning fer fram á heimasíðu Fræðslu-
miðstöðvar Vestfjarða og hjá Háskólasetri
Vestfjarða í síma 450 3041.

Austur við Kárahnjúka stríða yfirvöld við fólk sem kýs að lýsa andúð sinni á mestu um-
turnun á náttúru landsins sem sögur fara af; met sem vonandi verður aldrei slegið. Í húsi skatt-
stjóra í 101 Reykjavík tóku sér bólfestu ungir menn, sem höfðu það þarfast fyrir stafni að
koma í veg fyrir að almenningur gæti lesið bók ársins, skattskrána. Fólk sem þannig kýs að
eyða tíma sínum kallast einu nafni mótmælendur. Við Kárahnjúka reyna mótmælendur að
tefja framkvæmdir; á skattstofunni að koma í veg fyrir lestur. Verður ekki ofsögum sagt að
sitthvað leggur fólk á sig fyrir hugsjónir sínar.

Framlagning skattskrár er árviss viðburður, sem aldrei bregst að veldur deilum. And-
stæðingar fyrirkomulagsins segja að með þessu sé opnað fyrir persónunjósnir, laun manna
séu viðkvæmt einkamál. Aðrir spyrja hvort menn hafi eitthvað að fela? Þótt skattskráin verði
seint talin til bókmennta vekur hún líkt og góður reyfari fleiri spurningar en hún svarar; sum-
ar hverjar ansi áleitnar.

Lögum samkvæmt ber að verðmerkja vöru sem höfð er til sýnis í gluggum verslana. Á
þessu, eins og svo mörgu öðru sem mælt er fyrir í lögum, er ærinn misbrestur. Ekki er þó vitað
að vöntun á merkimiðum í búðargluggum hafi leitt til eftirmála. Ef til vill er það bara í takt
við tímann, svo notað sé gatslitið orðalag, að nú er svo komið fyrir þjóð vorri að verðmiðar

einskorðast ekki lengur við það sem mölur og ryð fá grandað. Það er farið að verðmeta
fólk; hina nýju stétt sem skotið hefur upp kollinum undir heitinu ofurforstjórar; myndir af
þessu ágæta fólki birtast í fjölmiðlum með merkimiða í barminum.

Að því leyti sker umræðan um launatekjur landsmanna sig nú frá fyrri árum að hún
snýst að mestu um hina nýju sétt, sem ekki er ofsagt að valdið hafi óróa í þjóðfélaginu. Og
undrar satt að segja ekki marga. Þegar svo er komið að vinnuframlag einstaklings er metið
til jafns við vinnu 100 - 200 manns og þegar fólki eru réttir tugir og hundruð milljóna fyrir
það eitt að hætta í vinnunni, jafnvel fyrir að vera reiknir heim, á meðan þúsundir annarra
eru til fárra fiska metnir, finnst jafnvel stjórnmálamönnunum komið nóg; sjálfum arki-
tektum kerfisins sem skóp ofurmennin.

Öllum er hollt að hafa í huga að sérhver keðja er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn.
Þótt sumir séu sagðir taka meira á við að draga vagninn þá nýtur afl þeirra síns lítið þegar
veikasti hlekkurinn er brostinn.

Hreint út sagt: Laun fyrir tuttugu ára vinnu og ein mánaðarlaun ná vonandi aldrei að
vega salt á vogarskál siðferðisvitunar þjóðarinnar. Almenningi er misboðið.

s.h.

Vill stytta sumarleyfi bæjarstjórnar
Sigurður Pétursson, bæjar-

fulltrúi minnihlutans í Ísa-
fjarðarbæ, fór á dögunum
fram á að bæjarstjórn yrði
kölluð saman til fundar fimm-
tudaginn 17. ágúst nk., en eins
og greint hefur verið frá tók
bæjarstjórn ákvörðun um að
sitja í sumarfríi í júlí og ágúst.
Bæjarráð fer með vald bæjar-

stjórnar í sumarfríi, en bæjar-
stjórn kom síðast saman 15.
júní. Í bókun Sigurðar segir
m.a.:

„Meirihluti bæjarráðs ákvað
á fundi 3. júlí að nýta sér breyt-
ingar frá 2004 sem gerðar hafa
verið á sveitarstjórnarlögum
nr. 45/1998 til að ráða málum
til lykta með meirihluta at-

kvæða þegar um ágreining er
að ræða um fjárhagsmál sveit-
arfélagsins. Af þessu tilefni
og þar sem mikilsverð mál
munu þurfa afgreiðslu á næstu
vikum er rétt að farið sé að
sveitarstjórnarlögum í öllum
greinum. Í 15. grein sveitar-
stjórnarlaga segir að sveitar-
stjórn þar sem byggðarráð er

kjörið skuli halda fundi eigi
sjaldnar en mánaðarlega, en
jafnframt að heimilt sé að fella
niður fundi í allt að tvo mánuði
yfir sumarið.“

Þá segir Sigurður að í ljósi
þessa sé eðlilega að bæjar-
stjórn endurskoði ákvörðun
sína og bæjarstjóra verði falið
að kalla saman bæjarstjórnar-

fund 17. ágúst næstkomandi,
enda hafi bæjarstjórnin þá
verið í fríi í sína tvo mánuði.
„Kjörnir bæjarfulltrúar Ísa-
fjarðarbæjar hafa þar með
tækifæri til að taka afstöðu til
ákvarðana bæjarráðs áður en
þær taka fullnaðargildi, ef um
ágreiningsmál er að ræða.“

Formaður bæjarráðs, Guðni

Geir Jóhannesson, vísaði til
samþykktar bæjarstjórnar um
að sumarleyfið næði út ágúst
og næsti fundur yrði 7. sept-
ember, en hún var samþykkt
samhljóða 9:0. Þá benti Guðni
á að heimild sé í sveitarstjórn-
arlögum til að boða aukafund
ef þriðjungur bæjarstjórnar
óskar þess.    – eirikur@bb.is

Björn Jóhannesson, lög-
maður á Ísafirði hefur sent
bæjaryfirvöldum í Ísafjarðar-
bæ bréf fyrir hönd umbjóð-
anda síns, Erlings Tryggva-
sonar, þar sem ítrekuð er
beiðni um að gerð verði úttekt
á húsnæði veitingastaðarins
Langa Manga við Aðalstræti
22 á Ísafirði. Eins og kunnugt
er hefur Erlingur, sem býr í
nágrenni við staðinn, ítrekað
kvartað undan því að ónæði
sé af staðnum. Heilbrigðis-

eftirlitið framkvæmdi á sínum
tíma hávaðamælingu og fann
hávaðamörk sem væru ásætt-
anleg fyrir íbúa í nágrenninu.

Anton Helgason hjá Heil-
brigðiseftirliti Vestfjarða sagði
á sínum tíma að vandi þessa
máls væri þríþættur, í fyrsta
lagi væru um að ræða hávaða
frá tónlistarflutningi sem hægt
væri að lækka, í öðru lagi há-
vaða frá gestum utan við stað-
inn og í þriðja lagi umgengni
utan við staðinn. Sagði hann

ekki hægt að heimfæra síðast-
töldu tvö atriðin upp á Langa
Manga, þó staðurinn drægi að
sér fólk.

Heilbrigðiseftirlitið festi í
framhaldinu kaup á hávaða-
mæli til að eiga auðveldar með
að fylgja málinu eftir ef aðrar
kvartanir væru lagðar fram. Í
byrjun júlí mánaðar ákvað
bæjarráð Ísafjarðarbæjar að
samþykkja að gefið yrði út
vínveitingaleyfi til Langa
Manga til 13. mars á næsta

ári, og hefur staðurinn veit-
ingaleyfi til sama tíma og
skemmtanaleyfi til 29. júní á
næsta ári.

Bæjarráð fjallaði um bréf
Björns og benti á að öll til-
skilin leyfi til reksturs Langa
Manga lægju fyrir og byggðu
þau á úttektum þar til bærra
aðila. Bæjarráð óskaði þá eftir
því að teknar yrðu saman þær
úttektir sem nýlega hafa farið
fram vegna Langa Manga.

– eirikur@bb.is

Ítreka beiðni um úttekt
á húsnæði Langa Manga

Gestir fyrir utan veitingastaðinn Langa Manga á Ísafirði.
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STAKKUR SKRIFAR

Samræmd götumynd, forn og ný
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

Ágóðahlutagreiðsla Eignar-
haldsfélags Brunabótafélags
Íslands til Súðavíkur verður
upp á ríflega 2,1 milljónir í ár,
að því er fram kemur í fundar-
gerð hreppsnefndar. Upphæð-
in verður greidd út 15. október
nk. Árlega greiðir Eignar-
haldsfélagið framlag til aðild-
arsveitarfélaganna í formi
ágóðahlutar, og er það liður í
að stuðla að bættum bruna-
og forvörnum í sveitarfélög-

unum í samræmi við lög og
samþykkir EBÍ þar að lútandi.

Stjórn félagsins ákveður ár-
lega upphæð ágóðahlutagreið-
slnanna, en jafnframt skal ár-
legt framlag ekki vera undir
150 milljónum. Framlagið í
ár er 450 milljónir í ár, og er
þetta þriðja árið í röð sem
greidd er út sérstaklega vegleg
upphæð, og er ástæðan sögð
vera góð afkoma félagsins á
síðasta ári.    – eirikur@bb.is

Súðavíkurhrepp-
ur fær 2,1 milljónir

Súðavík.

Einar Kristinn líklega kærð-
ur fyrir ólöglegar lundaveiðar

Umhverfisstofnun mun að
öllum líkindum kæra Einar K.
Guðfinnsson, sjávarútvegs-
ráðherra, til lögreglu vegna
ólöglegra lundaveiða. Einar
var ásamt fleirum á lundaveið-
um í Grímsey í Steingrímsfirði
án þess að vera með gilt veiði-
kort. Fram kemur á vef Morg-
unblaðsins að málið hafi farið

af stað þegar Fréttablaðið
sagði í vikunni frá lundaveiði
Einars en með honum voru
m.a. Björn Friðrik Brynjólfs-
son, aðstoðarmaður ráðherra,
og Samúel Örn Erlingsson,
yfirmaður íþróttadeildar RÚV.

Fréttin varð til þess að fjöl-
margar fyrirspurnir bárust
veiðistjórnunarsviði Umhverf-

isstofnunar um hvort ráðherra
hefði gilt veiðikort eins krafist
er. Lögfræðingi Umhverfis-
stofnunar hefur verið falið að
kanna málið og í ljós kom að
hvorki ráðherra né aðstoðar-
maður hans voru með veiði-
kort og ekki heldur Samúel
Örn.

Ekki náðist í Einar Kristinn

vegna málsins en Björn Frið-
rik aðstoðarmaður hans segir
að um vanþekkingu hafi verið
að ræða, þeir hafi ekki gert
sér grein fyrir því að veiðikort
þyrfti við veiðar á lunda í háf.
Veiðikort þarf við allar veiðar
á fuglum og spendýrum á Ís-
landi að rottum og músum
undanskildum. – smari@bb.isEinar Kr. Guðfinnsson.

Framkvæmdir við gerð áningar-
svæðis á Suðureyri hefjast brátt

Framkvæmdir við gerð án-
ingarsvæðis á Suðureyri hefj-
ast um miðjan ágúst, en með
því er verið að reyna mæta
fræðsluþörf gesta Sjávar-
þorpsins Suðureyri. Við gerð
deiliskipulags þar sem hug-
myndir voru kynntar um
byggingu veiðihúsa, áningar-
svæðis og bætt aðgengi að
lóni komu athugasemdir frá
nærliggjandi íbúum um ókosti
veiðihúsa á umræddum lóð-

um. Félagið hefur því fallið
frá hugmyndum um að byggja
á þessum lóðum og leyst hús-
næðis þörfina eftir öðrum leið-
um. Samkomulag hefur náðst
um bætt aðgegni að þorskin-
um í lóninu og því hægt að
undirbúa bætt umhverfi og að-
gengi á því svæði.

Félagið hefur það markmið
að byggja upp klasasamstarf
þeirra sem vilja sameiginlega
vinna að uppbygginu Sjávar-

á gönguleiðarkorti sem hann-
að var í fyrra en þar að auki
tók félagið að sér gerð kynn-
ingarefnis og kostun auglýs-
inga fyrir klasann.

Þá hefur verið smíðuð vef-
verslun og netbókunarkerfi
fyrir vörur og þjónustu í þorp-
inu. Verkefnið rekur vefsvæð-
ið www.sudureyri.is en gesta-
fjöldi inn á vefinn hefur stór-
aukist eftir að átaksverkefnið
fór af stað.    – thelma@bb.is

þorpsins Suðureyrar og hefur
unnið að ýmsum verkefnum

frá því um áramót. Meðal ann-
ars tók félagið að sér prentun

Suðureyri.

Fyrir nokkru var vikið að því að nú væri byggður nýr grunnskóli og sá
gamli hefði verið rifinn að hluta, en til þess að halda götumyndinni hefði
verið ákveðið af yfirvöldum er hafa verndun gamalla húsa á sinni könnu,
að nýr skóli skyldi ekki rísa nema að framhlið hins gamla stæði endurnýjuð
og felld inn í nýja húsið. Gott og vel. Ísfirðingar hafa, eins áður var sagt
staðið í fararbroddi Íslendinga er kemur að vernd og viðhaldi gamalla
bygginga. Þorpið í Neðstakaupstað er stöðug áminning um vernd gamalla
húsa. Hvernig gengur þegar kemur að hinum nýju byggingum?

Skutulsfjarðareyri er sérstæð. Húsaþyrping þar er samsett af nýju og
gömlu. Sumt hið gamla er ekki byggt til að þjóna nútímaþörfum fólks.
Kröfurnar eru miklum mun meiri árið 2006 en voru fyrir 40 eða 50 árum,
hvað þá fyrir 100 árum. Sum hús hafa verið rifin og önnur byggð í þeirra
stað. Stundum hefur tekist þokkalega til. En í önnur skipti hefur árangurinn
orðið til mikilla vonbrigða. Fáir, hvorki heimamenn og gestir, dást að
stærstu nýbyggingunni við Hafnarstræti, Neista. Neðar við Hafnarstræti
og hinu megin götunnar stendur heilsteypt röð húsa, sem vekur eftirtekt
þeirra sem um fara í fyrsta sinn. Stjórnsýsluhúsið beint á móti er að vísu
nýtískuleg bygging, en hefur heppnast þokkalega. Þar ræður að fremur
bjart er yfir útliti hússins sem er fjórar hæðir og dregur heldur úr lítilli

fegurð hússins við hliðina, sem seint verður sagt fagurt, þótt vissulega
hafi núverandi eigendur Hótels Ísafjarðar lagt talsverðan metnað í að
halda húsinu við og lyfta útliti þess og auka léttleika.

Einmitt þess vegna og ekki síður vegna ósamstæðrar götumyndar Poll
megin við Hafnarstrætið hefði mátt ætla að bæjarstjórn sýndi talsverðan
metnað þegar kæmi að nýjum byggingum þeim megin götunnar. Sem fyrr
segir er húsið Neisti afar fáum augnayndi. En ekki tekur betra við þegar
litið er á nýjustu smíðina við götuna. Í sjálfu sér kann að vera of snemmt
að kveða upp úr með það hvort útlit þess húss falli að sundurslitinni götu-
mynd Hafnarstrætis þegar litið er inn Skutulsfjörð. Af hverju var húsið
ekki haft hæðinni hærra til þess að reyna skapa einhverja heild þarna
megin götunnar.

Það er jafn brýnt að skapa heildstæða mynd af húsum er standa munu
ókomna framtíð á eyrinni eins og að vernda þau sem byggð voru endur
fyrir löngu. Ekki síst er brýnt að sýna metnað þegar felld eru saman í eina
heild eldri hús og ný. Sýna verður snöggtum meiri metnað í þessum efn-
um en blasað hefur við síðustu árin. Bæjarstjórn hefur þá stefnu að efla
ferðaþjónustu. Verkin tala hæst eigi að efla vitund fyrir nánasta umhverfi
okkar.

Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 690 2202.

Óska eftir notuðu sófasetti, litl-
um ísskáp og litlu eldhúsborði.
Uppl. í síma 840 4229.
Til sölu er íbúð nr. 301 á Hlíf II
á Ísafirði. Íbúðin snýr að höfn-
inni. Upplýsingar gefur Kristján
í síma 895 7171.

Til sölu er notuð eldhúsinnrétt-
ing. Uppl. í síma 897 9360.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
93. Góður bíll í góðu ástandi.
Vetrardekk á felgum fylgja.
Verð kr. 150 þús. Uppl. í símum
456 4349, 866 86069 og 865 6451.

Til leigu er stór íbúð á eyrinni á
Ísafirði. Uppl. í síma 848 3460.

Til sölu er Toyota Corolla árg.
2004, ekin 60 þús. km. Upplýs-
ingar í síma 867 9696.

Til sölu eða leigu er Aðalgata
49 Suðureyri. Húsið er 218 m² á
tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Uppl. gefur Magnús
í síma 845 0408.

Blíður og barngóður, 2ja ára
gamall Labrador hundur fæst
gefins. Góð framtíðarheimili
með tíma til að sinna þörfum
hans er skilyrði. Upplýsingar í
síma 895 6004.

Óska eftir 4-5 herb. íbúð/húsi
til leigu í Súðavík eða á Ísafirði
frá og með 1. sept. og fram á
vor. Hafið samband við Hauk í
síma 864 7715.

Kristinn Kristjánsson sigr-
aði á VÍS-mótinu í golfi sem
fram fór á Tungudalsvelli á
Ísafirði á laugardag. Kristinn
fór hringina tvo á 72 höggum
en annar varð Jakob Ólafur
Tryggvason á 84 höggum. Elí-
as Jónsson varð þriðji á 86
höggum.

Þegar tekið hafði verið tillit
til forgjafar var Ernir Steinn
Arnarson hjá GBO efstur með
59 högg, Kristinn Kristjáns-
son annar með 67 högg og
Anton Helgi Guðjónsson
þriðji með 68 högg. Nándar-
verðlaun fengu þeir Jóhannes
K. Ingimarsson á 6/15. braut
og Guðni Guðnason á 7/16.

Alls tóku 35 þátt í mótinu
sem var styrkt af Vátrygginga-
félagi Íslands.

Kristinn
sigraði
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Fiskiskipum á Vestfjörðum
fækkaði um 18% á sex árum

Fiskiskipum á Vestfjörðum
fækkaði um 68 frá árinu 1999
til ársins 2005, úr 381 í 313,
eða um átján prósent. 20%
fækkun varð á togurum á
tímabilinu, úr 10 í 8, opnum
fiskibátum fækkaði um 36%,
úr 214 í 137 og vélskipum
fjölgaði um 7%, úr 157 í 168.
Ef litið er til samanlagðra
brúttótonna vestfirskra fiski-

skipa þá voru þau 16.834 árið
1999 en 14.786 árið 2005, en
það er samdráttur um 12%.

Mestu munar um togarana,
en árið 1999 voru þeir 9.667
brúttótonn en einungis 6.123
brúttótonn í fyrra. Það er sam-
dráttur um 37%. Meðalaldur
skipa á Vestfjörðum fyrir sex
árum var 18 ár en er í dag 22
ár. Allar tegundir báta voru

að meðalaldri átján ára fyrir
sex árum, en í dag eru opnir
fiskibátar að meðaltali 20 ára,
vélskip að meðaltali átján ára
og togarar að meðaltali 27 ára,
og hafa því elst um níu ár á
sex árum.

Flest vélskipin eru á bilinu
0-10 brúttótonn, eða 89 tals-
ins. 39 vélskip eru á bilinu
11-25 brúttótonn, 21 vélskip

er á bilinu 26-100 brúttótonn,
ellefu á bilinu 101-300 brúttó-
tonn, sex á bilinu 301-500
brúttótonn og tvö vélskip eru
á bilinu 501-1000 brúttótonn.
Ekkert vélskip er stærra en
1001 brúttótonn. Sex togarar
á Vestfjörðum eru undir 1000
brúttótonnum og tveir eru
stærri.

– eirikur@bb.is  Júlíus Geirmundsson ÍS-270.

Grímur Atlason bæjarstjóri

Fær verðlaun fjölgi
hann Bolvíkingum
Grímur Atlason, nýráðinn

bæjarstjóri Bolungarvíkur,
fær verðlaun nái hann að
fjölga bæjarbúum á meðan
hann situr í bæjarstjórastóln-
um, að því er fram kemur í
viðtali við Soffíu Vagnsdótt-
ur, oddvita bæjarstjórnar í
Fréttablaðinu. Ákvæði um
þetta ku vera í ráðningar-
samningi Gríms.

Grímur flytur vestur í dag
og stendur til að halda mót-
tökuathöfn með dansleik til
að bjóða hann og fjölskyldu
hans velkomin í bæinn.
Grímur hefur ærinn starfa
með höndum, enda hefur
Bolvíkingum fækkað um
16,5% síðan 1997, eða úr
1.093 í 913. Mest var fækk-

unin frá 1997 til 1998, en þá
fækkaði um 75 manns. Minnst
var fækkunin frá 2002 til
2003, en þá fækkaði einung-
is um sjö manns.

– eirikur@bb.is

Grímur Atlason.

Fimm sjóstangaveiði-
bátar til Suðureyrar

Súgfirðingar undirbúa nú
þátttöku sína í sjóstangaveiði-
verkefninu Fjord Fishing. Að
því er fram kemur á vef Suð-
ureyrar hefur verið samið um
að fimm sumarhús og fimm
bátar verði reiðubúnir á Suð-
ureyri næsta vor. Að undir-
búningnum stendur félagið
Sjávarþorpið á Suðureyri sem
hefur það að markmiði að
byggja upp klasasamstarf
þeirra sem vilja sameiginlega
vinna að uppbyggingu Suður-
eyrar í tengslum við ferða-
þjónustu.

Fyrirtækið Fjord Fishing
ehf. var stofnað á Ísafirði síð-
asta sumar en að því standa

sveitarfélögin Tálknafjörður,
Vesturbyggð, Bolungarvík og
Súðavíkurhreppur, og fyrir-
tækin Angelreisen og Iceland
Pro Travel. Markmiðið er að

þróa þjónustu og vöru sem
hefur sérstöðu á markaðnum,
bæði á Íslandi og í Evrópu,
sem mun draga að mikinn
fjölda ferðamanna. Um 900

sjóstangaveiðimenn frá Þýska-
landi koma til Vestfjarða í
tengslum við Fjord fishing í
sumar.

– thelma@bb.is

Suðureyri.

Á fimmtudag var dýpkunarpramminn Graddi dreg-
inn frá olíumúlanum á Ísafirði niður á Sundartanga
þar sem hann var dreginn á land. Lóðsbátur Ísafjarðar-
hafnar, Sturla Halldórsson, dró prammann á sjó og
þegar á Suðurtanga var komið tók á móti honum jarðýta
sem dró hann land. Eins og áður hefur komið fram mun
Hringrás tæta hann niður í brotajárn og flytja á brott.
Talið er að með öllu séu um 200 tonn af járni bundin í
Gradda. Pramminn hefur lengi verið þyrnir í augum
Ísfirðinga þar sem þeir hafa séð hann grotna niður í
Ísafjarðarhöfn en langt er síðan hann var notaður til
dýpkunarframkvæmda.                            – smari@bb.is

Graddi kominn á
þurrt á Suðurtanga

Jarðýtan kippir í Gradda.

Farþegabáturinn Ramóna
flutti þúsundasta farþega sinn
undir lok síðustu viku, en það
var 16 ára Reykjavíkurmær
sem var að koma með göngu-
hópi af Hornströndum. Hún
kom um borð í Ramónu í Að-
alvík og við þetta tækifæri var
henni afhent gjafabréf og
blómvöndur frá Ferðaþjónust-

unni Grunnavík, sem gerir út
Ramónu. Grunnavík býður
upp á með áætlunarferðir á
föstudögum og sunnudögum
frá Bolungarvík til Grunna-
víkur, Jökulfjarða og Hesteyr-
ar, auk þess sem ferðaþjón-
ustan rekur gistihús í Grunna-
vík.

Siglt er á aðra staði eftir

þörfum og eftirspurn, m.a. til
Hornvíkur sem kom sterk inn
hjá Grunnavík sl. sumar. Þá
er einnig hægt að panta auka-
ferðir og sérferðir. Að öllu
jöfnu er siglt frá Bolungarvík
en lítið mál er að sigla frá
annarri höfn í auka- eða sér-
ferðum ef þess er óskað, hvort
sem er frá Súðavík, Reykja-

nesi, Bæjum eða Ísafirði.
Á meðfylgjandi mynd má

sjá vinningshafann Elínborgu
Ágústdóttur ásamt áhöfn og
eigendum Ramónu, Friðriki
H. Smárasyni, vélstjóra, Sig-
urrós Sigurðardóttur, fram-
kvæmdastjóra Ferðaþjónust-
unnar og Friðriki Jóhannssyni
skipstjóra.     – thelma@bb.is

Þúsundasti farþeginn hjá
Ferðaþjónustunni Grunnavík
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Sjómaðurinn
sem aldrei vildi vera sjómaður

„Ég er ekki Flateyringur að
uppruna, ég er fæddur í Borg-
arfirði og fluttist til Flateyrar
þegar ég er fimm ára. Átti svo
sem venjulega æsku og byrja
á sjó ungur. Möguleikar í
þorpinu eru ekkert mjög mikl-
ir ef þú ferð ekki í nám, það er
um tvennt að velja, fara á sjó
eða í frystihúsið. Mér fannst
skynsamlegra að fara á sjóinn,
ég byrjaði tólf ára þegar ég
fór á útilegubáta á færi. Ég
var á skaki á Flateyri á sumrin
þegar ég var 13 – 14 ára, síðan
lá leiðin á Ísafjörð þar sem ég
var á frægum báti sem hét
Ásgeir Kristján, gerður út af
Jóakim Pálssyni, var á honum
eitt haust á trolli og Kristján
heitinn Jóakimsson var skip-
stjóri. Ég ætlaði aldrei að
verða sjómaður en ég dróst
einhvern veginn inn í þetta,
var frekar ódæll unglingur,
hafði gaman af að skemmta
mér og þurfti talsvert neyslufé.
Um það bil þegar ég var að
flosna upp úr námi fer ég á
Guðrúnu Jóns frá Ísafirði en
Addi Kitta Gauj var skipstjóri
á bátnum og eftir það þá er ég
fastur á sjónum. Leiðin lá
hingað og þangað, var á bátum
á Ísafirði og á Flateyri en fer
svo á togara frá Sauðárkróki.

Haustið 1975 fór ég í Stýri-
mannskólann og klára fiski-
mannsprófið tveimur árum
síðar og fer þá til Flateyrar á
togarann Gylli. Lífernið á
manni var gegndarlaust frá
sextán ára aldri og langt fram
á þrítugsaldurinn og maður
var oft í skrýtnum félagsskap,
því verður ekki neitað að ég
var mjög villtur. Við tökum sam-
an ég og konan mín, Halldóra
Jónsdóttir sem er Vestfirðing-
ur í báðar ættir öfugt við mig
sem á engar rætur hér og flytj-
um á Flateyri en það blundaði
alltaf í mér að fara í Tækni-
skólann, hafði sótt um og
komist inn en það dagaði ein-
hvern veginn uppi. Ég sá það
aldrei fyrir mér að verða sjó-
maður fyrir lífstíð þó að ég
væri kominn með þetta próf
upp á vasann. Mér leiddist
alltaf á sjó, tók út fyrir það að
fara sjóinn. Það er hægt að
hugsa þetta þannig að ég var á
sjó í tuttugu og fimm ár og
varlega áætlað þá var ég lok-
aður inn í járnkassa í sextán
ár, einangraður frá umheim-
inum og það er meira en lífs-
tíðarfangelsi. Stundum þótti
mér gaman á sjó þegar það
var mikið fiskirí og sjálfsagt
var ég það sem oft er kallað
jaxl, jaxlarnir öskruðu alltaf

mest þegar mikið var að gera
og ég gat alveg látið heyra í
mér. En ég var aldrei með það
planað að vera sjómaður þó
ég ílengdist í þessu öll þessi
ár. Eftir að ég hafði verið á
Gylli í tíu ár þar af 1. stýri-
maður síðustu sjö árin þá lét
ég glepjast af því að fara á
Sléttanesið sem afleysinga-
skipstjóri. Það er niðurlæg-
ingartímabil mitt í sjómenn-
sku. Það var kaupfélagsútgerð
sem gerði út Sléttanesið, það
gekk illa og hugur minn var
kominn í land nema að ég átti
bara eftir að finna leiðina. Það
er ekkert auðvelt fyrir sjó-
menn að fara í land, þú ert í
háum tekjum, átt þínar eignir
í þorpinu, það getur verið erfitt
að losna.

Mestu átthagafjötrarnir eru
í steypunni og tækifæraskort-
inum. Ég var á Sléttanesinu í
fjögur ár og ég hef aldrei verið
eins ánægður með að hætta í
vinnu eins og þegar ég kom í
land í síðasta sinn á Sléttanes-
inu. Alltaf stóð til að fara í
land en það var óhugsandi að
fara í einhverja frystihúsa-
vinnu, ég þurfti mikið til að
halda mínum málum gang-
andi og þoldi illa mikla launa-
lækkun. Flótti minn frá ísköld-
um raunveruleika sjósóknar-
innar fólst í því að gerast
fréttaritari DV.“

Fyrsta viðtaliðFyrsta viðtaliðFyrsta viðtaliðFyrsta viðtaliðFyrsta viðtalið
við konunavið konunavið konunavið konunavið konuna

„Ég held ég hafi verið eini
fréttaritarinn á landinu sem
var alltaf á hafi úti. Það mátti
ekki koma brot á skip þá var
umsvifalaust komin frétt um
það. Þetta vildi þannig til að
móðir mín, Sigríður Sigur-
steinsdóttir sem býr á Flateyri
hafði verið fréttaritari eftir að
bróðir minn, hann Dommi á
Dekkjaverkstæði Ísafjarðar
sem hafði tekið þetta að sér,
flutti til Ísafjarðar. En hún
þoldi illa áreitið sem fylgdi
þessu. Jónas Haraldsson frétta-
stjóri DV hringir í mig og
spyr hvort ég vilji taka að mér
það merka verkefni að vera
fréttaritari DV. Ég hló að
þessu og spyr hann um hæl
hvort hann átti sig á að ég sé
togarasjómaður sem er alltaf
úti á sjó. Hann segir að það sé
allt í lagi það þurfi bara að
skrifa einhverjar fréttir öðru
hvoru og halda plássinu á kort-
inu. Ég tek þetta að mér og er
andskoti brattur til að byrja
með, taldi mig vera fréttaritara
sem ætti að skrifa fréttir sem

ekki væru skrifaðar með hags-
muni byggðarlagsins að leið-
arljósi.

Ein af mínum fyrstur frétt-
um var viðtal við konuna
mína, fyrsta og eina skiptið
sem ég gerði það. Þannig var
að það var búið að kæra leik-
skólann til barnaverndarráðs
út af einhverju smotteríi, það
var eitt klósett á skólanum
minnir mig. Hún var að vinna
á leikskólanum þannig að til-
valið var að taka viðtal við
hana og einfalt, mig minnir
að það hafi verið gert á rúm-
stokknum. Ég skila af mér
fréttinni og það er fjögurra
dálka frétt í DV með fyrir-
sögninni  „Dagheimili kært
til barnaverndarráðs“ og þorps-
búar supu hveljur. Svona frétt-
ir áttu ekki að koma frá Flat-
eyri, heldur áttir að skrifa um
sjósókn, kvenfélagið og svo
framvegis. Ég tek þann pól í

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því Reynir
Traustason var villtur unglingur vestur á Flateyri.
Þá var það óhugsandi að villingurinn og togarajaxl-
inn yrði nokkurn tímann annað en sjóhundur þó
að það hafi aldrei blundað í honum, en tækifærin
í þorpinu buðu ekki upp á annað. Hann hefur
verið kallaður stjörnublaðamaður, hvað svo sem
það þýðir, en segir sjálfur að hann vilji bara skrifa
um raunveruleikann eins og hann birtist honum.

hæðina strax að skrifa fréttir
um það sem skiptir máli og
eru raunverulega fréttir. Næsta
frétt var um það að verið var
að opna nýja sundlaug og mér
þótti merkilegt að hún var kynt
með olíu því að hreppurinn
treysti sér ekki í viðskipti við
Orkubú Vestfjarða sökum hás
rafmagnsverðs. Ég þekkti það
af eigin raun, borgandi himin-
háa reikninga um hver mánað-
armót frá fyrirtækinu sem í
léttum dúr var kallað Okurbú
Vestfjarða og ég gerði þetta
að útgangspunkti fréttarinnar
og það varð allt vitlaust. Þarna
kunni ég ekki ákveðin grund-
vallaratriði í blaðamennsku
eins og að blanda ekki eigin
skoðunum í fréttirnar þó svo
að þú hafir sterkar skoðanir á
umfjöllunarefninu en ég end-
aði fréttina þannig að allir íbú-
ar hefðu skilning á afstöðu
hreppsins enda fengju þeir

mánaðarlega 220 volta sjokk
í pósti! Fréttaskrifin voru orð-
in mitt aðaláhugamál og flótti
frá leiðinlegri sjómennsku. Ég
var mjög aktívur að skrifa
fréttir frá Flateyri og sumt af
því féll í góðan jarðveg en
annað ekki eins og gengur og
gerist.

Smám saman fer mig að
langa að fara alfarið í blaða-
mennsku en launin voru alveg
skelfileg og það vissi ég af
eigin raun. Ég safnaði saman
ávísunum sem ég fékk fyrir
heilt ár sem fréttaritari og það
dugði mér í eitt ágætis fyllerí.
Sumarið 1992 læt ég til leiðast
að fara suður og vera blaða-
maður á DV í tvo mánuði og
notaði í það sumarfríið mitt.
Það gekk svona glimrandi vel,
mér tókst að móðga biskup
Íslands og etja honum saman
við önnur trúfélög. Það var
mikið metnaðarmál hjá mér
að vera með aðalfrétt á forsíðu
og það tókst síðasta daginn
minn, en það var frétt um að
Davíð Oddsson og Þorsteinn
Pálsson, þá sjávarútvegsráð-
herra, hefðu farið í hár saman.
Davíð hafði þá tekið fram fyrir
hendur Þorsteins varðandi
kvótaniðurskurð. Sigurdór
Sigurdórsson sem var frétta-
stjóri sagði við mig þegar ég
var að fara að ég yrði kominn
aftur þá um haustið, ég hváði
og spurði hvað hann væri að
meina og hann sagði að ég
væri með blaðamannabakter-
íuna og ég gæti ekkert gert
við því. Ég taldi það vera eins
og hvert annað bull, ég væri á
sjó með milljón á mánuði og
gæti ekki farið að skipta á því
og einhverjum hundrað þús-
und kalli í blaðamennskunni.
Sigurdór gaf lítið fyrir það og
sagði að ég kæmi aftur og það
stóðst en það liðu tvö ár.

BlaðamaðurinnBlaðamaðurinnBlaðamaðurinnBlaðamaðurinnBlaðamaðurinn
Reynir TraustasonReynir TraustasonReynir TraustasonReynir TraustasonReynir Traustason

„Ég var allan tímann á leið-
inni í blaðamennsku nema að
það var ekki hægt að verja
það, fjárhagsleg afkoma fjöl-
skyldunnar hékk á spýtunni.
Á Flateyri átti ég hús, við
hjónin komin með fjögur börn
og allt of mikið fyrirtæki að
flytja suður til þess eins að
komast á einhver hungurlaun.
Ellert Schram og Jónas Krist-
jánsson voru oft í sambandi
við mig og þeir sögðu mér að
ég gæti komið á DV hvenær
sem er og ég gaf það alltaf til
kynna að ég væri á leiðinni.

Ég var þá kominn í eigin út-
gerð, gerðum út bát á línu og
rækju og það var gaman af
því, afkoman ekki burðug en
þó allt í lagi. Svo gerðist það
sumarið 1994 að ég flyt til
Þorlákshafnar og báturinn
kominn á humarvertíð. Ég réði
skipstjóra þar sem ég kunni
ekkert á humarveiðar og var
sjálfur á dekki. Humarveiðar
eru skrýtinn veiðiskapur, mik-
ið kemur upp af leir og drullu
og maður þarf að róta í þessu
og reyna að finna humarinn.
Þetta minnir á að taka upp
kartöflur og það er það leiðin-
legasta sem ég geri. Þegar við
erum búnir að taka tvö höl þá
hóar skipstjórinn í mig og það
er síminn til mín. Í símanum
er Ellert Schram og hann spyr
mig hvernig þetta sé með mig,
ætla ég að koma á blaðið? Jú
segi ég en ég er á vertíð, kom-
inn með eigin bát og get ekki
losnað strax. Ellert leggur til
að við hættum að tala um þetta
því ég sé ekkert að koma, ókei
segi ég við hann, það verður
þá bara að vera þannig. Þegar
ég er kominn aftur út á dekk,
með hendurnar á kaf í drull-
unni þá hugsa ég með mér að
ég geti þetta ekki lengur, tek
af mér vettlingana og hringi í
Ellert og boða mig í vinnu
eftir nokkra daga. Ellert má
eiga það að hann setti mig á
hæsta taxta blaðamanna þann-
ig að ég var með sæmileg
frystihúsalaun. Ég var með
hugmyndir um að vera í þessu
um sumarið og fara svo aftur
á sjóinn en upp frá þessu hef
ég verið í blaðamennsku.

Tveimur árum síðar er ég
orðinn fréttastjóri DV við litla
hrifningu gömlu haukanna,
þeir skildu ekki að einhver
sjóari væri orðinn fréttastjóri.
Ég passaði mig á því að skrifa
alltaf fréttir þó að ég væri
kominn í yfirmannastöðu því
það var það sem ég hafði gam-
an af. Fyrstu árin var ég aðal-
lega í sjávarútvegsmálunum
en þann málaflokk þekkti ég
best, hafði verið formaður
skipstjóra- og stýrimannafé-
lagsins Bylgjunnar. En ég
vildi alltaf víkka út sviðið og
skrifa um ólíklegustu mál og
skrifa um allt. Elías Snæland
Jónsson aðstoðarritstjóri sagði
við mig að ég ætti að muna
það að skrifa af sömu virðingu
um kött upp í tré og kjarn-
orkustyrjöld, ekki ætti að
kasta til hendinni þó blaða-
manni þætti umfjöllunarefnið
ómerkilegt og þetta reyndi ég
að hafa að leiðarljósi upp frá
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því en það voru aðrir hér sem
höfðu hagsmuni af kvótakerf-
inu þó þeir segðu það ekki.
Ættirnar á Ísafirði sem áttu
allan kvótann þótti þetta gott
þó að í hjarta sínu væru þær á
móti þessu. Ég gafst upp á
þessari baráttu, stríðið var tap-
að og tilgangslaust að standa í
þessu. Þegar ég var að skrifa
þessar greinar þá byggði ég á
þekkingu minni á svæðinu og
atvinnugreininni, en það er
einhvern veginn þannig að
það má ekki fjalla um það
þegar fólk flytur í burtu, það
má bara tala um þegar fólk
flytur í þorpin. Flateyri er allt
öðruvísi þorp en þegar ég bjó
þar. Tveir þriðju íbúa eru Pól-
verjar og það er fínt fólk en
hér búa tvær þjóðir. Það verð-
ur ekki fyrr en á annarri eða
þriðju kynslóð sem samfélag-
ið hristist saman. En ég er
orðinn svo skrýtinn, hættur
að hafa áhyggjur af kvótanum
og hvort fiskur komi á land.
Það eina sem ég er að sækjast
eftir á Flateyri eru rólegheit
og að geta verið í friði.“

–Vestfirðingar hömruðu
mikið á umdeildri úttekt á
Vestfjörðum í Mannlíf í vetur
og mörgum fannst þitt hand-
bragð vera á greininni. Átti
gagnrýnin rétt á sér?

„Ég sem ritstjóri Mannlífs
fékk Pál Ásgeir Ásgeirsson
til að gera úttekt á stöðu fjórð-
unganna, það var ekki bara
fjallað um Vestfirði heldur
voru birtar greinar um alla
landsbyggðina og höfuðborg-
arsvæðið. Ég hef ekkert með
það að gera hvernig hans efn-
istök eru, ég hef oft fengið Pál
til þess að vinna fyrir mig og

því. Eitt af fyrstu verkefnun-
um sem ég fékk eftir að ég
byrjaði í fullu starfi var að
taka viðtal við nýráðinn rit-
stjóra Nýs Lífs, Gullveigu Sæ-
mundsdóttur. Mér var bara
sagt að fara og taka viðtal við
hana og  mér þótti það alveg
agalegt og kveið þessu mikið.
Þetta var eitthvað glanstímarit
fyrir konur og himinn og haf
skildu að þennan heim og
þann sem ég kom úr. Hún var
afskaplega indæl og um þetta
birtist frétt, en það er kald-
hæðnislegt að ellefu árum síð-
ar er ég orðinn ritstjóri á hinu
glanstímaritinu.“

Umfjöllun umUmfjöllun umUmfjöllun umUmfjöllun umUmfjöllun um
hnignun Vestfjarðahnignun Vestfjarðahnignun Vestfjarðahnignun Vestfjarðahnignun Vestfjarða

talin óæskilegtalin óæskilegtalin óæskilegtalin óæskilegtalin óæskileg
–Þú hlaust mikla gagnrýni

að vestan vegna skrifa þinna
um Vestfirði. Varstu neikvæð-
ur í skrifum þínum Vestfirði?

„Ég skrifaði röð greina um
að allir togararnir væru að fara
og það fannst fólki alveg aga-
legt. Ég gerði fréttaskýringar
um ástandið á öllum stöðun-
um. Það voru þrettán togarar
á svæðinu og það urðu mikil
læti yfir því að ég væri að
fjalla um þessi mál því það
var ekkert að. Ég hef alltaf
reynt að skrifa þannig að frétt-
irnar mínar gefi rétta mynd af
ástandinu á þeim tímapunkti.
Það er ekkert launungarmál
að á þessum tíma voru Vest-
firðingar að missa togarana
sína, við höfðum orðið undir í
kvótakerfinu sem við vissum
frá upphafi. Ég hafði sem for-
maður Bylgjunnar barist gegn

líkað við hans störf, þykir
hann vera góður penni. Ég
spyr hann sem ritstjóri hvort
hann geti staðið við þetta og
hann jánkar því en ritstjórinn
stýrir ekki hvernig hann skrif-
ar. Páll hefur þekkingu á þessu
samfélagi, fæddur fyrir vestan
og bjó lengi á Ísafirði. Það
sem Páll skrifaði er ekki endi-
lega rétt, þetta er hans sýn á
þann raunveruleika sem að
blasti við honum þegar hann
var að vinna greinina. Við-
kvæmi fyrir gagnrýni er mun
meiri í samfélögum sem eru
að láta undan síga heldur en
sterkari samfélögum.“

DV, FréttablaðiðDV, FréttablaðiðDV, FréttablaðiðDV, FréttablaðiðDV, Fréttablaðið
og Baugsmáliðog Baugsmáliðog Baugsmáliðog Baugsmáliðog Baugsmálið

„Ég hætti á DV vegna þess
að mér leiddist í vinnunni.
Eftir að hafa leiðst á sjónum í
25 ár lofaði ég sjálfum mér að
vera aldrei í vinnu sem mér
leiddist í. DV var komið í
skelfilega stöðu, gömlu eig-
endurnir voru búnir að selja
og Óli Björn Kárason keypti
blaðið. Maður fann alveg að
þetta var að fara á hliðina og
óttalegt basl. Það sem var verst
var að það átti að sækja hjálp
í að vera góðir við valdmenn-
ina. Ýmsar skrýtnar reglur
voru gengnar í gildi, ekki mátti
stíga ofan á ráðherra og það lá
í loftinu að við áttum að vera
hliðhollir Sjálfstæðisflokkn-
um. Þetta var gert í örvæntingu
held ég, Óli Björn hélt að
flokkurinn gæti bjargað blað-
inu en Óli Björn var fínn at-
vinnurekandi og ég hafði gam-
an af því vinna með honum

að mörgu leyti. Trúr því lof-
orði sem ég gaf sjálfum mér
um að vera aldrei í leiðinlegri
vinnu ákvað ég að hætta og
fór yfir á Fréttablaðið. Þegar
ég byrjaði var fyrsti mánuð-
urinn að líða sem rekstur
blaðsins var réttu megin við
núllið en þetta var alveg ægi-
leg vinnuaðstaða. Við vorum
í gamla Hampiðjuhúsinu og
það var ægilega kalt á okkur á
skrifstofunni en þetta var mjög
skemmtilegt og frumherjaandi
sveif yfir vötnum. Þetta er eftir
endurreisn blaðsins eftir gjald-
þrot og Baugsmenn komnir
inn í blaðið.“

—Nú lágu blaðamenn og
ritstjórn Fréttablaðsins undir
miklum ákúrum fyrir að þjóna
eigendum sínum. Var eitthvað
til í þeim ásökunum?

„Upphafið að öllu þessu
máli má kannski rekja til frétt-
ar sem ég skrifaði og fyrir-
sögnin var: Stjórn Baugs ótt-
ast afskipti forsætisráðherra.
Ég skrifaði þessa frétt í laugar-
dagsblaðið fyrir Bolludags-
viðtalið fræga við Davíð. Ég
hafði undir höndum fundar-
gerðir stjórnar Baugs og menn
vilja enn þann dag í dag vita
hvernig ég komst yfir þær. Í
þeim kom fram að stjórn
Baugs, ekki bara Jóhannes og
Jón Ásgeir heldur margir mæt-
ir menn og konur úr viðskipta-
lífinu  voru sammála um það,
samkvæmt fundargerðinni, að
fyrirtækinu stafaði hætta af
Davíð Oddssyni. Fréttin var
ekkert flókin, fjallaði um það
að stjórn stórfyrirtækis óttað-
ist afskipti forsætisráherra,
rökstudd með fundargerðinni.
Það ætlaði náttúrulega allt

vitlaust að verða, ég átti að
vera að ganga erinda Baugs
sem er tómt bull því hver mað-
ur gat séð að fréttin gat komið
jafn illa við Baug og Davíð
og aldrei vafi hjá mér að skrifa
þetta. Hefði ég verið á DV
hefði ég farið hamförum með
þessar upplýsingar, DV er það
sem kallað er tabloid en Frétta-
blaðið ekki þannig að fram-
setningin var mjög tempruð.
Það er alveg sama á hvaða
fjölmiðli ég hefði verið að
vinna á, með þessi gögn undir
höndum var þetta alltaf stór-
frétt.

Það var mikið talað um að
Jón Ásgeir hefði komið ná-
lægt þessu en hans aðkoma
að málinu var ekki meiri en
svo að ég sendi honum einn
tölvupóst og bað um staðfest-
ingu á einhverju og hann svar-
aði honum. Ég hafði á þessum
tíma hitt Jón Ásgeir einu sinni
og þá var ég á DV. Á þessum
tíma var ekki búið að kunn-
gjöra eignarhald Fréttablaðs-
ins og ég held að það hafi
verið þannig að Gunnar Smári
hafi viljað endurreisa blaðið
og fengið Baugsmenn með sér
í lið og ekki var búið að ganga
frá lausum endum á eignar-
haldi áður en blaðið tók flug.
Það fyndnasta var að allir
héldu að blaðið myndi skaðast
vegna þessara skrifa og um-
ræðunni um eignarhaldið, en
hvað gerðist? Þjóðfélagið var
á öðrum endanum út af þessu,
þá tekur auglýsingasalan mik-
inn kipp, allir vildu auglýsa í
Fréttablaðinu. Það var verið
að hamra á blaðinu og stórar
ásakanir féllu og að sjálfsögðu
lásu menn það. DV lufsaðist

einhvern veginn með, voru
með einkaviðtöl við Davíð og
einhverjar skrýtnar greinar.
Þarna átti DV að fara hamför-
um.“

Einu sinni skrifaðEinu sinni skrifaðEinu sinni skrifaðEinu sinni skrifaðEinu sinni skrifað
í þágu einhversí þágu einhversí þágu einhversí þágu einhversí þágu einhvers

–Hvernig var að vera blaða-
maður á DV þegar flóðið féll?

„Það var rosalega erfitt, ég
var nýfluttur og þekkti hvern
einasta mann sem fórst. Ætt-
ingjar mínir sluppu en þarna
var ég að missa vini mína.
Það breytti því ekki að ég fór
á Flateyri nokkrum dögum
eftir flóð og skrifaði fréttir
um það. Það er í eina skiptið
sem ég skrifa í þágu einhvers,
ég var að skrifa í þágu Flat-
eyrar og var ekki endilega að
skrifa um það sem var frétt-
næmast heldur reyndi ég að
finna einhverja sólargeisla
mitt í hörmungunum. Um-
fjöllun um snjóflóðið í Súða-
vík var öðruvísi því að strax
lágu embættismenn undir
ámæli fyrir að hafa ekki
brugðist rétt við aðstæðum en
því var ekki að skipta á Flat-
eyri. Ein merkilegasta frétt
sem ég hef skrifað var nokkru
eftir flóðið en þá fór ég til
Veðurstofustjóra og ætlaði að
taka viðtal við hann um snjó-
flóðavarnir og hann fer ofan í
skúffu hjá sér og finnur mynd
þar sem búið var að draga
rautt strik yfir Flateyri. Þarna
voru að verki Norðmenn sem
höfðu komið til Flateyrar fyrir
áratugum síðan og þeirra mat
á snjóflóðahættunni var í sam-
ræmi við það sem raun bar
vitni. Því verður ekki neitað
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að við vorum kærulaus, þegar
ég var að byggja þá vildi ég
byggja á eyrinni en engar lóðir
var að fá þar þannig að mér
var sagt að byggja í Ólafstúni
þar sem er bullandi snjóflóða-
hætta, en maður spáði ekkert í
það. Það er vitað að það féll
snjóflóð sem fór yfir kirkju-
garðinn og í gamla daga var
bannað að leika sér ofan við
kirkju ef það voru hengjur í
fjallinu. En þetta virðist gleym-
ast, fólk hugsar það kemur
ekkert fyrir mig og byggðin
leggur af stað upp í fjall sem í
ljósi sögunnar var glapræði.“

–Hvað finnst þér um Ísa-
fjarðarmálið svokallaða og ör-
lög DV?

„Fyrst og fremst var þetta
smekklaus og ósvifin fram-
setning á málinu. Þeir sak-
felldu manninn á forsíðunni
og gerðu fötlun hans að út-
gangspunkti og gerðu grín að
henni. Ef þeir ætluðu sér að
gera frétt um málið og ég neita
ekki fyrir það að þarna var um
hefðbundið fréttamat að ræða,
þá hefðu þeir þurft að hafa
snefil af virðingu fyrir hlutað-
eigandi. Ég skrifaði leiðara
um DV í Mannlíf í fyrra þar
sem ég lýsti yfir áhyggjum
mínum um að svona gæti farið
fyrir blaðinu. Að mörgu leyti
var DV lifandi og skemmtilegt
en subbuskapurinn á forsíðun-
um gerði út af við þá. Þeir
lögðu mann í einelti sem hafði
drepið mann með einu hnefa-
höggi án þess að hafa ætlað
drepa manninn. Eins var kom-
ið fyrir blaðinu, þeir ætluðu
ekki að valda skaða en þeir
vissu aldrei hvað forsíða og
hvaða frétt mundi hafa skelfi-
legar afleiðingar eins og fréttin
um Gísla gerði. Ég skil vel
reiði fólks gagnvart blaðinu,
hún var uppsöfnuð og það var
fréttin frá Ísafirði sem fyllti
mælinn og endalok blaðsins í
þeirri mynd sem það var voru
ljós. Að sumu leyti sakna ég
DV því það þarf að hafa áreit-
inn fjölmiðil en hann þarf að
kunna sín takmörk og það
gerðu þeir ekki.“

RithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinnRithöfundurinn
Reynir TraustasonReynir TraustasonReynir TraustasonReynir TraustasonReynir Traustason
„Þessi árátta að skrifa um

allt og líta svo á að ekkert sé
heilagt kemur einnig fram
þegar ég fer að skrifa bækur.
Ég byrjaði að skrifa bók um
Svein Þormóðsson blaðaljós-
myndara og það var allt í lagi,
maður úr fjölmiðlaheiminum
sem ég þekkti, rétt eins og
þegar ég byrja í blaðamennsku
og skrifaði fyrst um sjávarút-
vegsmálin sem ég þekkti. Svo
skrifaði ég Seið Grænlands
sem fjallar um Íslendinga á
Grænlandi, en ég þekkti ágæt-
lega til Grænlands. Bókin
seldist mjög vel og kom öllum
á óvart og ég hugsaði með
mér að þetta væri góð formúla
og nú ætla ég að skrifa um
Íslendinga í Ameríku. Það eru
þúsundir Íslendinga í Banda-
ríkjunum, tuttugu á Grænlandi
og ég skrifaði bókina Amer-
íski draumurinn en það kom
mér á óvart að hún seldist ekki
nema um þriðjung af því sem
Seiður Grænlands seldist.

Í eldhúsinu í Ömmuhúsi en á þessum stól hefur Reynir skrifað allar bækur sínar.

Formúlan gekk ekki upp.
Ameríkubókin leiddi það af

sér að ég skrifaði mína næstu
bók. Einn kafli í Ameríska
draumnum átti að fjalla um
konu af vestfirskum ættum,
Sonju de Zorrilla sem var vell-
auðug kona í Bandaríkjunum.
Mér var bent á það að hún
væri alltof mikilvæg til að vera
einn kafli í bók og mér leist
vel á það og tók kaflann úr
bókinni og fór að skrifa um
hana. Fyrst var hrollur í mér,
hún var kona sem lifði innan
um þá ríku og frægu. Man-
hattan, þar sem hún bjó, er
eins langt frá Flateyri og hún
frá mér. Ég bar kvíðboga fyrir
verkinu, en hugsaði með mér
að ég ætti ekki að skrifa ein-
ungis um þann heim sem ég
þekkti, alveg eins og ég skrif-
aði ekki um sjávarútvegsmál
alla mína tíð í blaðamennsku.
Auðvitað átti ég ekki að skrifa
bara um karla, ég átti að skrifa
um konur, hvernig sem þær
eru, bara að lífshlaupið og kar-
akterinn séu nægilega áhuga-
verð. Sonja vildi aldrei hitta
mig, öll viðtöl voru í gegnum
síma og alltaf stóð það til hjá
henni að hitta mig en á síðustu
stundu klikkaði það alltaf.
Næst því að hitta hana var í
Reykjavík en hún átti íbúð
fyrir sunnan. Ég hringdi í hana
þegar ég var fyrir utan og ég
sá að hún dró frá gardínurnar
en nær komst ég ekki. Við
áttum sama afmælisdag, 18.
nóvember og auðvitað var
bókin gefin út þann dag og þá
ætluðum við hittast en nokkr-
um mánuðum fyrir útgáfudag-
inn lést Sonja. Bókin er mjög
sérstök að því leyti að í henni
er verið að skrifa um samtíðar-
mann höfundar án þess að
hann hitti persónuna.

Sonja var mjög sérstök, að
sumu leyti var hún lík Howard
Hughes, hún einangraði sig,

var mjög sótthrædd og svo
held ég að hún hafi viljað að
ég hefði hugmyndir um sig
eins og hún var.  Hún var
hrædd um að ef ég hitti hana
þá sæi ég hana sem aldraða
konu en ekki þá glamúrkonu
sem hún var þá hefði það áhrif
á skrif mín. Þetta var grafal-
varlegt ástand, eitt sinn hafði
ég mælt mér mót við hana
þegar hún lá inni á spítala og
ég frétti það í anddyrinu að
hún væri á barmi taugaáfalls
yfir komu minni þannig að ég
hætti við. Hún las bókina al-
drei en ég held að hún hefði
verið ánægð með hana, hún
fékk góðar viðtökur og rok-
seldist. Ögrunin í því að skrifa
um hana var að fjalla um eitt-
hvað sem er algjörlega ólíkt
mér og mínum högum og þetta
leiðir af sér að í mínu næsta
verkefni fer ég að hugsa eins
og fegurðardrottning. Það var
mjög gaman að skrifa um
Lindu Pétursdóttur og komast
inn í hennar hugarheim, fíkn-
ina og baráttuna við hana. Það
lengsta sem ég gekk í að kom-
ast inn í hennar heim var þegar
hún kenndi mér að ganga eins
og fegurðardrottning, bæði
sundbolagöngulagið og síð-
kjólagöngulagið. Þegar ég var
búinn að skrifa um þessar tvær
konur skrifa ég bókina Skugga-
börn sem er um unga dópista
sem er afskaplega fjarri mér,
persónurnar eru kynslóðinni
yngri og eru í allt öðrum heimi
en ég þekki. Ég var drykk-
felldur unglingur en það var
ekkert upp á borðinu að menn
væru á kafi í dópi, í mesta lagi
fengu menn sér eina hasspípu
en hörðu efnin sem eru að
gera út af við samfélagið, voru
ekki inni í myndinni.

Eftir Skuggabörn var ég í
vafa um hvað ég ætti að gera
næst og ég hafði alltaf haft í
huga að skrifa um Rögnu á

Laugarbóli allt frá því að ég
skrifaði um hana í DV á sínum
tíma. Lífshlaup hennar er í
senn aðdáunarvert og ótrúlegt
og hún er algjör andstaða við
Sonju. Sonja er á sviði heims-
ins, bjó á Manhattan og ferð-
aðist um heiminn í einkaþot-
um, fór í frí á Bahamas og
Rívíeruna á meðan Ragna er
alltaf í sama dalnum. Þá fer
maður að spá í það hvort að
það er eitthvað ómerkilegra
líf en að vera á þeytingi um
heiminn? Niðurstaðan er nei,
og það er jafnvel merkilegra
líf. Þú ert á sömu þúfunni alla
þína tíð og nærð að meta feg-
urð lífsins betur en þeir sem
aldrei ná að staldra við eins
og gerðist með Sonju, hún var
ekki mjög hamingjusöm undir
það síðasta. Forrík en átti eng-
in börn og peningar skiptu
hana engu máli undir það síð-
asta og hún skildi ekki hvers
vegna hún hafði safnað þeim.
Ragna er algjör andstaða við
hana en samt eru þær líkar að
sumu leyti. Báðar eru þær
mjög sjálfstæðar, hafa brenn-
andi þörf fyrir því að standa
eigin fótum. Sonja kláraði sig
á hlutabréfamarkaðnum á
Wall Street en Ragna hefur
klárað sig í bændasamfélag-
inu, alltaf sjálfstæð og enginn
hefur getað vaðið yfir hana,
ól upp börnin sín sjálf án þess
að karlmaður kæmi þar nærri
nema til að framleiða þau.
Ragna er vestfirsk hetja af
gamla skólanum, jaxl sem
lemur á kerfinu í sífellu.“

DópsmyglarinnDópsmyglarinnDópsmyglarinnDópsmyglarinnDópsmyglarinn
og kvikmynda-og kvikmynda-og kvikmynda-og kvikmynda-og kvikmynda-
gerðamaðurinngerðamaðurinngerðamaðurinngerðamaðurinngerðamaðurinn

„Við Lýður Árnason og
Jóakim Reynisson, barnabarn
Jóakims Pálssonar, gerðum
heimildarmyndina Skugga-

börn sem fjallar um sömu ein-
staklinga og bókin. Partur af
myndinni var að endurupplifa
ferð sem ein söguhetjan fór til
Amsterdam. Við reyndum að
gera allt eins, vorum á sama
hóteli og söguhetjan var með
í för sem mátti ekki fréttast,
enda maður með fortíð. Til-
gangurinn með ferðinni var
að fara í spor hans en hann
hafði einhverjum árum áður
keypt í Amsterdam 450 gr. af
kókaíni og smyglað þeim til
landsins og að sjálfsögðu
þurftum við að kaupa kókaín
líka nema bara miklu minna
magn og jafnframt að ná því
öllu á filmu. Það var óhugs-
andi að láta hann gera þetta,
maður sem var kominn út úr
þessum heimi, og ef að hann
hefði verið tekinn hefði það
kostað hann alltof mikið og
ekki verjandi fyrir mig að
stuðla að því. Úr varð að ég
keypti kókaín, ekkert í líkingu
við það sem hann keypti á
sínum tíma, hálft gramm var
það held ég, það hefur svipuð
áhrif á mann og einn viskí-
fleygur. Hann leiðbeindi mér,
sagði mér hvernig ég ætti að
bera mig að, við hvern ég ætti
að versla og svo framvegis.
Ég keypti kókaínið af götusala
vopnaður upptökutæki og
hefði ég sennilegast verið
drepinn hefði það komist upp
og þetta var tekið upp með
tveimur földum myndavélum.
Ég muldi niður efnið og bland-
aði það með sápudufti og gerði
það óneysluhæft, sá sem hefði
tekið það í nefið hefði blásið
sápukúlum í margar vikur á
eftir.

Í alvöru smyglferðinni sem
við vorum að líkja eftir hafði
efninu verið komið fyrir í
Mein Kampf eftir Hitler en
við vorum ekki með hana
þannig að ég varð að láta mér
bók um Stalín nægja. Ég hafði

borið það undir Jóhann Bene-
diktsson sýslumann á Kefla-
víkurflugvelli að ég hefði
áhuga á að gera þetta og hann
sagði að það væri ekkert mál
og ég ætti að láta hann vita
hvenær ég væri að koma til
landsins og hann ætlaði að
láta tollarana vita og þeir
mundu tékka á mér. Svo fer
ég að velta fyrir mér úti í
Amsterdam að það sé ekkert
eðlilegt að þetta sé allt saman
eitthvert leikrit og sýslumaður
og tollarar með í leiknum og
ég ákveð að hringja ekkert í
Jóhann. Ég lendi á Leifsstöð
og fer í gegnum leitina og
þegar ég er að fara í gegnum
dyrnar þá sný ég við og til-
kynni að ég sé með þetta. Og
þvílíkt andskotans írafár. Það
ætlaði allt vitlaust að verða.
Það fer allt í gang og tekið á
málunum eins og þarna séu
þeir komnir í feitt og ég ein-
hver stórsmyglari. Ég var hátt-
aður en gerður sá greiði að
ekki var skoðað upp í enda-
þarminn á mér. Þeir sem eru
með mér eru stoppaðir líka en
fá ekki sömu trakteringuna og
ég. Svo hélt ég að þessu færi
að verða lokið, þyrfti kannski
að skrifa undir einhverja papp-
íra og búið mál. Þá er mér
tilkynnt að ég sé handtekinn
ásamt föruneytinu og ætti að
fara í klefa í Keflavík og ég
vissi ekki hvað væri á seyði.

Eftir sjö klukkutíma í haldi
var okkur sleppt og þá hófst
mikill fjölmiðlasirkus sem var
ekki frá mér kominn því að ég
ætlaði ekki að gera þetta opin-
bert fyrr en í myndinni og ég
veit ekki hvernig fjölmiðlarnir
komust að þessu. Þessu var
lekið í Morgunblaðið og svo
komu allir miðlarnir koll af
kolli og umræðan fór strax að
snúast um það að ég væri að
smygla eiturlyfjum. Umræðan
skiptist í tvennt, annarsvegar
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sagði fólk að það væri fínt að
sýna fram á hvernig þetta er
gert og hversu auðvelt það er
og hinsvegar um að ég væri
bara fíkniefnasmyglari sem er
mjög auðvelt en það eru engin
rök fyrir því. Sigríður Rut Júl-
íusdóttir hefur verið lögmaður
minn og hún sagði að þetta
fengi aldrei staðist því að efnið
var ónýtt, það var allt myndað,
ég gaf mig fram og minnsta
mál í heimi að fá mig sýknað-
an færi þetta fyrir dómstóla.
Málið endaði í sátt og sam-
lyndi, ég var ekki kærður og
málið kláraðist bara. Eftir á
að hyggja held ég að þetta
hafi snúist um sært stolt og
það eina sem ég fékk sam-
viskubit yfir var að vera að
rugla í þessum ágætu embætt-
ismönnum. Eitt sem var mjög
viðkvæmt hjá þeim var að á
Leifsstöð var fíkniefnahund-
urinn að hnusa utan í mér og
ég sagði að ég ætti tík heima
og þar með var málið dautt og
þeir fóru með hundinn.“

Er manískurEr manískurEr manískurEr manískurEr manískur
að eðlisfariað eðlisfariað eðlisfariað eðlisfariað eðlisfari

„Meðan ég er á Fréttablað-
inu þá kaupa Baugsmenn DV
og mig langar til að fara yfir á
blaðið en fékk ekki. Sigurjón
M. Egilsson sem var frétta-
stjóri Fréttablaðsins hafnaði
því, vildi halda mér á Frétta-
blaðinu og ég var ekkert kátur
með það, taldi eðlilegt að ég
færi yfir. Svo bauðst það að
ég færi sem fréttastjóri á DV
og ég gekk að því en var ekki
nema í sex mánuði því þá
býðst mér að taka við Mann-
lífi. Þá er ég kominn í allt
annað tempó, reglan var að
fara frekar skemur en lengra,
öfugt við DV. Við náum upp
fínum lestri og ég breytti blað-
inu þó nokkuð, það var orðið
alveg eins og Nýtt Líf. Það
var eitt tabú á blaðinu og það
var að hafa karlmann á for-
síðu, það var talið mjög slæmt.
Ég hikaði ekki við að hafa
karla á forsíðunni, það fór bara
eftir efni blaðsins. Þetta eina
og hálfa ár sem ég var á blað-
inu gekk alveg ágætlega en
Fróði, útgáfufélag blaðsins
var alltaf í tómu basli. Fróði
fór á hausinn fyrir hádegi
fyrsta daginn minn og ný
kennitala kominn eftir mat,
það var svolítið sérstakt. Þegar
Steinar J. Lúðvíksson, aðalrit-
stjóri Fróða, hættir þá gerist
það að Mikael Torfason er
ráðinn í hans stað og starfs-
hættir breyttust. Hann ákveður
að fara að miðstýra öllum
blöðunum sem var allt öðru-
vísi en Steinar fór að, hann
vildi hafa yfirsýn yfir öll blöð-
in en ritstjórar þeirra höfðu
samt ákvörðunarvald um efn-
istök og stóðu og féllu með
því. Án þess að þetta hafi hald-
ið fyrir mér vöku þá fór þetta
í taugarnar á mér og ég ákvað
að taka tilboði sem rak á fjörur
mínar. Ég ætla ekkert að tala
um í hverju það felst en það er
í fjölmiðlun og það kemur í
ljós í haust hvað það er sem
ég er að fara að gera.“

–Það er sagt að þú sért að
fara í samkrull með peninga-
mönnum og ýmsir eru nefndir

til sögunnar, er eitthvað til í
því?

„Það er alveg ljóst að ég er
að fara í verkefni sem hefur
fjárhagslegt bakland. Ég hef
ekki þann brennandi áhuga
blaðamennsku lengur að ég
sé tilbúinn að tefla fjárhags-
legri afkomu minni í tvísýnu
eins og ég gerði áður fyrr.“

–Hvernig stendur á því að
togarajaxl að vestan með fiski-
mannapróf er eftirsóttur fjöl-
miðlamaður?

„Það er alveg sama hvað þú
gerir í lífinu ef þú ert hugfang-
inn af verkefninu og vinnur
vinnuna þína, hvort sem þú
ert blaðamaður eða togara-
skipstjóri þá vantar ekki at-
vinnutækifærin. Í sjómennsk-
unni átti ég aldrei heima, ég
náði aldrei að hugsa eins og
þorskur, ég var í þessu af því
að ég neyddist til þess. Ég hef
alltaf verið manískur, flest
sem ég hef gert hefur verið
gert með trompi. Þegar ég var
ungur og drykkfelldur þá gerði
ég það með látum, það fór
ekkert á milli mála ef ég var á
ferðinni.“

–Hvað liggur fyrir hjá þér
núna?

„Það er fyrst og fremst að
klára bókina um Rögnu. Svo
tekur við þetta nýja starf en
fyrst verð ég að klára bókina.
Það er þannig að þegar ég er
að skrifa bækur þá er ég bara
í því. Ég get ekki verið að
stússast í blaðamennsku með
skrifunum. Ég vinn þetta í lot-
um, helst fer ég til Flateyrar í
einhverja daga og vinn dag
og nótt, helst sextán tíma á
dag, ekki ósvipaðar tarnir og
á togurunum í gamla daga.
Svo er það myndin um Sigurð
Pétursson, Ísmanninn ógur-
lega og hún er á lokasprettin-
um. Jóakim og Lýður eru með
mér í því verkefni en við Lýð-
ur höfum náð mjög vel saman.
Hann er mikil menningar-
sprauta og hefur haldið þessu
byggðarlagi gjörsamlega uppi
hvað varðar skemmtilegheit-
in. Honum leiðast lækningar,
hefur mest gaman af gerð bíó-
mynda eða að skrifa um ná-
riðla eins og hann gerði fyrir
smásagnakeppni Mannlífs.
Þegar ég er að vinna frá mér
allt vit þá kemur læknirinn og
dregur mig út í göngutúra og
svo er hann að reyna að fá
mig til að hætta að reykja sem
tekst ekki. Það mætti segja að
ég sé undir læknishendi þegar
ég skrifa á Flateyri.“

–smari@bb.is

Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar

„Mál hafa ekki verið
keyrð í gegn í bæjarráði“

Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs segir það
ekki vera rétta túlkun Sigurðar
Pétursson að meirihluti bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar hafi keyrt
mál í gegn í bæjarráði. Ein-
ungis hafi verið farið að lögum
og gerir hann ekki mikið úr
ágreiningsmálum innan bæj-
arráðs. „Sorphirðumálin eru
eini ágreiningurinn sem hefur
komið upp og það mál kemur
til út af því að útboðsgögn
voru ekki tilbúin og ekki æski-
legt að semja frá degi til dags
við verktakann. Því var farið
út í það að semja við hann til
eins árs til að gefa okkur svig-
rúm.“ Guðni segir að sorp-
hirðumálin séu í skoðun hjá
meirihlutanum og að hans
mati hafi fyrirtækið staðið sig
vel og megi reyna samninga-
leiðina.

Guðni segir að það sé rétt
hjá Sigurði að þegar bæjar-
stjórnin samþykkti samhljóða

Guðni Geir Jóhannesson.
að fara í sumarfrí þá hafi menn
gert það með hliðsjón af bæj-
armálasamþykkt Ísafjarðar-
bæjar sem kveður á um að
fullnaðarákvörðun í ágrein-
ingsmálum skuli vera tekin af
bæjastjórn en ekki bæjarráði.

Að sögn Guðna benti lög-
fræðingur félagsmálaráðu-
neytisins meirihlutanum á ný

lög sem heimila bæjarráðum
að leiða mál til lykta án sam-
þykkis bæjarstjórna og á fundi
bæjarráðs þann 3. júlí var
ákveðið að nýta sér þessa
heimild. Aðspurður hvort ekki
hefði verið eðlilegt að staðið
hefði verið að málum í sam-
ræmi við bæjarmálasamþykkt-
ina en ekki lagabreytingar sem
bæjarfulltrúum var ekki kunn-
ugt um þegar fríið var sam-
þykkt segir Guðni svo ekki
vera, þetta mál varð að leiða

til lykta.
Eins og fram hefur komið

hefur minnihlutinn ákveðið að
nýta sér heimild í sveitar-
stjórnarlögum um að kalla
þurfi saman bæjarstjórn ef
þriðjungur bæjarfulltrúa óski
þess og segist Guðni hafa
fengið bréf frá minnihlutanum
þess efnis. „Réttur þeirra er
ótvíræður, og forseti bæjar-
stjórnar mun væntanlega kalla
saman bæjarstjórn innan tíð-
ar.“                  – smari@bb.is

Námskeið í akademískum
vinnubrögðum verður haldið
á vegum Háskólaseturs Vest-
fjarða og Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða undir lok ágúst.
Námskeiðið er sérstaklega
ætlað þeim sem hyggjast hefja
nám á háskólastigi en getur
gagnast ýmsum öðrum, eins
og t.d. þeim sem þurfa að
semja skriflegar greinagerðir
eða annað slíkt, flytja erindi
og fyrirlestra o.s.frv. Leið-
beinandi á námskeiðinu er Ól-
ína Þorvarðardóttir, Dr. Phil.
en námið felst í þjálfun og
kennslu í akademískum vinnu-

brögðum, einkum við samn-
ingu og frágang ritgerða, er-
inda og verkefna.

Gerð verður grein fyrir
helstu rannsóknaraðferðum,
gildi gagnrýnnar hugsunar og
þess að setja skoðanir fram á
rökvísan og aðgengilegan hátt.
Byggt verður á bókum og
greinum sem efnið varða auk
æfinga og verkefna undir
stjórn kennara. Námskeiðið
verður kennt dagana 21. - 24.
ágúst. Mánudaginn 21. ágúst
verður kennt kl. 20-20:45,
þriðjudag, miðvikudag og
fimmtudag kl. 16-20.

Námskeið í akadem-
ískum vinnubrögðum

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.

Háskólasetur og Fræðslumiðstöð Vestfjarða
eru til húsa í Vestrahúsinu á Ísafirði.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Sigubjörg Daníelsdóttir og Halldór Sigurðsson á Reykhólum

Grillaður þari og mexíkósk kjúklingasúpa
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á óvenjulega uppskrift
að þessu sinni sem er grill-
aður þari með fetaosti.
Segja þau að hann sé góður
sem snakk eða meðlæti.

„Þarinn er hið mesta lost-
æti og hentar bæði sem
meðlæti með kjöti og fiski
eða bara því sem manni
dettur hug, einnig er hann
frábært snakk. Þarinn er
auðvitað rosalega hollur
enda bera Reykhólabúar
þess glöggt merki“, segir
Sigurbjörg. Uppskriftina af
mexíkósku kjúklingasúp-

unni fékk Sigurbjörg hjá vin-
konu sinni í Kópavoginum,
og segir hún að þetta sé mjög
kraftmikil og öflug súpa. „Það
má segja að það ríki suðræn
stemmning á Reykhólum a.m.k.
í matargerð þar sem Ásta
Sjöfn sendi ykkur síðast upp-
skrift af salsafiski með piri
piri kartöflum“, segja sælker-
arnir.

Grillaður þari með fetaosti
Grillaður þari með fetaosti
hrossaþari
ólífuolía
hvítlaukspipar

fetaostur með sólþurrkuð-
um tómötum

Þvoið fyrst þarann upp úr
volgu vatni svo hann verði
ljósgrænn, og skerið í hæfi-
lega strimla. Síðan er hann
marineraður í ólífuolíunni og
hvítlaukspiparnum í 20 – 30
mín. Þurrkið olíuna að mestu
þurrkuð af áður en þarinn er
grillaður í nokkrar mín. á
hvorri hlið, eða þar til hann er
stökkur. Berið fram með
fetaostinum.

Mexikósk kjúklinga-

súpa fyrir fjóra
3 laukar
3 hvítlauksrif
1 rauður chilipipar
allt saxað smátt, steikt á
pönnu og sett í súpupott.

1 flaska Granini tómatsafi
eða sambærilegur
4-5 dl kjúklingasoð
2 tsk Worchestersósa
1 tsk chilikrydd
½-1 tsk cayenne pipar (ath.
sterkt)
2 dósir niðursoðnir tómatar,

smátt saxaðir.
Setjið í pottinn og sjóðið

við lágan hita í  45-60 mín.
Skerið 3-4 kjúklingabringur í
litla bita og steikjið, setjið í
pottinn og sjóðið í 15 mín. Í
stað kjúklingabringa má nota
heilsteiktan kjúkling.

Meðlæti
1 krukka guacamole
1 dós sýrður rjómi
Nachos flögur
Rifinn ostur

Hesthús til sölu
Hálft húsið að Kaplaskjóli 1 í Engidal er

til sölu. Um er að ræða norðurenda húss-
ins, sem er fullbúið hús fyrir 11-12 hesta.
Hlaða fyrir 16-32 rúllur auk hnakkageymslu
eru sér í húsinu, en kaffistofa snyrting og
fatageymsla eru í sameign með suðurhluta
hússins. Stórt sameiginlegt gerði fylgir
húsinu.

Nánari upplýsingar gefur Marinó í síma
864 6550 eða 456 4103.

Breyting á lögum um vegabréf
kemur illa við ljósmyndara

Ísfirðingum sem og öðrum landsmönnum er nú boðið
að láta starfsmann sýsluskrifstofu taka passamyndina

sína, í stað atvinnuljósmyndara. Sýslumaður er til húsa
í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

Eins og kunnugt er var lög-
um um íslensk vegabréf breytt
nú síðastliðið vor. Ein þeirra
breytinga sem urðu er að í
stað þess að umsækjanda um
vegabréf sé gert að fara í
myndatöku til ljósmyndara og
mæta með passaljósmynd á
sýsluskrifstofu er nú boðið
upp á að ljósmyndin sé tekin
á sýsluskrifstofu af starfs-
manni sýslumanns. Þetta hef-
ur komið illa við marga ljós-
myndara á Íslandi, og sagði

Árný Herbertsdóttir, ljós-
myndari á Ísafirði, í samtali
við ruv.is að hún átti sig ekki
á því hvernig ráðuneytið geti
tekið að sér þessa þjónustu,
því ljósmyndun sé lögvernduð
iðngrein. Fram kemur í viðtal-
inu við hana að þessi þjónusta
hafi verið um 60% af veltu
fyrirtækisins, og að ljóst sé að
rekstur ljósmyndastofunnar
Myndás, sem Árný rekur,
muni breytast í kjölfar þessara
breytinga og að hún sé að leita

sér að vinnu.
Taka skal fram að enn er

fólki boðið að koma með
mynd tekna af ljósmyndara
til að láta setja í vegabréfið
sitt, en þá eru sett þau skilyrði
að myndin sé undir hálfs árs
gömul og að myndinni sé skil-
að inn á stafrænu formi, annað
hvort á minnislykli eða þannig
að ljósmyndari sendi hana í
tölvupósti á viðkomandi um-
sóknarstað. Þótt komið sé með
eigin mynd í vegabréfið er samt

tekin mynd af umsækjanda á
staðnum í öryggisskyni.

Verðskrá sýslumanns fyrir
vegabréf breytist ekki við að
hann taki myndirnar. Enn
kostar 5.100 kr. fyrir almennt
vegabréf, 10.100 kr. fyrir
hraðafgreiðslu á almennu
vegabréfi, 1.900 kr. fyrir börn
yngri en 18 ára og fólk 67 ára
og eldra, en 3.750 kr. fyrir
hraðafgreiðslu vegabréfs sem
annars hefði kostað 1.900 kr.

– eirikur@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
tók á dögunum fyrir erindi frá
hafnarstjóra, Guðmundi M.
Kristjánssyni, þar sem óskað
var eftir 6,5 milljón króna
aukafjárveitingu vegna niður-

reksturs stálþils á Ásgeirs-
bakka á Ísafirði. Bæjarráð
vísaði erindi hafnarstjóra til
endurskoðunar á fjárhagsáætl-
un fyrir árið í ár.

Í verkinu felst múrbrot á

133 m kanti, brot á þekjum
2700 m² og fyllingu í þil allt
að 7800 m³. Þá á að reka niður
110 tvöfaldar stálþilsplötur,
ganga frá festingum og stög-
um, byggja 139 m kantbita

með pollum, stigum og frí-
holtum og leggja lagnir og
byggja ljósamasturs og vatns-
hús. Verkinu skal lokið eigi
síðar en 15. desember 2006.

– eirikur@bb.is

Óska eftir viðbótarfjár-
veitingu vegna stálþils

Fjármögnun fyrir Sjávar-
þorpið Suðureyri að ljúka

Fjármögnun fyrir átaks-
verkefnið Sjávarþorpið Suð-
ureyri ehf., hefur gengur vel
og er sala á hlutabréfum í sam-
nefndu félagi á lokastigi. Hátt
í þrjátíu fyrirtæki, félagasam-
tök og einstaklingar hafa stutt
fjárhagslega við verkefnið
fram að þessu, en félagið var
stofnað um síðustu áramót.
Sævar Kristinsson var ráðinn
verkefnastjóri fyrir klasann og
Benedikt Bjarnason hefur ver-
ið starfsmaður verkefnisins í
sumar. Einnig fékk verkefnið
styrk úr atvinnuleysistrygg-
ingarsjóði til að ráða sumar-

trúa íbúa og félagasamtaka úr
þorpinu.

Strax í upphafi hefur verk-
efnið gefið af sér tvö heilsárs-
störf og þrjú sumarstörf auk
verktakastarfa. Gert er ráð fyr-
ir að störfum fjölgi enn frekar
á næsta ári því a.m.k. þrjú
heilsársstörf auk verktaka-
starfa eru í undirbúningi innan
klasans. Innan tíðar verður
boðið til hluthafafundar þar
sem kosin verður ný stjórn
fyrirtækisins sem mun stýra
klasanum áfram næstu skref.
Verður þá greint frá því hverjir
hluthafar félagsins eru og

hvernig stjórn félagsins verður
skipuð. Þetta kemur fram á
vef Suðureyrar.

Markmið félagsins er að
bjóða ferðamönnum að upp-
lifa sjávarþorpið Suðureyri
eins og það er með þátttöku í
daglegu lífi íbúanna og fræð-
ast um lifnaðarhætti og menn-
ingu íbúa í litlu sjávarþorpi á
Íslandi. Verkefnið er hugsað
sem þriggja ára uppbygging-
arstarf og gera áætlanir ráð
fyrir umtalsverðum fjárfest-
ingum tengdu þessu verkefni
á Suðureyri næstu þrjú árin.

– thelma@bb.is

starfsmenn til handverkshúss-
ins „Á milli fjalla“. Sævar
stýrir síðan tíu manna ráð-
gjafahópum sem er hópur full-

Bobby Fisherman
er markaðsfulltrúi

Sjávarþorpsins Suðureyri.
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Ævintýri á
Inkaslóðum

Hópurinn komin í Machu Picchu.

Friðgerður Ómarsdóttir á Ísafirði fór í júní í ferðalag
til Perú þar sem hún gekk í fótspor Inka til forna og
skoðaði meðal annars týndu borgina Machu Piccu
sem Inkar byggðu þegar veldi þeirra stóð sem hæst í
hæðum Andesfjalla. Hún segir hér Bæjarins besta frá
ferðalaginu. Við fórum fimm saman, ég ,móðir mín
Ásgerður Annasdóttir, bróðir hennar Sigmundur Ann-
asson, kona hans Agnes Karlsdóttir og Annas sonur
þeirra til Perú til þess að ganga þessa gömlu Inkaleið
sem hefst um 82 km frá Cusco og er gengið í fjóra
daga til Macchu Picchu sem er þessi fræga Inkaborg
sem byggð var á fjallstoppi á fjórtándu öld. Inkaþjóðin
faldi borgina og Spánverjarnir fundu hana aldrei. Svo
árið 1911 fann Bandaríkjamaðurinn Hiram Bingham
borgina en þá bjuggu þar bara þrjár fjölskyldur í litl-
um hluta hennar og hún var nánast horfin undir skóg.
Síðan þá hefur verið unnið að því að hreinsa hana. Á
þessu svæði hafa margar byggingar fundist, en þarna
er allt skógi vaxið.

Þetta var algjört ævintýri
og alveg ólýsanleg upplifun
að fara þangað. Ferðin var
skipulögð frá upphafi til enda
af bresku ferðaþjónustunni
Exodus. Þetta var 14 daga ferð
frá London og til baka. Allt
var skipulagt fyrir okkur, en
með í ferðinni var einn Breti.
Við vorum sótt á flugvöllinn í
Lima og keyrð á hótelið og
daginn eftir var haldið til
Cusco sem er í 3400 metra
hæð. Maður verður því að gera
allt mjög hægt, ef maður
reyndi að hlaupa upp stigann
á hótelinu þurfti maður að
halda sér í og varð óglatt af
svima. Fyrsta daginn fórum
við í skoðunarferð og ég og
mamma urðum veikar, ég varð
meira að segja fárveik. Mér
var rosalega kalt og óglatt og
við gátum ekki einu sinni farið

upp á síðustu hæðina þar sem
var verið að sýna okkur gaml-
ar byggingar frá tímum Inka.
Ég ældi eins og múkki þegar
ég kom aftur á hótelið, en við
mamma vorum ekki byrjaðar
að taka háfjallaveikitöflur eins
og hin þrjú í ferðinni og það
hefur sennilega haft einhver
áhrif.

Við vorum í Cusco í tvo
daga til að aðlagast loftinu
áður en við byrjuðum að
ganga. Gengið er úr 3200
metrum í 4200 hæst. Við
hækkuðum um einhverja 800
metra annan daginn, það er
bara gengið upp endalausar
tröppur að manni fannst og
svo niður tröppur hinu megin
við fjallið, en fyrsti dagurinn
var ekkert svo erfiður þannig
séð. Það fá ekki fleiri 500
manns á hverjum degi að

ganga þessa leið og enginn
fær að fara inn á svæðið nema
með leiðsögumanni. Við sex
vorum með einn leiðsögu-
mann og tólf aðstoðarmenn
sem elduðu,  sáu um tjöldin
(matartjald, svefntjöld, klósett
tjald), bera farangurinn og lýsa
okkur leiðina þegar komið var
svarta myrkur um kvöldmat-
arleytið .“

Ótrúlegar byggingarÓtrúlegar byggingarÓtrúlegar byggingarÓtrúlegar byggingarÓtrúlegar byggingar
á háum fjallstoppumá háum fjallstoppumá háum fjallstoppumá háum fjallstoppumá háum fjallstoppum

„Það var ofboðslega kalt á
næturnar svo ég svaf í öllum
fötunum, í flíspeysu og með
húfu ofan í svefnpoka og svo
vaknaði maður í steikjandi
hita. Svo þetta var frekar erfitt
en annar dagurinn í göngunni
var samt erfiðastur. Þá var allt
upp í mót og maður varð að
ganga mjög hægt því það er
ekki hægt að athafna sig hratt
í þessu loftslagi. Ég tuggði
kókólauf og geymdi það svo í
munninum því það á að hjálpa
manni að vinna úr súrefninu.
Okkur var líka boðið upp á
kókóte á morgnana. Þeir inn-
fæddu drekka mikið af kókóte
og tyggja kókólauf þegar þeir
fara svona hátt. Þetta er sama
jurtin og notuð er til að vinna
eiturlyfið kókaín en þá er vit-
anlega bætt í hana alls kyns
eiturefnum en innfæddir nota
hana náttúrulega til þess að
auka súrefnisinntöku. Það er
ótrúlegt hvað burðarmennirnir
geta farið hratt upp í mót, þeir
hlaupa upp og niður tröppurn-
ar og þeir eru að bera mikil
þyngsli í ofanálag. En þeir
eru orðnir svo vanir, margir

búnir að fara þessa leið mörg
hundruð sinnum. Viðurkenndu
ferðaskrifstofurnar leyfa ekki
að þeir sem eru á þeirra vegum
beri meira en 20 kg en margir
þeirra voru að bera ansi mikið.
Þeir byrja líka að vera burðar-
menn allt niður í 10 ára aldur.

Á sama tíma og við vorum
þarna var hópur frá Banda-
ríkjunum,nemar úr listnámi,
og þar voru tvær stelpur sem
urðu mjög veikar annan dag-
inn. Aðra þurfti að bera upp
en hin var klædd í dúnúlpu og
með húfu á meðan ég var í
stuttermabol því það var svo
heitt og hún var hvít eins og
mjöll. En hún komst alla leið
á þrjóskunni einni saman.

Við gengum í sex til sjö
klukkutíma á hverjum degi og
þetta eru 42 kílómetrar. Á
hverju ári í september er hald-

ið hlaup á þessari leið þar sem
þátttakendurnir fara alla þessa
leið á nokkrum klukkutímum.

Á fjórða göngudegi völdum
við að ganga gegnum skóginn
í stað þess að fara styttri leið
niður tröppur þannig að við
fengum að kynnast því líka
sem var æðilsegt. Ég var með
ansi mörg skordýrabit eftir
þessa gönguferð, frá hnésbót-
um og niður á ökkla fékk ég
20 bit fyrsta göngudaginn svo
bættist  annað eins við á hand-
leggjunum þegar gengið var í
gegnum skóginn. Fjórða og
síðasta daginn komum við að
svokölluðu sólarhliði og það-
an er útsýni yfir Machu Pic-
chu. Upp í Machu Picchu
ganga rútur á þriggja mínútna
fresti allan daginn frá hálf sex
á morgnana. Það eru líklega
um 10.000 manns sem koma

þangað á hverjum degi. Bygg-
ingarnar þarna eru alveg hreint
ótrúlegar og fólkið hefur verið
ótrúlega framsýnt. Bygging-
arstíllinn er magnaður, allt er
í tröppum upp fjallið og allt
byggt utan í grjótið, rétt eins
og púsluspil. Flestar bygging-
ar frá þessum tíma eru trapísu-
lagaðar og stóðust því jarð-
skjálfta. Eftir að Spánverjarnir
komu byggðu þeir bein hús
sem hrundu í einhverjum skjálft-
um.

Á toppi fjallsins Huayna
Picchu sem gnæfir ygir Machu
Piccu voru líka húsarústir frá
tímum Inka. Það er nefnilega
misskilningur að öll þjóðin
hafi verið Inkar því bara kon-
ungarnir hétu það. Það voru
bara þrettán Inkar alls. Fólkið
var svo Inkaþjóð.“

Friðgerður og Ásgerður komnar í Sólarhliðið.
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Sölukonur á götum Cusca. Klósett tjaldið. Mæðgurnar hvíla sig.

Fljótandi eyjar gerð-Fljótandi eyjar gerð-Fljótandi eyjar gerð-Fljótandi eyjar gerð-Fljótandi eyjar gerð-
ar af mannahöndumar af mannahöndumar af mannahöndumar af mannahöndumar af mannahöndum

„Við vorum í Cusco í tvo
daga áður en við fórum að
ganga, svo aftur í heilan dag
eftir gönguna og borgin er al-
veg æðisleg. Hún var höfuð-
borgin áður Lima var gerð að
höfuðborg. Í Lima er allt svart
af mengun og maður sér ekki
einu sinni til sólar en Cusco
er ofboðslega falleg. Bæði er
þar að finna margar byggingar
frá því að Spánverjarnir voru
þar og einnig er þar að finna
margar byggingar frá tímum
Inkanna. Fátæktin er mjög
mikil þarna og þrátt fyrir að
landið sé auðugt, en þar er að
finna gull- silfur og saltnámur,
þá eru þær ekki í eigu Perúbúa.
Þar eru einnig auðug fiskimið
meðfram strandlengjunum og
eru útgerðirnar flestar í eigu
erlendra aðila.

Eftir gönguna til Machu
Picchu og dvölina í Cusco fór-
um við í níu tíma rútuferð til
Puna sem stendur við Titic-
acavatnið á landamærum Perú
og Bólivíu en það er hæsta
vatn sem búið er við. Við
dvöldum í Puna í tvo daga.
Þar var alveg ofboðslega kalt
þegar ekki skein sól og það
var meira að segja kaldara inn
í húsunum en utandyra. Það
var ekkert kynnt og í anddyr-
inu á hótelinu var fólk bara í
dúnúlpum. Inni í herberginu
var rafmagnsofn sem maður
gat sett í samband, en maður
fór samt í flíspeysu með húfu
og vettlinga undir sæng þegar
maður kom inn á herbergið.
Svo varð maður að velja veit-
ingahús eftir því hvar væri
pizzaofn sem maður gæti setið
við“, segir Friðgerður og bros-
ir að minningunni.

„Við fórum út í fljótandi
eyjar í Titicaca, þar eru um 19
eyjar og við fórum á eina sem
var um 500 fm. Þar bjuggu
sjö fjölskyldur sem allar voru
tengdar, sem sagt tengdafor-
eldrar og systkini. Það magn-
aðasta var að þau búa eyjuna
til sjálf. Þau fara hinu megin
við vatnið og ná í rætur sem
eru um meter á þykkt og binda
þær saman og ofan á það
kemur annar meter af bambus
sem vex ofan á rótunum, það
tekur u.þ.b. átta mánuði að
gera eyjuna svo þarf að bæta
bambus ofan á á tveggja vikna
fresti.. Svo flýtur eyjan bara
og er fest niður með fjórum
akkerum sem eru spýtur sem
stungið er niður, eyjan er sem
sagt tveir metrar að þykkt en
þar sem hún var voru þrettán
metrar í botn. Einn strákofi

þarna er eins og lítið barnaher-
bergi á Íslandi og þar býr heil
fjölskylda. Þau eiga bara fötin
sem þau standa í en allir eru
svo glaðir og ánægðir með
sitt. Þau búa til bambusbáta
sem svipar svolítið til víkinga-
bátanna, sem þau sigla á um
vatnið og fara með börnin í
skóla á annarri eyju.

Þegar dvöl okkar í Puno
var lokið fórum við til Sillu-
stani sem er í 4000 metrum
og skoðuðum gamlan grafreit
frá tímum Inka þar sem hátt-
setta fólki var grafið sem
múmíur. Grafhýsin voru 15
metrar á hæð.  Af því loknu
fórum við til Juliaca þaðan
sem við flugum svo aftur til
Lima og vorum þar í einn dag
og gátum skoðað okkur um.
Það er reyndar ekki ráðlagt að
vera mikið á þvælingi í Lima

Fljótandi eyja á Titicaca vatni.
sem er mjög hættuleg borg.
En það er tiltölulega öruggt á
ferðamannasvæðunum. Okk-
ur var samt ráðlagt að fara að
öllu með gát og passa upp á
dótið okkar. Mörg dæmi eru
um það að fólk sé að hrifsa
töskur úr fanginu á fólki inn
um glugga á leigubílum þegar

þeir staðnæmast.
Perúbúar eru miklir lista-

menn og handverkið þarna er
ógurlega fallegt. Mig langar
til þess að fara þarna aftur þó
ekki væri nema bara til þess
að fara að versla. Maður var
nú ekki með nema rétt það
sem þurfti þannig að ekki var

mikið pláss í töskum. Þetta
var alveg rosaleg upplifun og
ég hafði aldrei áður komið til
Suður-Ameríku. Þetta er allt
annar heimur. T.d. er land-
búnaðurinn þarna 70 árum á
eftir okkar, ég held ég hafi
séð eina dráttarvél en allt er
gert í höndum, kornið slegið

með sveðjum og menn að
plægja akra með asna og
plógi. Bílarnir voru allir eld-
gamlir og þetta var allt annað
en maður hefur kynnst hingað
til. Öll ferðin var bara mikið
ævintýri“, segir ferðalangur-
inn Friðgerður.

– thelma@bb.is

Dead woman´s pass í 4200 metra hæð. Tjaldbúðir þriðju nótt.

Tíu burðamenn, kokkur og aðstoðarkokkur fylgdu þeim í göngunni.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er fimmtudagurinn
17. ágúst,  224. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1924 kom ítalski flugmaðurinn
Antonio Locatelli til Reykjavíkur á flugbáti. Hann fór
héðan til Grænlands, 21. ágúst, ásamt Nelson sem

fyrstur kom fljúgandi til Íslands.

Þennan dag árið 1946 tók Valgerður Þorsteinsdóttir
einkaflugmannspróf, fyrst íslenskra kvenna.

Þennan dag árið 1980 hófst Heklugos. Það stóð í fáa
daga. Annað stutt gos hófst 9. apríl 1981 og er það

talið framhald af þessu.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Torfi Jóhannsson, framkvæmdastjóri HSV

Blíðskapar veðrátta

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og dálítil væta sunnan- og vestanlands, en

bjart um norðaustanvert landið. Hlýjast austanlands.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg átt og dálítil væta sunnan- og vestanlands, en
bjart um norðaustanvert landið. Hlýjast austanlands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir hægviðri með lítilsháttar vætu í flestum lands-

hlutum og hitastig áfram svipað.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Hægviðri og lítilsháttar væta í flestum landshlutum.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Styður þú hugmyndir um
stóriðjulausa Vestfirði?

Alls svöruðu 620. – Já sögðu 442 eða 71% – Nei
sögðu 134 eða 22% – Alveg sama sögðu 44 eða 7%

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

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

Sameining íþróttafélaga á döfinni

Við Ísafjarðardjúp hefur verið blíðskapar veðrátta á þessu
sumri. Allan júlímánuð var sólskinshiti og þurrkur. Það af er
ágústmánuði hefur veðurfar einnig verið ákjósanlegt þegar
frá eru skildir örfáir rigningardagar. Heyskapur hefur gengið
mjög vel og munu flestir bændur við Djúp nú hafa alhirt tún
sín. Spretta var nokkuð misjöfn, sums staðar góð en annars
staðar í meðallagi eða lakari. Nýting heyja hefur hins vegar
verið ágæt. Á Hornströndum hefur veðurfar verið allt öðruvísi
en við Djúp. Þar hefur í allt sumar verið stöðug súld og rign-
ing. Í Reykjarfirði nyrðri, sem er nú eini bærinn í byggð frá
Straumnesi til Ófeigsfjarðar í Strandasýslu hafði í gær ekki
verið hirt eitt strá af töðu. Horfir þar til fullkominna vandræða
ef ekki rætist úr um veðráttu á næstunni. Í sumar hefur verið
töluverður og mjög vaxandi straumur ferðafólks að Djúpi.
Veldur því bæði hin góða veðrátta og hinir nýju vegir sem
lagðir hafa verið milli byggðarlaganna í Útdjúpinu.

Góð upplyfting
fyrir sveitarfélagið

Listasumarið í Súðavík er nýliðið en hátíðin er
orðinn fastur punktur í tilveru Súðvíkinga. Að

vanda var boðið upp á veglega dagskrá sem
bæði heimamenn og landsþekktir listamenn

kepptust við að gera sem besta úr garði. Bæjar-
ins besta hafði samband við nokkra þátttakend-

ur í upphafi hátíðar til þess að skyggnast bak við
tjöldin á Listasumri 2006.

Pálína Vagnsdóttir. Carlos Sanchez.

Laufey Friðriksdóttir. Óskar Guðjónsson.

Óskar Guðjónsson

tónlistarmaður

Jákvæð og
góð áhrif á

bæjarfélagið
– Er þetta í fyrsta sinn sem

þú tekur þátt í Listasumri í
Súðavík?

„Já þetta er í fyrsta skipti,
og það leggst mjög vel í mig.
Ég hef aldrei komið til Súða-
víkur, og raunar bara heimsótt
Ísafjörð almennilega á Vest-
fjörðum, svo það verður gam-
an að sjá þetta almennilega og
átta mig á staðfestingu á svæð-
inu og þeim sem þarna búa.“

– Hvaða skoðun hefur þú á
svona bæjarhátíðum?

„Ég held að það skipti miklu
máli að svona bæjarsamfélag
geti gert sér glaðan dag, sér-
staklega þegar dagskráin er
svona fjölbreytt. Ég er vanur
að búa þar sem svo margt er í
boði og maður hefur aðgang
að öllu, og þar af leiðandi
missir maður af svo mörgu
því það er hætt við að taka því
sem sjálfsögðum hlut þegar
það er alltaf til staðar. Ég get
ekki almennilega sagt til um
hversu miklu máli svona máli
skiptir bæjarbúa en það getur
ekki verið annað en mjög gott.
Þarna er að finna bardagalist,
klassíska tónlist, djazz og allt
þar á milli. Þetta hlýtur að
hafa rosalega góð og jákvæð
áhrif á bæjarlífið.“

– Sækir þú bæjarhátíðir að
jafnaði sem gestur?

„Það er nú oft þannig að sá
sem vinnur við að koma fram
á svona hátíðum er ekkert allt-
of duglegur við að fara sem
gestur. Þegar ég hef farið á
hátíðir af þessu tagi hef ég

oftast verið sjálfur að spila,
en ég reyni eftir bestu getu að
sækja uppákomur.“

– Hvað finnst þér mest
spennandi við Listasumar í ár?

„Mér finnst frábært að það
boðið sé upp á salsakennslu.
Dans og tónlist eru samhang-
andi listgreinar sem skemmti-
legt er að njóta saman. Mér
finnst líka skemmtilegt hversu
fjölbreytt dagskráin er. Vana-
lega eru hátíðir afgreindar með
ákveðnu þema eða þá fjöl-
breyttar og reynt er að höfða
til sem flestra.“

– Er eitthvað sem þér finnst
að mætti vera meira af á há-
tíðinni?

„Nei, ég held að svona hátíð
verði að fá að þróast og taka
breytingum frá ári til árs. Til
dæmis ef mikið er um djazz
eitt árið að bjóða upp á meiri
klassíska tónlist næst. Svo
finnst mér mjög sniðugt að
þeir ættaðir frá svæðinu fái að
koma og fá að spila. Það er
gaman bæði fyrir þá og heima-
menn að vera minntir á þessar
tengingar.“

– Heldurðu að þú munir
taka þátt að ári aftur?

„Ég held að það sé alltaf
sniðugast að hafa þetta sem
fjölbreyttast og leyfa sem
flestum að njóta sín. Það væri
ofsalega gaman að koma aftur
en bara einhvern tímann
seinna.“

Laufey Þóra Friðriksdóttir

eigandi Dekurhússins

Dagskráin
full af

spennandi
atburðum

– Hversu oft hefur þú tekið
þátt í Listasumrinu?

„Þetta er í þriðja skiptið sem
er dekurkvöld í Dekurhúsinu.“

– Hvaða skoðun hefur þú á
svona bæjarhátíðum?

„Svona hátíðir skipta miklu
máli. Þær eru góð upplyfting
fyrir bæjarfélögin og góð
ástæða fyrir gesti jafnt brott-
flutta sem og aðra að koma,
taka þátt og sýna sig og sjá
aðra.“

– Sækir þú bæjarhátíðir að
jafnaði sem gestur?

„Ég hef nú verið duglegust
að taka þátt hér í Súðavík, en
hef þó aðeins farið hér í kring
og eins norður.“

– Hvað finnst þér mest
spennandi við Listasumar í ár?

„Mér finnst dagskráin full
af spennandi atburðum og vil
ekkert gera þar upp á milli en
þó er alveg ljóst að ég sleppi
ekki Stjórnarballi.“

– Er eitthvað sem þér finnst
að mætti vera meira af á há-
tíðinni?

„Það mætti kannski vera

eitthvað skapandi ævintýra-
námskeið fyrir krakkana.“

– Heldurðu að þú munir
taka þátt að ári aftur?

„Já alveg örugglega.“

Carlos Sanchez

danskennari

Tækifæri til
að eiga

góðar stund-
ir saman

– Er þetta í fyrsta sinn sem
þú tekur þátt í Listasumri í
Súðavík?

„Já þetta er í fyrsta skipti
sem ég kem í Súðavík,og
leggst það mjög vel í mig að
fá tækifæri til að koma til ykk-
ar Vestfirðinga og kenna ykk-
ur að dansa Salsa sem er dans-
aður út um allan heim.“

– Hvaða skoðun hefur þú á
svona bæjarhátíðum?

Mér líst vel á allar bæjarhá-

„Ég var að koma fyrir rúmri viku af unglingalandsmóti á Laugum í Reykjadal og er nú
að hefja störf á nýjum vettvangi og kynna mér það sem bíður á nýjum stað. Þetta var
mjög flott á landsmótinu það voru yfir tuttugu keppendur á vegum HSV. Við hefðum
mátt vera fleiri og stefnum á að mun meiri þátttöku á næsta landsmóti. Þá verður 920
ferð fyrir höndum fyrir okkur hér vestra því að næsta mót verður haldið á Höfn í Horna-
firði. Við komust nú ekki lengra í burtu svo það þarf að undirbúa það með góðum fyrir-
vara. Starfið leggst mjög vel í mig. Næst á dagskrá er að fara taka upp þráðinn þar sem
komið var í undirbúningi sameiningu fjögurra stærstu íþróttafélaganna innan sam-
bandsins. Ég mun þá hitta formenn félaganna og það verður nóg að gera. Það verður
svona helsta verkefnið en það er nóg að gera framundan svo maður þarf bara bretta
upp ermarnar.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Magnús Ólafs Hansson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.kristinn.is

Þykir vænt um Þórshöfn í Færeyjum Misnotkun eða spuni

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Guðmundur Sigurðsson, verkfræðinemi

Stundum þarf kraft til að komast í stuð!
„Það var erfiðara en að

segja það að finna eingöngu
10 lög sem ég myndi helst
brenna á disk, datt svo mörg
í hug, en þegar maður skoðar
málið vel þá er ekki hægt að
hafa hann öðruvísi en svona:“

1. Sultans of Swings
– Dire Straits

Tek það fram að ég er að
tala um tónleikaútgáfuna,
5mín lengri en sú venjulega
og mun hraðari. Án efa mitt
uppáhaldslag, ekkert sem ég
hef oftar hlustað á. Þeir sem
eru fyrir flott gítarsóló verða
ekki sviknir af þessu.

2. Paradise by Dash-
board Light – Meat Loaf

Því miður var ég ekki
fæddur þegar þetta lag reið

yfir heiminn. Frægasta lag
Meat Loafs kemur mér og
öðrum ávallt í stuð. Eins og
með svo mörg Meat Loaf lög
er svo mikil saga í þessu lagi,
saga sem mér finnst enda
skemmtilega.

3. Ég lifi í draumi –
Eyjólfur Kristjáns.

Ekkert íslenskt dægurlag
sem mér finnst flottara en
þetta, vekur alltaf upp nostal-
gíutilfinningu hjá mér. Það
er þegar Björgvin Halldórs-
son syngur það.

4. Tops – Rolling Stones
Gleymi aldrei hvenær ég

gerðist Stones aðdáandi.
Vaknaði við að mamma var
að spila þetta lag og ég bara
varð að fá að hlusta á það

aftur, þá var ekki aftur snúið.
Olli því að ég verð á Stones
tónleikum í Stuttgart núna í
ágúst.

5. Hotel California
– The Eagles

Enn eitt lagið sem ég virðist
ekki fá leið á, hef reyndar aldrei
fattað upp né niður í textanum,
en stundum þarf þess ekkert.
Svo er tónleikaútgáfan af þessu
lagi á Hell Freezes over DVD
disknum alveg geggjuð.

6. Enter Sandmann
– Metallica

Stundum dugar ekkert nema
eitthvað kraftmikið til að koma
manni í stuð og þá er þetta eitt
það besta til þess. Mjög hentugt
þegar maður er í fúlu skapi,
sem kemur jú stundum fyrir.

7. Fylgd – Pálmi
Gunnarsson

Þetta lag var mikið spilað
fyrir mig þegar ég var lítill og
það hefur einhvern veginn
fylgt mér í gegnum árin. Svo-
lítið vögguvísulegt, en rosa
flott.

8. You better move on –
Rolling Stones

Komst reyndar að því fyrir
stuttu að Rolling Stones
sömdu ekki þetta lag. Það
breytir engu því að þeir flytja
það frábærlega. Langbesta
„láttu kærustuna mína í friði“-
lag sem ég hef heyrt.

9. Imagine – John Lennon
Betri boðskap hef ég ekki

heyrt í neinu formi. Fullkomið
lag, eins og það er nú einfalt.

10. Bohemian
Rhapsody - Queen

Þessi listi minn væri nú
alveg marklaus ef ég væri
ekki með þetta lag á hon-
um. Lag sem blandar sam-
an öllum tegundum á frá-
bæran hátt. Stöðug gæsa-
húð meðan maður spilar
það.

Guðmundur
Sigurðsson.

tíðir. Það skiptir miklu máli
fyrir bæjarbúa að hafa svona
bæjarhátíðir. Fólkið og fjöl-
skyldur hafa tækifæri á því að
gera skemmtilega hluti saman,
og kynnast öðrum og eiga
góðar stundir saman.“

– Sækir þú bæjarhátíðir að
jafnaði sem gestur?

„Ég hef nú ekki gert mikið
af því, en nú fæ ég að taka þátt
í ykkar bæjarhátíð.“

– Hvað finnst þér mest
spennandi við Listasumar í ár?
„Mér finnst allt spennandi við
þessa bæjarhátíð. En eins og
ég nefndi áður er ég mjög
spenntur yfir því að fá að
kenna ykkur að dansa Salsa.
Þar sem eg búinn að kenna
þennan frábæra dans hérna á
Íslandi síðan 1993 með mikl-
um vinsældum, fyrir fólk á
öllum aldri allir eru velkomn-
ir. Einnig langar mig til að
segja ykkur frá heimasíðunni
minni sem er www.salsa.is.“

– Er eitthvað sem þér finnst
að mætti vera meira af á há-
tíðinni?

„Ég get nú ekki sagt neitt
um það að svo stöddu, þar
sem ég er að koma til ykkar í
fyrsta skipti, en mér líst mjög
vel á dagsskrána hjá ykkur.“

– Heldurðu að þú munir
taka þátt að ári aftur?

„Það er mjög líklegt að ég
eigi eftir að koma til ykkar
aftur.“

Pálína Vagnsdóttir

framkvæmdastjóri

Hátíðin orð-
in stór hluti

af manni
sjálfum

– Hversu oft hefur þú tekur
þátt í Listasumri í Súðavík?

„Það er mikill heiður að
segja að þetta er í sjötta skiptið
sem ég tek þátt í Listasumri í
Súðavík og það leggst bara
ljómandi vel í mig enda hvern-
ig má annað vera þegar hátíðin
er orðin svona stór hluti af
manni sjálfum.“

– Hvaða skoðun hefur þú á
svona bæjarhátíðum?

„Bæjarhátíðir eru samfélög-
unum lífsnauðsynleg, vaxtar-
broddur á marga vegu og því
er ég að sjálfsögðu mjög
hlynnt þeim.  Með hverri og
einni er hvert bæjarfélag að
taka gesti sína í faðm sér og
býður þá velkomna.  Þær eru
mikilvægar til að víkka sjón-
deildarhringinn, að sína sig
og sjá aðra, efla kærleikann,

hlýða á og líta á fjölbreytta
dagsskrá sem gefur jafnvel
af sér nýjar hugmyndir.
Menningartengd ferðaþjón-
usta mun vaxta og dafna í
framtíðinni og við eigum ekki
að vera eftirbátar á því svið-
inu.“

– Sækir þú bæjarhátíðir að
jafnaði sem gestur?

„Ég reyni að sækja bæjar-
hátíðir eftir bestu getu. Hef
reyndar verið mikið í burtu
oft yfir sumartímann,er t.d.
nýkomin nú frá Hesteyri. Hef
líka lagt stundum lið á öðrum
bæjarhátíðum svo að ég hef
tengst þeim á mismundani
vegu.“

– Hvað finnst þér mest
spennandi við Listasumar í
ár?

„Málið er mér nú of tengt
til að ég geti svarað þessari
spurningu enda setti ég dag-
skránna saman eftir mínu
höfði svo að það segir sig
sjálft að það sem er í boði er
að mínu skapi.“

– Er eitthvað sem þér finnst
að mætti vera meira af á há-
tíðinni?

„Það má alltaf vera meira
af fólki sem sækir þær, því
fjárhagsábyrgð svona hátíða
er mikil. Enn á ný verð ég að
svara að ég er sátt við hana
eins og mér hefur tekist að
setja hana saman í ár. Finnst
þau spennandi nýbreytni í
námskeiðahaldi hér fyrir
vestan.“

– Heldurðu að þú munir
taka þátt að ári aftur?

„Best að svara þessari
spurningu eftir Listasumarið,
hálfnað verk þá hafið er.“

Ég á mér enga uppáhaldsborg en þykir afskap-
lega vænt um Þórshöfn í Færeyjum. Það er af-
skaplega fallegur bær og notalegur í alla staði.
Fólkið sem þar býr er vingjarnlegt og hlýlegt. Svo
varð ég líka mjög hrifinn af Kraká þegar ég fór
þangaði í fyrsta sinn í sumar með Karlakórnum
Erni. Ótrúlega falleg borg og snyrtileg í alla staði.
Það var greinilega mikið lagt upp úr því að það
væri þrifalegt þarna. T.d. var hvergi að sjá tyggjó-
slettur eða sígarettustubba þrátt fyrir að mikið sé
reykt þarna. Við mættum þarna læra af Pólverjunum.“

Fjölmiðlar eru oft skilgreindir sem fjórða valdið í þjóðfélaginu, til viðbótar
við löggjafarvaldið, framkvæmdavaldið og dómsvaldið. Þeir eru að
minnsta kosti áhrifamiklir í þjóðmálaumræðunni og einmitt þess vegna
er talið nauðsynlegt að setja löggjöf um fjölmiðla. Það er svo umdeilt
hvernig sú löggjöf eigi að vera eins og menn þekkja frá deilunum um fjöl-
miðlalögin sem sett voru fyrir tveimur árum og síðan dregin til baka. Ég
minnist þess að fram kom fyrir nokkru og haft eftir starfsmanni Morg-
unblaðsins að ritstjóri þess blaðs hefði sjálfur stýrt allri umfjöllun um
fjölmiðlamálið og olíusamráðsmálið. Hann hefði tekið alla þræði í sínar
hendur og ráðið því hvað var birt og hvernig, og ekki hvað síst hafi hann
ákveðið hvað var ekki birt. Áhrif fjórða valdsins felast bæði í því að segja
fréttir og að þegja um fréttir. Þessar upplýsingar gera það að verkum að
ekki er hægt að fullu að treysta fréttaflutningi blaðsins jafnvel þótt eng-
inn efi sé um störf blaðamannanna sjálfra.

Hið árlega „Hlíðarvegspúkapartí“ var haldið í níunda sinn á leikskólalóðinni ofan við Hlíðarveg á Ísafirði á laug-
ardagskvöld. Um hundrað núverandi og fyrrverandi íbúar við Hlíðarveg komu saman og gerðu sér glaðan dag með
grilli, söng og spili auk þess að skiptast á sönnum og lognum sögum af Hlíðarvegspúkum. Þótti partýið heppnast
með eindæmum vel. Hlíðarvegspúkarnir hafa tekið upp á því að veita rótgrónum íbúum við götuna viðurkenningu
og voru þrjú heiðruð að þessu sinni. Púkarnir hafa öflugt tónlistarfólk innan sinna raða og var tekið vel í sönginn
að venju. Að lokum var farið í Krúsina og dansað fram á nótt við undirspil Hlíðarvegspúkans Rúnars Þórs. – thelma@bb.is

Um 100 Hlíðarvegspúk-
ar gerðu sér glaðan dag

Um 100 Hlíðarvegspúkar gerðu sér glaðan dag saman.
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 Mikil ásókn er í að
byggja í Lundahverfi.

Margir vilja
byggja í

Lundahverfi
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

samþykkti á dögunum fjór-
ar lóðaumsóknir í Hnotu-
lundi í hinu nýja Lunda-
hverfi í Skutulsfirði, með
þeim fyrirvara að úthlut-
anirnar féllu úr gildi væru
framkvæmdir ekki hafnar
innan árs.

Þá var samþykkt bygg-
ingaleyfi fyrir parhúsi að
Hnotulundi 2 og 4, fyrir
einbýlishúsi að Grenilundi
1, og einbýlishúsum að Asp-
arlundi 7 og Asparlundi 8.
Einnig samþykkt bæjarráð
að veita leyfi til þess að
hús sem nú stendur við Ár-
velli 5 í Hnífsdal yrði flutt
að Grenilundi 8.

Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra hefur ákveð-
ið, að tillögu Haraldar Jo-
hannessen ríkislögreglu-
stjóra, að Sigríður Björk
Guðjónsdóttir sýslumaður
á Ísafirði komi tímabundið
til starfa hjá embætti ríkis-
lögreglustjóra. Sigríður
hefur samþykkt að taka að
sér að undirbúa breytingar
sem verða vegna nýskip-
unar lögreglumála um ára-
mót.

Hún mun meðal annars
undirbúa stofnun greining-
ardeildar og rannsóknar-
deildar og gerð stofnana-
samnings dómsmálaráðu-
neytis og ríkislögreglu-
stjóra og annast önnur
verkefni er varða ríkislög-
reglustjóra og lögreglulið
landsins. Sigríður mun
hefja störf við embættið
hinn 1. september og starfa
fram að áramótum.

Dómsmálaráðherra hef-
ur falið Kristínu Völundar-
dóttur sýslumanni Hólma-
vík að gegna störfum sýslu-
manns á Ísafirði í fjarveru
Sigríðar Bjarkar.

Sigríður til
ríkislög-

reglustjóra

Enn hefur ekkert svar borist
frá dómsmálaráðuneytinu við
fyrirspurn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, um hugsanlega stað-
setningu þyrlu og varðskips í
Ísafjarðarbæ, en eins og áður
hefur verið sagt frá tók for-
stjóri Landhelgisgæslunnar
vel í slíka tillögu og sagði

fullan vilja til að hafa viðveru
í Ísafjarðarhöfn.

Fyrirspurnin var lögð fram
í kjölfar þess að Bryndís Frið-
geirsdóttir, fyrrverandi bæjar-
fulltrúi fyrir Samfylkinguna,
lagði til að hafnarstjórn yrði
falið að kanna möguleikann á
því að bjóða Landhelgisgæsl-
unni fast pláss fyrir varðskip

á Ísafirði og Þingeyri. Hug-
myndin var sú að ræða við
forsvarsmenn gæslunnar um
hvort flötur væri á því að skip
hennar hefðu bækistöð eða
lengda viðveru í höfnum Ísa-
fjarðarbæjar, og þá mögulega
þannig að Ísafjarðarhöfn yrði
skilgreind sem neyðarhöfn.

Hafnirnar á Þingeyri og á

Ísafirði þykja henta sérstak-
lega vel fyrir varðskip þar sem
á báðum stöðum er viðlegu-
rými fyrir varðskip og flug-
völlur. Á sínum tíma sagði
Halldór að í allri umræðu um
eflingu gæslunnar væri nauð-
synlegt að starfsemi hennar á
Vestförðum yrði vel skil-
greind, og í slíkri skilgrein-

ingu þyrfti bæði að gera ráð
fyrir þyrlu á norðanverðum
Vestfjörðum og varðskipi. Þá
benti hann einnig á að stað-
setning þyrlu á svæðinu myndi
bæta viðbragðstíma vegna
sjúkraflugs, en eins og kunn-
ugt er hefur viðvera sjúkra-
flugvélar verið flutt til Akur-
eyrar.            – eirikur@bb.is

Enn hefur ekkert svar bor-
ist frá dómsmálaráðuneytinu

Hugsanleg staðsetning varðskips og þyrlu í Ísafjarðarbæ

Engin sjúkraflugvél  stað-
sett á Vestfjörðum næsta vetur
eins og greint er frá hér í blað-
inu. Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar segir
að sér lítist ekki á það og hann
hyggst taka málið upp í bæjar-
ráði. Að sögn Halldórs er ekki
ásættanlegt að engin sjúkra-
flugvél verði stödd á Vest-
fjörðum, í það minnsta þangað
til að Þingeyrarvöllur hefur
sannað sig. Samkvæmt ákvörð-
unum sem teknar voru í heil-
brigðisráðuneytinu þegar
sjúkraflug var boðið út í fyrra
verður landinu skipt upp og

eru Vestfirðir á norðursvæð-
inu sem þjónustað verður frá
Akureyri.

Fullkomin sérútbúin sjúkra-
flugvél verður staðsett þar og
er það vel að sögn Halldórs að
ríkið ætli að vera með sérút-
búnar vélar í þessu en bætir
jafnframt við að þær komu að
litlu gagni ef ekki er lendandi
á Ísafirði eða Þingeyri eins og
oft vill verða í vetrarveðrum.
Fráflug er í langflestum tilfell-
um hægt að framkvæma við
mun verri aðstæður en aðflug
og lendingar.

– smari@bb.is Ísafjarðarflugvöllur.

Tilhögun sjúkraflugs verður tekið
upp í bæjarráði Ísafjarðarbæjar

Menningarhátíðin Listasumar var haldin í Súðavík á helginni, og var dagskráin vegleg að vanda. Meðal þess sem boðið var upp á í ár var nám-
skeið í bardagalistum, salsadansi og dekurkvöld. Þá var kveikt brenna og sunginn brekkusöngur, en þetta hressa fólk var á meðal þeirra sem

létu fara vel um sig í brekkunni. Nánar er sagt frá Listasumrinu í máli og myndum inni í blaðinu.
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