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Skemmdarverk unnin

Aðfaranótt sunnudag
voru þrjár rúður í húsnæði
Vélsmiðjunnar Þrists ehf.,
á Ísafirði brotnar. Um kl.
02 umrædda nótt mun hafa
sést til nokkurra ungra
drengja ekki langt frá.
Lögreglan óskar eftir upplýsingum frá hugsanlegum
sjónarvottum sem og þeim
sem kunna hafa borið kennsl
á drengina.
Í liðinni viku hafði lögreglan afskipti af nokkrum
ökumönnum vegna vanrækslu á skoðunarskyldu sem
og fyrir of hraðan akstur,
en sá sem ók hraðast var á
113 km hraða þar sem leyfilegur hámarkshraði er 90.
Þá hafði lögreglan afskipti
af þremur ökumönnum sem
töluðu í farsíma við akstur.

Jólaljósin tendruð

Kveikt verða ljós á jólatré
Ísfirðinga laugardaginn 3.
desember kl. 16. Eins og
venjulega kemur tréð frá
Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarðarbæjar í Danmörku.
Jólatré Súgfirðinga verður lýst degi síðar, en á Flateyri verða jólaljósin kveikt
laugardaginn 10. desember,
og á Þingeyri þann 11.
Gjörningarnir verða með
hefðbundnum hætti og
verður að líkindum m.a.
boðið upp á hljóðfæraleik
og söng. – halfdan@bb.is
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Flotbryggja tekin á land
Á laugardag var innsta flotbryggjan í Sundahöfn hífð á land til geymslu yfir veturinn. Að sögn Guðmundar Óla Lyngmó, eins eigenda bryggjunnar, verður hún trúlega sett aftur á flot í maí á næsta ári. Þangað til verður hún geymd í porti
hjá rækjuverksmiðjunni Miðfelli. Guðmundur Óli segir verkið hafa gengið vel. „Þetta tók enga stund. Við vorum tvo
tíma að þessu, byrjuðum klukkan eitt og vorum búnir klukkan þrjú“, segir Guðmundur Óli. Það voru eigendurnir sjálfir sem færðu bryggjuna á land á eigin kostnað.
– eirikur@bb.is

Sala á fjölbýliseignum á Ísafirði eykst um 156% milli ára
Alls hafa selst 46 fjölbýli á
Ísafirði í ár, sem er rúmlega
tvisvar sinnum það sem seldist
á sama tíma í fyrra. Frá janúar
fram í nóvember 2004 seldust
18 fjölbýlisíbúðir. Þessar tölur
eru fengnar úr verðsjá Fasteignamats ríkisins. Ellefu
þeirra fjölbýla sem seldust í ár
voru tveggja herbergja, sautján
þriggja herbergja, þrettán fjögurra herbergja og tvö fimm
herbergja. Þá var verð á íbúðarhúsnæði í fjölbýli fyrstu tíu
mánuði ársins 2004, 54.306
krónur að meðaltali á fermetra,
en fyrstu tíu mánuðina í ár var
sama verð komið upp í 73.452
krónur. Það er hækkun um rúm
35%.
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Dýrasta fjölbýlið sem selst
hefur í ár var á 108.784 krónur
fermetrinn, en ódýrasta á
54.255 krónur fermetrinn. Í
fyrra voru efri mörk í rúmlega
70 þúsund krónum, en neðri
mörk í rúmlega 32 þúsund
krónum. Þá eru húsin sem seljast í ár að meðaltali eilítið
yngri en í fyrra, en meðalaldur
fjölbýla sem seldust fyrstu tíu
mánuðina í fyrra var 40 ár, en
38 ár á sama tíma í ár. Meðalstærð fjölbýlisíbúðanna í fyrra
var 104 fermetrar, en er 92
fermetrar í ár.
Ef litið er til sérbýla þá seldust alls 14 sérbýli á Ísafirði í
fyrra, á móti 16 sérbýlum í ár.
Meðaltalsverð á fermetrann

var 48.674 krónur í fyrra, en
er 54.383 krónur í ár. Það er
hækkun upp á tæp 12%. Ódýrasta sérbýlið í fyrra fór á um
25 þúsund krónur á fermetrann, en það dýrasta seldist á
69 þúsund krónur á fermetrann. Í ár var hins vegar ódýrasta sérbýlið á um 26 þúsund
krónur á fermetrann og það
dýrasta á tæplega 75 þúsund
krónur. Meðalaldur seldra sérbýla fyrstu tíu mánuðina 2004
var 37 ár, en 38 ár á sama tíma
árið 2005.
Aðspurður segir Tryggvi
Guðmundsson, fasteignasali á
Ísafirði, að mikil aukning í
sölu eigi sér nokkrar útskýringar. „Það er fleira en eitt

sem veldur“, segir Tryggvi. „Í
fyrsta lagi má nefna að síðastliðin tvö ár hefur losnað mikið
af húsnæði til sölu eftir langa
sölutregðu sem varði í um tíu
ár þar á undan. Í öðru lagi hafa
þau lánakjör sem boðið er upp
á rýmt verulega fyrir möguleikum fólks til fasteignakaupa
og gert ungu fólki auðveldara
fyrir að eignast þak yfir höfuðið. Í þriðja lagi er svo, og
það held ég að vigti ekki síður,
að fólk er hreinlega farið að
hafa meiri trú á framtíð fjórðungsins. Maður verður til
dæmis greinilega var við að
ungt fólk hikar miklu síður
við að kaupa sér fasteign nú
en áður.“
– eirikur@bb.is
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Rækjustofnar í algjöru lágmarki
Lítið reyndist af rækju á
hefðbundnum miðum og rækjustofnar á grunnslóð mældust
í algjöru lágmarki, samkvæmt
nýjustu rannsóknum Hafrannsóknastofnunar á Vestfjörðum. Hafrannsóknaskipið
Dröfn RE kannaði bæði Ísafjarðardjúp og Arnarfjörð og
þótti ástandið býsna dapurlegt.
Rækjustofninn í Ísafjarðardjúpi mældist mjög lítill, og
er engin breyting á því frá
haustinu 2004. Þrjú síðustu ár
hefur verið gnægð ýsu og
þorsks í Djúpinu og voru engar

rækjuveiðar leyfðar þar síðustu tvo vetur. Vonir stóðu til
þess að með því að banna veiðar myndi rækjustofninn halda
velli þrátt fyrir mikinn fjölda
afræningja, en í ljós hefur
komið að mikil fiskgengd í
Djúpinu hefur að líkindum
leitt til hruns rækjustofnsins í
Ísafjarðardjúpi. Töluvert
meira var af þorski en ýsu, og
er árgangur 2003 af ýsu langmest áberandi.
Eins og kunnugt er hefur
Hafrannsóknastofnun lagt til
að engar rækjuveiðar verði

leyfðar í Arnarfirði á næsta
ári, en um niðurstöður stofnunarinnar þar segir á skip.is:
„Rækja fannst á mjög takmörkuðu svæði innst í Borgarfirði norðan Langaness og var
heildarvísitala og vísitala
kvendýra lág eða einn sjötti af
vísitölunni haustið 2004.
Stærð rækju var einnig undir
meðallagi. Mjög mikið var af
ýsu, lýsu og þorski í öllum
firðinum.
Eftir febrúarkönnun á þessu
ári þegar vísitala rækju var
enn há og ýsa og þorskur höfðu

gengið utar voru leyfðar veiðar
á 300 tonnum af rækju. Talsverð óvissa var í mælingum á
rækjustofninum í febrúar þar
sem rækja var á minna svæði
en vanalega miðað við árstíma.
En ákveðið var eftir mánaðarveiði, meiri dreifingu rækjunnar og góðan afla á sóknareiningu að auka aflamarkið í 450
tonn. Veiðitímabilið stóð fram
eftir sumri, þar sem illa gekk
að veiða rækjuna á þeim takmarkaða tíma sem eftir var af
vertíðinni. Mikið afrán þorsks
og ýsu ásamt veiðum á rækj-

unni hefur valdið mikilli
minnkun á rækjustofninum.
Hafrannsóknastofnunin hefur
lagt til að rækjuveiðar verði
ekki leyfðar veturinn 20052006. Í Arnarfirði er verið að
gera tilraunir með fóðrun á
þorski og ýsu m.a. með því
markmiði að athuga hvort
fóðrun hafi áhrif á afrán
rækju.“
Eins og áður segir var það
Dröfn RE sem stundaði rannsóknir fyrir Hafrannsóknastofnun að þessu sinni. Verkefnisstjóri var Unnur Skúla-

dóttir, en leiðangursstjórar
voru Guðmundur Skúli Bragason og Stefán Brynjólfsson.
Skipstjóri var Gunnar Jóhannsson. Rækjustofnar eru
nú í sögulegu lágmarki við
Íslandsstrendur, en frá janúar
út júní árið 2004 veiddust
2.567 tonn af rækju á Vestfjörðum, en á sama tímabili í
ár veiddust aðeins 856 tonn.
Aflaverðmæti rækju á landinu
öllu dróst saman um 74 prósent.
– eirikur@bb.is

Nýtt vestfirskt
fréttablað gefið út
Vestfirska forlagið hefur
hafið útgáfu á nýju blaði sem
ber nafnið Vestfjarðatíðindi.
Fyrsta tölublað þess kom út
á dögunum en það verður
selt í bókaverslunum um
land allt. Að því er fram kemur á vef Svæðisútvarps Vestfjarða verður efniviður
blaðsins sóttur í eldri bækur

Vestfirska forlagsins og nýjar
bækur þess kynntar.
Vestfirska forlagið fagnaði
tíu ára afmæli á síðasta ári og
hefur gefið út um 100 bækur
sem flestar tengjast Vestfjörðum og Vestfirðingum á einhvern hátt. Sumar þeirra eru í
bókaflokkum eða ritröðum og
bera þar hæst Frá Bjargtöngum

að Djúpi, en í þeim bókaflokki eru komin út sjö bindi,
Mannlíf og saga fyrir vestan,
en í þeirri ritröð hafa litið
dagsins ljós til þessa 15 hefti.
Þá má nefna 101 nýja vestfirska þjóðsögu, en í þeim
flokki hafa komið út sjö
bækur.
– thelma@bb.is

Nýr skemmtileikur hjá
Kómedíuleikhúsinu
Kómedíuleikhúsið hefur
frumsýnt nýjan einleik sem
nefnist Línuívilnun. Höfundur
er Hallgrímur Oddsson og
leikari er Elfar Logi Hannesson. Á heimasíðu Kómedíuleikhússins segir að Línuívilnun hafi fengið góðar viðtökur
en um sé að ræða stuttan
skemmtileik í formi raunveruleikafyrirlesturs enda er raunveruleikinn í mikilli tísku í
dag.
Lengd einleiksins er um 12
mínútur og er hann hugsaður

sem skemmtiatriði á ýmis
mannamót. Leikurinn var
frumfluttur 12. nóvember á
Hótel Ísafirði fyrir starfsfólk
Orkubús Vestfjarða og viku
síðar var leikið fyrir smábátafélagið Eldingu. „Línuívilnun
hentar á allar gerðir mannamóta þó ekki fyrir unga fólkið
þar sem ýmislegt er sagt sem
gæti farið fyrir brjóstið á sumum. Ef þig vantar skemmtiatriði þá er Línuívilnun góður
kostur“, segir á komedia.is.
– thelma@bb.is

Fyrsta bók ísfirska bókaforlagsins Traktors er komin út. Er
það skáldsagan Áferð eftir Ófeig Sigurðsson. „Áferð eftir Ófeig
Sigurðsson er saga sem kreistir geðdeyfðina úr lesendum sínum,
snýr niður hross og gægist upp í rassgatið á vannærðum hundum.
Áferð er ekki allra og er ekki ætlað að vera allra - til þess höfum við
Bítlana og Hemma Gunn. Maðurinn frá Hvergilandi skröltir um
ókunnar þriðja-heims lendur í leit að einhverju, engu, öllu, hattinum
sínum og sjálfum sér“, segir í tilkynningu.
Ófeigur Sigurðsson, fæddur 1975, er rithöfundur, ljóðskáld,
heimspekinemi og tónlistarmaður. Áferð er hans fyrsta skáldsaga
en eftir hann liggja ljóðabækurnar Skál fyrir skammdeginu og
Handlöngun. Birst hafa eftir hann ljóð og þýðingar í tímaritum. Traktor var stofnað í mars
á þessu ári og er það undirforlag bókaútgáfunnar Bjarts í Reykjavík. Næst kemur út frá forlaginu skáldsagan Móðurlaus Brooklyn í þýðingu Eiríks Arnar Norðdahl. Hún fjallar um
munaðarlausan einkaspæjara með tourette-heilkenni.
Áferð er til sölu í öllum helstu bókabúðum en bókapantanir berist til Bjarts í gegnum
netfangið bjartur@bjartur.is.
– thelma@bb.is
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Skólanum færðar þakkir

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar afhendi
nemendum, kennurum og
stjórnendum Grunnskólans á
Ísafirði þakkarskjal fyrir fullum sal nemenda á þriðjudag.
Aðstandendum skólans eru
færðar þakkir fyrir framlag sitt

til íbúaþings sveitarfélagsins
sem haldið var í vor.
Í skjalinu stendur að nemendur, kennarar og stjórnendur Grunnskólans á Ísafirði fái
bestu þakkir fyrir góða vinnu
og mikilvægt framlag í tengslum við íbúaþing í Ísafjarðarbæ

21. maí 2005. Undir það rita
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri fyrir hönd Ísafjarðarbæjar og Sigurborg Kr. Hannesdóttir fyrir hönd ráðgjafafyrirtækisins Alta sem var framkvæmdaðili þingsins.
– thelma@bb.is

Kómedíuleikhúsið sem sló
seinast í gegn með einleiknum Gísla Súrssyni
hefur frumsýnt nýjan
skemmtileik.
Mynd: Páll Önundarson.

Fyrsta bók hins ísfirska
Traktors komin út

47.PM5

Herdís Hübner grunnskólakennari, Skarphéðinn Jónsson skólastjóri, Halldór Halldórsson
bæjarstjóri ásamt nemendanum Kolfinnu Brá Einarsdóttur. Mynd: Rúnar Óli Karlsson.

Höfnin í Súðavík.

Súðavíkurhreppur óskar eftir
umsóknum um byggðakvóta
Súðavíkurhreppur hefur
auglýst nýjar reglur um byggðakvóta og óskað eftir umsóknum vegna fiskveiðiársins
2005/2006. Umsóknum skal
skila inn á skrifstofu Súðavíkurhrepps fyrir 28. nóvember
næstkomandi.
Súðavíkurhreppur fékk úthlutað 210 þorskígildistonnum
frá sjávarútvegsráðuneytinu

6.4.2017, 10:15

fyrir fiskveiðiárið 2005/2006.
Þau skiptast þannig að 113
þorskígildistonnum verður úthlutað til báta/skipa sem orðið
hafa fyrir skerðingu á innfjarðarrækju, 47 þorskígildistonnum verður úthlutað til báta/
skipa með tilliti til úthlutaðra
aflaheimilda fiskveiðiárið
2005/2006, 40 þorskígildistonnum verður úthlutað með

tilliti til landaðs afla í Súðavík
á fiskveiðiárinu 2004/2005 og
10 þorskígildistonnum verður
skipt á þá báta sem leigðir
verða til sjóstangaveiðiverkefnis sumarið 2006.
Hægt er að nálgast reglurnar
í heild sinni, auk umsóknareyðublaða, á heimasíðu Súðavíkurhrepps.
– eirikur@bb.is
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Menntaskólinn á Ísafirði.

Ráðuneytið afhenti skólameistara nöfn
þeirra sem skrifuðu undir áskorunina
Menntamálaráðuneytið hefur afhent skólameistara Menntaskólans á Ísafirði nöfn á
þriðja tug núverandi og fyrrverandi starfsmanna skólans
sem skrifuðu undir áskorun til
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra í
vor þar sem skorað var á hana
að bregðast tafarlaust við því
„alvarlega ástandi sem ríkir
hér í skólanum“, eins og segir
í áskoruninni. Í niðurlagi áskorunarinnar er ráðherra beðinn um að gæta trúnaðar við
þá sem skrifuðu undir hana.
Ragnar H. Hall, lögmaður
Félags framhaldsskólakennara
sem afhenti undirskriftarlistann, hefur fengið staðfestingu
á þessu frá Vali Árnasyni, lögfræðingi í menntamálaráðuneytinu.

„Þar er vísað til ákvæða í
stjórnsýslulögum og upplýsingalögum. Ég hafði áður sent
fyrirspurn þar sem ég óskaði
eftir upplýsingum um það
hvort listinn hefði verði afhentur skólameistara og fékk í
tölvupósti staðfestingu á því“,
segir Ragnar. „Mér finnst satt
best að segja að ef það stendur
ekki til að gæta trúnaðar í máli
sem þessu, eigi ráðuneytið að
endursenda bréfið, eða í það
minnsta gera mönnum kleift
að afturkalla erindið. Það getur
svo sem verið að í hita leiksins
hafi mönnum hreinlega yfirsést það“, segir Ragnar.
Hvorki náðist í Val Árnason
lögfræðing né Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra við vinnslu þessarar fréttar. Áskorun starfs-

mannanna fer hér á eftir:
„Við undirrituð, kennarar og
starfsfólk Menntaskólans á
Ísafirði, skorum á menntamálaráðherra að hún ráði tafarlaust bót á því alvarlega
ástandi sem ríkir hér í skólanum vegna stjórnunarhátta og
framgöngu skólameistara í
garð margra starfsmanna skólans.
Félag framhaldsskólakennara hefur sent stjórnsýslukvartanir til menntamálaráðuneytisins vegna þessa og margítrekað farið fram á að ráðherra
og ráðuneytið grípi tafarlaust
í taumana. Hvorki trúnaðarmenn né stjórnir kennarafélags
skólans hafa getað komið málum til betri vegar í skólanum
vegna erfiðra samskipta við
skólameistara eða sinnt störf-

um sínum vegna afskipta
hennar af þeim.
Við drögum stjórnunarvald
skólameistara ekki í efa. En
góður stjórnandi setur reglur,
leiðbeinir starfsmönnum og
verndar þá. Hann verður jafnframt að vera meistari í mannlegum samskiptum og öðrum
góð fyrirmynd. Ekkert af þessu
á við um stjórnunarhætti
skólameistarans á Ísafirði og
samskipti hennar við starfsmenn skólans.
Skólameistari skirrist ekki
við að beita stjórnunarvaldi
sínu sem elur af sér þrúgandi
andrúmsloft og einelti. Skólameistari dregur starfsmenn í
dilka eftir því hvort hún telur
þá vera í hennar liði eða ekki
og notar stjórnunarvald sitt
sem svipu í garð þeirra sem

hún telur að vilji ekki una
stjórnunarháttum hennar möglunarlaust. Stjórnunarhættir
skólameistara, þær aðferðir
sem hún notar til að beita valdi
sínu og ofstopafullar atlögur
hennar að einstökum starfsmönnum hafa þann tilgang
einan að bola þeim úr starfi
sem eru henni ekki að skapi
og að hafa aðeins þá í kringum
sig sem hún hefur velþóknun
á.
Framhaldsskólar eru opinberar stofnanir sem verða að
fullnægja kröfum um vandaða
stjórnsýsluhætti, bæði inn á
við og gagnvart öðrum. Þetta
á bæði við um stjórnendur
þeirra og starfsmenn. Skólameistarar bregðast skyldum
sínum þegar þeir refsa starfsmönnum sínum fyrir það eitt

að gagnrýna stjórnsýslu þeirra
með málefnalegum hætti og
fyrir það að tjá skoðanir sínar.
Fundurinn vill ekki trúa því
að menntamálaráðherra ætli að
láta framgöngu skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði
gagnvart starfsmönnum átölulausa þegar fyrir liggja sig fjölmörg skjalfest dæmi um hana
og sem bæði ráðherranum og
embættismönnum hennar er
fullkunnugt um.
Fundurinn skorar á menntamálaráðherra að hún grípi tafarlaust í taumana og ráði bót á
þeim alvarlegu aðstæðum sem
ríkja í skólanum. Fundurinn
óskar jafnframt eftir því við
ráðherra að hún gæti trúnaðar
við þá starfsmenn skólans sem
ritað hafa nöfn sín undir þessa
ályktun.“ – halfdan@bb.is

Tæplega sex þúsund manns fluttu
frá Vestfjörðum á síðustu átta árum
Alls fluttust 5.880 manns
frá Vestfjörðum á árunum
1997-2004. Þar af fluttu 5.114
manns til annarra landssvæða
en 766 til útlanda. Á sama
tímabili fluttu 4.216 manns til
Vestfjarða, þar af 3.059 frá
öðrum landssvæðum og 1.157
frá öðrum löndum. Brottfluttir
umfram aðflutta á tímabilinu
eru því 1.664. Rúmlega 8.850
manns bjuggu á Vestfjörðum
í upphafi árs 1997, en við lok
árs 2004 bjuggu 7.700 manns
á svæðinu. Vestfirðingum
hefur því fækkað um 1.156.
Athygli vekur hversu misjafnar tölur eru yfir þá sem
flytja til og frá útlöndum á
tímabilinu. Árið 1998 eru til
dæmis aðfluttir umfram brottflutta 225, þ.e. 299 aðfluttir
en 74 brottfluttir. Árið eftir
eru aðfluttir umfram brottflutta
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einn, þegar 123 eru aðfluttir
en 122 brottfluttir.
Árið 2004 fluttust 660
manns af Vestfjörðum, þar af
581 til annars landssvæðis og

3

Ísafjörður. Rúmlega 8.850 manns bjuggu á Vestfjörðum í upphafi árs 1997, en við
lok árs 2004 bjuggu 7.700 manns á svæðinu. Vestfirðingum hefur því fækkað um 1.156.
79 til útlanda. Til Vestfjarða árið 2004 eru því 107. 7.837 ingum í raun um 137, og má
fluttust hins vegar 474 manns, manns bjuggu á Vestfjörðum líklega skýra muninn með því
þar af 359 frá öðrum lands- í upphafi árs 2004, en við lok að fleiri hafi látist á svæðinu
svæðum og 115 frá útlöndum. ársins bjuggu 7.700 manns á en fæðst. 6.906 manns fluttust
Brottfluttir umfram aðflutta svæðinu. Fækkar því Vestfirð- innan síns eigin sveitarfélags
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á árabilinu 1997-2004, og 696
manns fluttu á milli sveitarfélaga innan Vestfjarða.
Allar tölur að ofan eru fengnar frá Hagstofu Íslands.
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Frá tónleikum Írafárs.

„Það er rosalega gaman að spila í Hnífsdal“
Hugmyndir um skipulag svæðisins. Grá hús merkja hús sem nú standa og
gert er ráð fyrir að standi áfram, en blá hús eru fyrirhugaðar nýbyggingar.

Nýtt rammaskipulag fyrir hafnarsvæðið á Ísafirði

Margt til bóta og framfara fyrir byggð á Eyrinni
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar gerir nokkrar athugasemdir
við drög að nýju rammaskipulagi hafnarsvæðis á Ísafirði,
en telur þó margt til bóta og
framfara fyrir byggð á Eyrinni.
Á fundi sem haldinn var í hafnarstjórn fyrir stuttu kemur m.a.
fram að sú hugmynd þyki
framsækin að færa háskóla og
íbúðabyggð á svæðið og styrkja safnasvæðið með nálægt
við sjóíþróttina. Þó þykir hafnarsvæði við Sundahöfn vera
alltof lítið samkvæmt drögun-

um og er lagt til að skilgreint
svæði fyrir hafnsækna starfsemi verði stækkað.
Þá telur hafnarstjórn að taka
verði mið af því að Ásgeirsbraut er tengibraut milli hafna.
„Sundabakki skiptist í gámavelli, farmverndarsvæði sem
er tollsvæði, hafnarverndarsvæði sem er athafnasvæði og
farþegasvæði eftir atvikum.
Mikill kostnaður liggur í þessari uppbyggingu og ber að hafa
það í huga við skipulag á hafnarsvæði“, segir í umfjöllum

hafnarstjórnar.
Stjórnin telur jákvætt að gert
sé ráð fyrir olíu- og bensínafgreiðslu fyrir þungaflutninga
á svæðinu. Lögð er áhersla á
að burðarlag/slitlag Sindragötu verði bætt.
„Hafnarstjórn lýsir ánægju
með tillögu-drög að rammaskipulagi fyrir skipulag hafnarsvæðis og telur margt þar til
bóta og framfara fyrir byggð á
Eyrinni. Framsæknust er sú
hugmynd að færa háskóla og
íbúðabyggð á svæðið og styr-

kja safnasvæðið með nálægt
við sjóíþróttina. Jafnframt er
gert ráð fyrir atvinnusvæði í
þjónustu og iðnaði, þ.m.t.
þekkingariðnaði. Tillögur
hafnarstjórnar um aukið athafnarými fyrir hafnsækna
starfsemi koma svo þessu til
viðbótar. Hafnarstjórn óskar
því eftir að tillögur og ábendingar hennar komi til breytinga
á framsettum drögum“, segir í
niðurlagi umfjöllunar hafnarstjórnar.
– halfdan@bb.is

Hljómsveitin Írafár vakti
mikla lukku í félagsheimilinu í Hnífsdal í síðustu viku,
en tónleikarnir voru þeir
sjöttu í röð ellefu til styrktar
samtökunum Einstök börn.
Aðspurð segir Birgitta Haukdal, söngkona sveitarinnar,
að tónleikarnir hafi tekist
ljómandi vel.
„Það er rosalega gaman
að spila í Hnífsdal, þetta er
góður staður með stóru og
skemmtilegu sviði. Það var
líka vel mætt og við erum

virkilega ánægð með móttökurnar. Eftir tónleikana
fengum við gúllassúpu hjá
mömmu og pabba hans
Sigga (Sigurður Samúelsson, sonur Samúels Einarssonar og Guðríðar Sigurðardóttur. Innsk: bb.is). Það var
voða gott að fá heimagerðan
mat“, segir Birgitta.
Hún segir að um 1.200
þúsund krónur hafi safnast á
ferðalagi sveitarinnar um
landið.
– halfdan@bb.is

Þessir ungu aðdáendur voru augljóslega
hæstánægðir með gang mála.

Framleiða barnapoka
og kodda úr íslenskri ull
Helga Aspelund í Bolungarvík og Agnes Aspelund á Ísafirði hafa síðustu ár þróað og hannað
kodda og barnasvefnpoka sem fylltir eru með
ull. Í koddana er notuð
merinoull sem unnin er í
Belgíu. Hún er meðhöndluð þannig að hún
hleypur ekki og er mölog sýklavarin. „Ullin er
hlý í kulda en þægileg í
hita og menn finna ekki
fyrir raka“, segir Helga
Aspelund. Koddana er
hægt að fá í tveimur
stærðum. Einnig er hægt
að fá ferðakodda sem
henta vel í bílinn eða
flugvélina. Barnasvefnpokarnir eru fylltir með
íslenskri ull. Mjög góð
reynsla er komin á
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Ísafjarðarkirkja.

Aðventukvöld í
Ísafjarðarkirkju
Helga og Agnes Aspelund hafa síðustu ár þróað og
hannað kodda og barnasvefnpoka sem eru fylltir með ull.
pokana og þykja þeir ekki í pokunum. Eru bæði
sem heldur góðum hita
henta vel í barnavagninn
koddarnir og pokarnir
og hægt er að þvo í
og rúmið enda svitna börn
klæddir burstaðri bómull þvottavél. – thelma@bb.is
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Sunnudagskvöldið 27. nóvember nk., verður boðið upp á
aðventukvöld í Ísafjarðarkirkju þar sem fram koma
kirkjukór Ísafjarðarkirkju,
Sunnukórinn, Karlakórinn
Ernir og Kammerkórinn. Þá
mun Lúðrasveit Ísafjarðar
koma fram sem og nemendur
Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Guðrún Jónsdóttir syngur

einsöng og hr. Ólafur Skúlason
biskup flytur hugvekju. Dagskráin er afar viðamikil og fjölbreytt og ósvikin leið til þess
að koma fólki í sannkallað aðventu og hátíðarskap. Sérstaklega er vakin athygli á því að
að Ólafur Skúlason biskup
flytur aðventuhugvekju á samkomunni. Dagskráin hefst kl.
20:00.
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„Ljóst að stjórn félagsins hefur byggt
ályktanir sínar á röngum forsendum“
Þrettán starfsmenn Menntaskólans á Ísafirði hafa skrifað
undir bréf sem sent var Félagi
framhaldsskólakennara,
menntamálaráðuneytinu og
formanni skólanefndar Menntaskólans fyrir þremur vikum
þar sem mótmælt er meintum
rangfærslum sem fram komu í
yfirlýsingu stjórnar Ff í byrjun
október.
„Við sem stóðum að þessari
undirskriftasöfnun ákváðum
að leita einungis til núverandi
starfsmanna skólans og skrif-

uðu 13 starfsmenn undir.
Stjórn Ff hefur enn ekki séð
ástæðu til þess að taka neina
efnislega afstöðu til þessarar
yfirlýsingar og vekur það
furðu þegar er litið til þess
hvernig Ff hefur haldið á málum gagnvart þeim félagsmönnum sem hafa sent inn
kvartanir til félagsins og
menntamálaráðuneytisins um
stjórnunarhætti skólameistara
MÍ. Það er dapurlegt að eftir
skuli standa sú yfirlýsing sem
stjórn Ff sendi frá sér þann 5.

Sérverkefni um
fjölmenningu
Sérverkefni um fjölmenningu verður unnið í
leikskólanum Grænagarði á
Flateyri á tímabilinu janúar
til maí á næsta ári. Verður
það unnið í samvinnu við
grunnskóla á svæðinu. Að
verkefninu vinnur Sonja
Elín Thompsen leikskólastjóri á Sólborg á Ísafirði en
hún lætur af störfum þar 31.
desember.
Á fundi fræðslunefndar
Ísafjarðarbæjar á dögunum
var Sonju þakkað fyrir störf
sín á Sólborg og því fagnað
að hún hafi tekið að sér fjölmenningarverkefnið þar
sem mikil þörf sé á því í

Sérverkefni um fjölmenningu verður unnið
á leikskólanum Grænagarði á Flateyri.
samfélaginu. Jafnframt var
leikskólafulltrúa falið að
auglýsa lausa stöðu leikskólastjóra á Sólborg.
– thelma@bb.is

október og áréttaði nokkrum
dögum síðar. Það fer víðs fjarri
að sú yfirlýsing sé sannleikanum samkvæm og túlki sjónarmið allra félagsmanna Ff við
MÍ“, segir í tilkynningu frá
þremur starfsmönnum skólans
sem stóðu að söfnun undirskriftanna. Yfirlýsing starfsmannanna þrettán fer hér á
eftir:
„Við undirritaðir, starfsmenn við MÍ, viljum með undirskrift þessa bréfs koma á
framfæri mótmælum okkar við

þeim rangfærslum sem koma
fram í yfirlýsingu stjórnar Félags framhaldsskólakennara 5.
október sl. Fullyrðingum þar
sem samskiptum skólameistara og starfsfólks er lýst á mjög
neikvæðan hátt er alfarið hafnað. Það er ljóst að stjórn félagsins hefur byggt ályktanir sínar
á röngum forsendum. Við
krefjumst þess að félagið vandi
vinnubrögð sín, gæti jafnræðis
gagnvart félagsmönnum og
láti fagleg sjónarmið ráða
gjörðum sínum.

Stjórnendur og starfsfólk MÍ
hafa á undanförnum árum náð
því að byggja upp skólann með
markvissum aðgerðum svo
sem fjölgun nemenda, auknu
námsframboði, minnkandi
brottfalli nemenda, bættri
stjórnsýslu og síðast en ekki
síst fjölgun réttindakennara.
Þessum góða árangri er nú
stefnt í voða með illvígum
deilum og ómálefnalegri umræðu.
Við viljum að þetta metnaðarfulla og árangursríka starf

innan skólans haldi áfram í
góðu samstarfi á milli starfsfólks og stjórnenda skólans.
Gott og öflugt skólastarf í MÍ
er mikilvæg kjölfesta fyrir samfélagið hér á Vestfjörðum.“
Líkt og í bréfi sem á þriðja
tug núverandi og fyrrverandi
starfsmanna skrifuðu undir og
sendu menntamálaráðherra í
júní, er í þessu bréfi óskað
eftir því að farið verði með
nöfn þeirra sem skrifa undir
sem algert trúnaðarmál.
– halfdan@bb.is

Félag Pólverja á Vestfjörðum fékk viðurkenningu Róta
Félag Pólverja á Vestfjörðum hlaut viðurkenningu á
aðalfundi Róta, félags áhugafólks um menningarfjölbreytni, sem haldinn var á fimmtudag. Í tilkynningu frá Rótum
segir að Pólverjarnir hafi hlotið viðurkenninguna fyrir stofnun félagsins síðastliðið vor og
óska Rætur þeim til hamingju
með framtakið og segjast
hlakka til að vinna með þeim
að ýmsum menningar- og félagsmálum í framtíðinni.

Auk aðalfundarstarfa var
samþykkt að Rætur gerðust
stofnaðili að Háskólasetri
Vestfjarða. Þá var ný heimasíða félagsins kynnt og samþykkt að athuga hvort áhugi
sé fyrir því að setja upp þjóðahátíð á svæðinu á komandi
vori. Á meðfylgjandi mynd
sjást Valdimar J. Halldórsson,
formaður Róta og Anna Irena
Smoter sem tók á móti viðurkenningunni fyrir hönd stjórnar Pólverja á Vestfjörðum.

Þrír vestfirskir jaðrakanar sjást erlendis
Þrír vestfirskir Jaðrakanar,
Stína, Þorleifur og Zophaníus hafa sést erlendis í haust.
Stína sem nefnd er eftir sóknarprestinum í Holti sr. Stínu
Gísladóttur sást á S-Írlandi
við Cork 10. október. Hún
sást á leirunum í Önundarfirði í sumar. Þorleifur sást á
S-Englandi 1-4. nóvember.
Hann sást einnig síðasta sumar í Önundarfirði.
Zophaníus sást við Dung-

arvan, Co. Waterford á SÍrlandi. Hann sást á A-Írlandi
á síðasta ári. Frá þessu var
greint á vef Náttúrustofu
Vestfjarða. Jaðrakan er
nokkuð algengur farfugl á
Íslandi sem á vetrarstöðvar í
Vestur-Evrópu. Varpstöðvar
hans hérlendis voru aðeins á
Suðurlandi fram eftir 20. öld
en nú finnst hann í öllum
landshlutum.
– thelma@bb.is

Árlegur jólabasar
Hinn árlegi Kolaportsjólabasar Kvenfélagsins
Hvatar í Hnífsdal verður
haldinn í félagsheimilinu í
Hnífsdal kl. 14 á laugardag.
„Jólabasarinn hefur verið
haldinn hjá kvenfélaginu í
áraraðir en Kolaportsstemmning myndaðist þegar við
byrjuðum að vera með notuð
föt sem við höfum safnað
yfir árið. Basarinn hefur alltaf
verið mjög vel sóttur“, segir
Margrét Skúladóttir hjá
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Kvenfélaginu Hvöt.
Allur ágóði jólabasarsins
rennur til styrktar góðu málefni en að þessu sinni rennur
a.m.k. hluti hans til kaupa á
sneiðmyndatæki fyrir Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.
Þess má geta að þau föt sem
ekki seljast eru gefin Rauða
krossi Íslands. Seldar verða
veitingar á staðnum, meðal
annars súkkulaði, kaffi og
heitar vöfflur.
– thelma@bb.is

5

Magnús Guðmundsson (í miðið) ásamt sigurliðinu
frá Þingeyri og liðinu frá Ívari sem varð í öðru sæti.

Þingeyringar sigruðu
á afmælismóti í boccia

Íþróttahúsið á Suðureyri

Vígt um helgina
Nýtt íþróttahús verður vígt
á Suðureyri við Súgandafjörð
um næstu helgi. Húsið hefur
nú þegar verið tekið í notkun
að einhverju leyti og hafa súgfirsk börn spriklað í húsinu í
um hálfan mánuð. Eins og
kunnugt er hefur mikið gengið
á við byggingu hússins og hafa
verklok tafist mikið.
Er það mál manna að smiðir
hússins hafi verið með eindæmum óheppnir og hefur
Björgmundur Guðmundsson,
framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Ágústs&Flosa
sem hefur verkið með höndum, sagt að ekki hefði veitt af
því að fá prest til að vígja

staðinn þegar framkvæmdir
hófust. Sem kunnugt er átti
byggingu hússins upphaflega
að ljúka í 16. viku þessa árs en
það tókst ekki. Síðar féllst
byggingarnefnd hússins á þá
tillögu eftirlitsmanns með
byggingunni að fresta verklokum til 28. maí í vor.
Á fundi byggingarnefndar
þann 5. september bókaði
nefndin um rétt verkkaupa til
innheimtu dagsekta. Engin
ákvörðun hefur enn verið tekin
um hvort og hversu miklar
sektir verða innheimtar, en
málið verður tekið fyrir mjög
fljótlega.
– halfdan@bb.is

Á laugardag var afmælismót Magnúsar Guðmundssonar bocciakappa haldið á
Þingeyri, en Magnús er 55
ára í ár. Magnús hefur æft
boccia hjá íþróttafélaginu
Ívari í um það bil 20 ár og
hefur staðið fyrir æfingum
og unnið að uppgangi íþrótt-
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arinnar á Þingeyri. Þátttakendur á mótinu voru um 30
talsins, heimamenn og Ísfirðingar. Svo fór að B-lið
Þingeyrar sigraði, en B-lið
Ívars varð í öðru sæti. Að
móti loknu var boðið upp á
afmæliskaffi með veglegu
meðlæti. – halfdan@bb.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Jóna Bjarnadóttir
andaðist á öldrunardeild Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði laugardaginn 19. nóvember. Jarðsett verður
frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 26. nóvember kl. 14:00.
Bjarni L. Gestsson Ágústa Benediktsdóttir
Sævar Kr. Gestsson Ragna Arnaldsdóttir
ömmubörn og langömmubörn
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ritstjórnargrein
Pabbi, komdu
ekki aftur!
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,,Hjónin voru sett í vinnumennsku, sitt á hvorn bæinn.“
Þessi setning úr bók Gylfa Gröndal, Fólk í fjötrum, sem út kom
fyrir jólin 2003, er dæmigerð lýsing á aðstæðum sem fjöldi fólks
á Íslandi varð að horfast í augu við allt fram í byrjun tuttugustu
aldar þegar fjölskyldur voru leystar upp vegna veikinda og fátæktar. Ísland tuttugustu og fyrstu aldarinnar á fátt sameiginlegt
með Íslandi þess tíma, sem tilvitnunin í bók Gylfa Gröndal vísar
til. Nú ríkja önnur viðhorf. Möguleikarnir eru margfalt fleiri. Er
þá ekki allt í lukkunnar velstandi?
Fréttastraumur hvundagsins ber okkur ekki fréttir í líkingu við
frásögnina um hjónin sem sett voru í vinnumennsku. Fjölmiðlarnir
eru hins vegar yfir fullir af frásögnum um aldraðra á Íslandi dagsins í dag; landsins sem sagt er skara fram úr öðrum löndum á nær
öllum sviðum og þjóðin sögð vera meðal ríkustu þjóða heims.
Hvers vegna þá öll þessi umræða um gamla fólkið?
Hjón nokkuð við aldur gera sig allt í einu heimakomin í stofum
landsmanna. Svo er sjónvarpinu fyrir að þakka. Þau eru kvíðafull
og segjast hafa það á tilfinningunni að búið sé að afskrifa þau;
óttast að þeirra bíði áþekk örlög og ungu hjónanna fyrrum; óttast
að þurfa að fara inn á hjúkrunar- eða elliheimili þar sem bundinn
yrði endi á áratuga samvistir þeirra í hjónabandi og þeim gert að
deila vistarverum með ókunnugum.
Einhvern tíma var sagt um mann að hann heyrði það sem hann
vildi heyra og myndi það sem hann vildi muna. Hefur það virkilega hent okkur í lífsgæðakapphlaupinu að gleyma þeim hluta
þjóðarinnar sem lagði grunninn að farsældinni sem við búum við
í dag? Umbunum við þessu fólki með þeim hætti að það kvíðir
ævikvöldinu? Höfum við aldrei hlustað eftir þörfum þessa fólks
eða kusum við einfaldlega að gleyma óskum þeirra? Hvað veldur
því að allar fréttirnar um gamla fólkið eru nánast á einn veg?
Undir lok heimildarmyndar um meistara kvikmyndanna,
Charlie Chaplin, sem sýnd var í Sjónvarpinu fyrir nokkru, kallaði dóttir hans kveðju í átt til himins: Pabbi, komdu ekki aftur!
Heimurinn er svo vondur. Þú sem vildir að allt væri svo gott.
Umrenningurinn með stafinn og kúluhattinn er áreiðanlega ein
þekktasta persóna kvikmyndanna; enginn sem bar hann augum
gleymir honum. Samt var sá er skóp hann gerður burtrækur frá
sínu öðru föðurlandi fyrir óþægilegar skoðanir að mati stjórnvalda.
Aðventan nálgast. Á þessum árstíma verður þörfin fyrir hjálparhönd augljósari en á öðrum tímum.
Fjölgum ekki hrópendum við hlið dóttur Chaplins!
s.h.

orðrétt af netinu

„Frelsun þjóðarinnar“

Fimm Þingeyringar fóru í siglingu
boðið að fara í siglingu í hálfan
frá Þýskalandi til Póllands með víkmánuð í senn á tveimur til fjórum
ingaskipi í sumar. Markmið ferðarvíkingaskipum á slóðir víkinga.
innar var að kynna stórt Evrópu- Ferðin var fyrst og fremst ætluð til
verkefni sem hefst á næsta ári og að kynna ungmenni landanna hvert
ber heitið Euro Viking. Verkefnið fyrir öðru og efla samskipti þeirra.
fer af stað á næsta ári. Þá er ungLaufey Sigmundsdóttir var ein
mennum á aldrinum 18-24 ára frá þeirra sem fór frá Þingeyri í ferðina
ýmsum Evrópusambandslöndum
og ritaði hún ferðasögu þeirra.

Ferðin mikla á
víkingaskipinu
„Föstudaginn 29. júlí héldum við af stað til Þýskalands í
ferðina miklu eftir tveggja
daga stopp í Kaupmannahöfn.
Framundan var tveggja vikna
ferð, sigling meðfram ströndum Þýskalands og Póllands
með stoppum hér og þar. Við
komumst að lokum til Wismar
að kvöldi dags en til að komast
þangað tókum við lest og bílaleigubíl. Það gekk þó reyndar
ekki alveg áfallalaust þar sem
tveir íslensku ferðalanganna
komust ekki út úr lestinni í
Lübeck heldur máttu sitja
áfram í henni alveg til Hamborgar. Það gerði þó lítið til
fyrir þá sem biðu enda var
veður einstaklega gott þennan
dag.
Þegar við komum til Wismar
var kominn þar töluverður
hópur af fólki enda var áætlaður mannskapur í ferðina í
kringum 40 manns og það frá
7 löndum, eða Eistlandi, Lettlandi, Litháen, Þýskalandi,
Póllandi, Belgíu og Íslandi.
Lettarnir komu þó reyndar

ekki fyrr en degi seinna ásamt
nokkrum Þjóðverjanna. Við
tók að reyna að koma sér inn í
stemmningu og kynnast fólkinu. Það var svo sannarlega
útilegustemning á þessu enda
eldað á hlóðum og sofið á eigin
dýnum á jörðinni en búið var
að setja upp a.m.k. tvo stóra
tjaldhimna svo ekki mynda
rigna á okkur. Við gistum ætíð
á ströndinni eða við höfnina
svo ýmist var gras eða sandur
undir okkur.
Laugardagurinn var frekar í
rólegri kantinum enda fólk
svona að koma sér í gírinn og
blandast. Við tókum 2 róðraræfingar á bátunum tveimur,
Wiktori og Svarog. 14 manns
gátu róið á minni bátnum,
Wiktor, en 20 manns á þeim
stærri, Svarog. Á hvorum bát
voru svo skipstjóri og stýrimaður. Með okkur í ferðinni
var fylgdarskipið Carol, 160
ára seglskip. Áhafnirnar á bátunum voru mismunandi milli
daga, fyrir utan skipstjóra og
stýrimann og eitthvað var um

að fólk skipti á milli báta, en
einnig áttu allir sínar vaktir í
landi. Á þeim vöktum sáum
við um að taka niður tjöldin,
vaska upp og ganga frá, versla
í matinn, koma tjöldunum upp
á næsta stoppustað, undirbúa
hressingu er liðið kom í land
og fleira í þeim dúr.“

Flutti frumsamið lag
á blaðamannafundi
Á sunnudeginum var svo
haldið af stað eftir blaðamannafund, viðtöl og myndatökur. Borgarstjóri Wismar
hélt smá ræðu okkur til heiðurs, Kristof hélt sömuleiðis
tölu og Þórhallur spilaði á gítarinn og söng frumsamið lag.
Flestir voru íklæddir víkingaföt og mikil stemning í hópnum. Margir voru komnir til að
fylgjast með okkur halda á haf
út en ekki var vitað hversu
langt við færum þennan daginn þar sem veðurútlit var ekkert alltof gott. Við fengum fínt
veður. Það hvessti seinnipart-

inn, og við bættum meðal annars hraðametið á minni bátnum. Það var því ákveðið að
halda í land í Timmendorf en
um leið og við vorum komin í
land skall svo á stormur.
Stormurinn entist í tvo daga
og þar sem við gátum ekki
siglt í 20 m/s fundum við okkur
ýmislegt til dundurs á ferðamannaeyjunni litlu. Margir
fóru í gönguferð um skóginn
og ströndina, æfðu sig að
skjóta örvum af boga og henda
öxi í skotmark, leita að rafi í
fjörunni, og einhverjir skelltu
sér á hestbak svo fátt eitt sé
nefnt. Einnig var tíminn nýttur
í að skipa hinar ýmsu nefndir
sem sáu um að skipuleggja
og/eða ræða hin ýmsu málefni
fyrir ferðina, undirbúa og viðhalda bátunum og sjá um uppfæra heimasíðu reglulega.
Við héldum ferðinni áfram
á þriðjudeginum og sigldum
þá einar 20 mílur að Kühlungsborn. Við rerum á handafli út
úr höfnum og inn í þær en
annars var reynt að sigla undir

En nú hefur komið á daginn að ráðamenn í Bandaríkjunum
ætla ekki einu sinni að veita eftirlitsmönnum SÞ fullan aðgang
að langþekktasta stríðsfangelsi sínu, í herstöðinni við
Guantanamo-flóa. Hvað þá um fyrrverandi gúlögin í AusturEvrópu sem Bandaríkjastjórn hefur ekki neitað að séu notuð
sem pyntingabúðir? [...] Samkvæmt ársskýrslu Amnesty árið
2002 voru 82% af þeim ríkjum sem stunda pyntingar studd
hernaðarlega og fjárhagslega af Bandaríkjastjórn.
Við skulum ekki gleyma því að ein réttlætingin fyrir innrásinni
í Írak var sú að undirmenn Saddams Hussein tækju menn til
fanga og refsuðu þeim að eigin geðþótta án dóms og laga.
Jafnframt að saklaust fólk væri pyntað og drepið. Þegar Saddam
gerði það þá voru það glæpir gegn mannkyninu og brot á
alþjóðalögum. En þegar að Bandaríkjaher pyntar og drepur
saklausa borgara er það kallað „frelsun þjóðarinnar”.
murinn.is – Finnr Dell sén
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
Fréttastjóri: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655,
halfdan@bb.is – Blaðamenn: Eiríkur Örn Norðdahl, sími 845 2685
eirikur@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·
Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
· Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk.
Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega.
Einnig sé greitt með greiðslukorti.

ISSN 1670 - 021X

47.PM5

6

Í Ukranenland býr fólk eins og víkingar svo ferðalangar geti fræðst um lifnaðarhætti á fornum tímum.
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Ferðalangarnir við strönd í Þýskalandi og hér sjást bæði víkingaskipin. Ljósmyndir: Valdimar Einarsson.
seglum væri þess nokkur kostur. Það gat því orðið nokkuð
rólegt á sjónum, en fólk skiptist á að stýra bátnum og sjá
um að haga seglinu rétt. Fyrir
þá sem voru áhugasamir var
svo líka hægt að læra ýmislegt
um siglingar, baujur, kortalestur og læra að hnýta hina
ýmsu hnúta. Litháenar sáu svo
um kvöldmatinn og elduðu
þjóðlegan mat og sungu fyrir
okkur.
Frá Kühlungsborn héldum
við svo á miðvikudeginum að
Darâer-Ort með viðkomu í
Warnemünde. Þetta var 38
mílna leið svo við máttum
halda snemma af stað Við
neyddumst til að sigla á vélarafli allan daginn, fyrir utan
hafnarróðurinn, þar sem ekki
hreyfðist hár á höfði en búið
var að setja lítinn utanborðsmótor til öryggis á Svarog en
Wiktor var svo dreginn af
fylgdarskipinu. Í Warnemünde fengum við rosa góðar
móttökur, pressan á staðnum
og við skrautklædd. Við fengum þónokkra athygli í íslensku
búningunum enda voru þeir
handgerðir og afar vandaðir.
Eftir klukkutíma stopp héldum
við svo áfram förinni og vorum
komin í Darâer-Ort eftir um
12 og 1/2 tíma ferð. Þar sem
Darâer-Ort er þjóðgarður
þurftum við undanþágu til að
koma í höfnina þar en það tók
nú sinn tíma. Aðstaðan á svæðinu var heldur ekkert til að
hrópa húrra fyrir og við urðum
voðalega fegin því að þurfa að
færa okkur morguninn eftir.
Ekki var útlit fyrir siglingaveður þann daginn svo við
röltum út úr þjóðgarðinum inn
á ferðamannasvæðið sem var
alveg magnað. Þar gistu um
4000 manns og meira en nóg
við að vera. Einhverjir fóru í
15 km göngu um þjóðgarðinn
undir leiðsögn og aðrir í
strandblak og hina ýmsu leiki
svo eitthvað sé nefnt. Um
kvöldið var svo lettneskt
kvöld, matur og skemmtiatriði
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í þeirra anda.
Á föstudeginum var svo
haldið áleiðis til Barhöft þar
sem var stoppað yfir nóttina
eftir ansi votan dag og á laugardeginum var haldið áfram
til Stahlbrode með 2 tíma
blaðamannastoppi í Stralsund.
Á laugardeginum var frábært
siglingaveður og ekki spillti
fyrir að siglt var um rosalega
fallegt svæði. Um kvöldið var
svo Íslendingakvöld en við
lögðum okkur öll fram við að
gera girnilegan mat við góðar
undirtektir.“

Víkingaskip í
víkingaþorpi eftir
100 ára bið
„Á sunnudeginum var sömuleiðis mjög gott siglingaveður og var bátunum beitt í kappsiglingu, þar sem leitast var
við að ræna vindi úr seglunum
hjá hinum. Upphaflega var
áætlað að stoppa í Lubmin og
sigla bátunum upp í sandinn
en þar sem ölduhæð var orðin
of mikil, héldum við áfram.
Við lögðum svo í höfn í Freest
og tjölduðum á ströndinni með
rosalega fallegt útsýni. Þar
sem útséð var orðið um að
veðurguðirnir ætluðu okkur
ekki að komast alla þá leið
sem upphaflega var áætlað,
var ákveðið í sameiningu að
dvelja einn dag í Freest og
hrista hópinn enn betur saman
í stað þess að sigla í logni
undir vélarafli langa dagsleið.
Við fórum því með bátana upp
í sandfjöruna og fréttamenn
komu og tóku heljarinnar viðtöl við okkur sem birtust víst
þó nokkrum sinnum bæði í
sjónvarpsfréttum og blöðum.
Síðan fórum við í allskyns leiki
og þrautir, spiluðum strandblak, auk þess sem Robert frá
Póllandi hélt smá fyrirlestur
um Pólland af tilefni þess að
við vorum að nálgast landamærin. Um kvöldið var svo
matur að hætti Þjóðverja og
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Það klæddi Laufey Sigmundsdóttur vel að vera í
klæðnaði að víkingasið.
skemmtun á eftir en fólk naut
þess að sitja við eldinn og
spjalla eftir að tók að rökkva,
eins og svo mörg önnur kvöld.
Á þriðjudeginum héldum
við svo til Menzlin sem er
gamalt víkingaþorp sem var
afar mikilvæg verslunarmiðstöð á tímum víkinganna fyrir
1000 árum. Þetta var svolítill
útúrdúr fyrir okkur en við
þurftum að sigla upp á, undir
2 opnanlegar brýr, en til að
komast undir þriðju brúna
skildum við Svarog eftir við
bryggju, tókum niður mastrið
á Wiktori og vorum dregin 9
mílur upp ána af litlum fljótabáti. Þetta var allt gert fyrir
söguna en staðarhaldarinn í
Menzlin var svakalega ánægður af fá loks víkingaskip á
staðinn eftir mörg hundruð ára
bið. Síðla kvölds var borinn
fram matur að hætti Belga.
Morguninn eftir fengum við
leiðsögn staðarhaldarans um
frægar grafir víkinga á svæðinu en héldum svo áfram för
okkar til Mönkebude. Við
fengum ansi hressilega ferð
þann daginn en vindur var orðinn heldur mikill fyrir víkingaskipin með þeim afleiðingum
að tvær af árunum á Wiktori
brotnuðu í ölduganginum.
Rigningin var sömuleiðis ekk-

ert að hlífa okkur. Það var því
afar gott að fá heitt kakó til að
hlýja sér á þegar í land kom.
Um kvöldið fengum við svo
heimsókn en nokkrir víkingar
úr nálægu þorpi litu við hjá
okkur. Þar sem spáði áfram
vondu veðri daginn eftir, eins
og svo oft áður í þessari ferð,
var ákveðið að við myndum
nota þann dag til að skoða
Ukranenland, sem er rétt hjá
Torgelow. Þar býr fólk sem
lifir að mestu leyti eins og
víkingar gerðu. Búa í kofum,
elda á hlóðum, sauma sér föt
og skó, tálga sér tréáhöld,
smíða sér frumleg verkfæri
yfir eldi og þvíumlíkt. Eftir að
hafa eytt dágóðri stund í að
skoða okkur um í víkingaþorpinu og læra ýmislegt um hefðir
og aðbúnað víkinganna héldum við heim á leið. Á meðan
Eistarnir útbjuggu mat skellti
hluti af hópnum sér í fótbolta
á meðan aðrir slöppuðu af eða
röltu um nágrennið.“

Yfir landamærin
og leiðarlok
„Loksins, föstudaginn 12.
ágúst, rann upp sá dagur er við
héldum yfir landamærin. Við
vorum farin að halda að við
kæmumst ekki til Póllands þar
sem veðurguðirnir höfðu vægast sagt ekki verið okkur hliðhollir. Við fengum góðan byr
yfir daginn og náum um eftirmiðdaginn til Swinemünde
eða ªwinoujºcie í Póllandi. Það
var alveg ótrúlegt að finna
muninn á fólkinu, menningunni, byggingum og landslagi
bara við það að fara yfir landamærin. Við notuðum seinni
partinn í að skoða okkur um í
borginni og fá nasaþefinn af
menningu pólverja. Pólverjar
sáu svo um mat kvöldsins og
við sátum svo við varðeldinn
fram eftir kvöldi og spiluðum
og sungum.
Laugardagurinn fór svo að

mestu leyti í sameiginlegan
fund allra þátttakenda þar sem
við ræddum á skipulagaðan
hátt öll helstu atriði sem við
höfðum upplifað í ferðinni og
hvað mætti bæta varðandi
skipulag, aðbúnað fyrir næstu
ferð. Í lok fundarins voru skipaðar nefndir til að undirbúa
aðgerðir næsta árs.
Við Íslendingarnir héldum
svo heim á leið að kvöldi þessa
dags eftir hafa kvatt allt þetta
yndislega samferðafólk og
gengum um borð í ferju sem
sigldi yfir til Kaupmannahafnar. Þaðan flugum við heim
daginn eftir.
Mikið svakalega var annars
gott að leggjast upp í hvítt og
hreint rúm í ferjunni og þá
sérstaklega að vera laus við
allar moskítóflugurnar en þær
höfðu verið ansi ágjarnar síðustu dagana og við flest hressilega útbitin“, skrifar Laufey
Sigmundsdóttir.

Svarog var stærra víkingaskipið í ferðinni.
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Magnús Reynir Guðmundsson, fulltrúi Frjálslyndra og óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Leggur til að bæjaryfirvöld
hætti viðskiptum við Símann
Magnús Reynir Guðmundsson, fulltrúi Frjálslyndra og
óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, hefur lagt til að sveitarfélagið láti af viðskiptum
sínum við Símann hf. Tillaga

Magnúsar hljóðar svo: „Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkir að segja upp viðskiptum sínum við Símann hf. frá
og með næstu áramótum. Uppsögn viðskiptanna er svar bæj-

arstjórnar við þeirri ákvörðun
dótturfélags Símans hf., upplýsingaþjónustunnar Já, að
flytja fimm störf, sem unnin
hafa verið á Ísafirði, til Akureyrar og Egilsstaða.“

Í greinargerð sem fylgir með
tillögunni segir svo meðal annars: „Ákvörðun stjórnar Upplýsingaþjónustunnar Já [...]
hefur vakið mikla furðu og
reiði bæjarbúa. Bæjarstjórinn
í Ísafjarðarbæ hefur farið fram
á að þessi ákvörðun verði afturkölluð og til vara að fjárfestum hér vestra verði gefinn
kostur á að kaupa þann hluta
starfsemi upplýsingaþjónustunnar Já sem fram hefur farið
á Ísafirði. Segja má að forráðamenn Símans og Já hafi hlegið
að þessum sjálfsögðu viðbrögðum bæjarstjóra“.
„Sem betur fer er Síminn

hf. ekki lengur í einokunarstöðu að því er varðar símaþjónustu og fjarskipti. Því geta
viðbrögð bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar ekki orðið nema
ein, að segja upp viðskiptum
við þetta fyrirtæki, sem komið
hefur fram við okkur af fyrirlitningu og hroka og gert bæjarstjórn hlægilega í augum alþjóðar. [...] Slit á viðskiptum
er eina svarið.“
Þá lagði Björn Davíðsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingar,
fram svohljóðandi tillögu:
„Bæjarstjórn vísar tillögu
Magnúsar Reynis Guðmundssonar til atvinnumálanefndar

og starfshóps um tölvumál Ísafjarðarbæjar og samþykkir að
fela þeim að kanna hvort tillaga Magnúsar Reynis sé raunhæf og til þess fallin að hagræða í símamálum sveitarfélagsins.“ Seinni tillagan var
undirrituð af Birni sjálfum,
auk Birnu Lárusdóttur, forseta
bæjarstjórnar, og Halldóri
Halldórssyni, bæjarstjóra, og
samþykkt af sex bæjarfulltrúum.
Þrír sátu hjá, þau Lárus G.
Valdimarsson, Magnús Reynir Guðmundsson og Ragnheiður Hákonardóttir.
– eirikur@bb.is

„Það væri hneisa
að gera ekkert“
Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Kristinn H. Gunnarsson þingmaður NV-kjördæmis

Spyr hvort ráðherra hyggist veita fé
til atvinnuuppbyggingar á Ísafirði
Kristinn H. Gunnarsson,
þingmaður Norðvesturkjördæmis hefur lagt fram fyrirspurn til iðnaðarráðherra varðandi atvinnumál á Ísafirði með
tilliti til þeirrar ákvörðunar fyrirtækisins Já að loka starfstöð
sinni í bænum. Fyrirspurn
þingmannsins er tvíþætt og
svohljóðandi:
1. Hyggst ráðherra bregðast
við ákvörðun Símans um að

Kristinn H. Gunnarsson.

loka starfsstöð fyrirtækisins Já
á Ísafirði í ljósi þess að ríkisstjórnin hefur þá stefnu að efla
Ísafjörð sem byggðakjarna? 2.
Hyggst ráðherra beita sér fyrir
fjárveitingu til atvinnuuppbyggingar á Ísafirði til mótvægis við samdrátt sem leitt
hefur af sölu Símans?
Búist er við því að fyrirspurninni verði svarað fljótlega.
– halfdan@bb.is

„Þetta er spurning um
hvort menn ætli að kyssa á
vöndinn“, segir Magnús
Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra og
óháðra í Ísafjarðarbæ, um
tillögu sína þess efnis að
bæjaryfirvöld segi upp viðskiptum við Símann hf. „Mér
finnst að bæjarstjórn þurfi
að láta frá sér heyra vegna
þessa máls í framhaldi af
þeim aðgerðum sem bæjarstjóri hefur staðið fyrir í umboði bæjarstjórnar þar sem
hann hefur reynt að fá þessum gjörningi hnekkt. Það
væri hneisa að gera ekkert.“
Á fundinum var lögð fram
viðbótartillaga þar sem lagt
var til að tillaga Magnúsar
yrði send áfram til atvinnumálanefndar og starfshóps
um tölvumál Ísafjarðarbæjar
og kannað yrði hvort hún sé
raunhæf og til þess fallin að

Sælkerar vikunnar · Rakel Guðbjörg Magnúsdóttir og Davíð Egilsson á Ísafirði

Kjúklingasalat með jógúrtsósu
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á ferskt og gott kjúklingasalat með jógúrtsósu
sem hentar vel fyrir þá sem
vilja léttar máltíðir áður en
hátíðirnar ganga í garð með
öllum þeim kræsingum sem
þeim fylgja.

Kjúklingasalat
1 poki tilbúið salat
1 rauð paprika
1 salat laukur
2 tómatar
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Möndluflögur
Beikon
Kjúklingastrimlar
Blandið saman tilbúna salatinu t.d. hægt að nota klettasalatblöndu, salat lauknum
skornum í þunnar sneiðar, um
½ af ristuðum möndluflögum,
vel steiktu beikoninu, paprikunni, tómötunum og kjúklingastrimlunum.

1 bolli ( 250 ml) hrein jógúrt
½ (65 g) gúrka skorin smátt
1 ½ msk niðurskorin myntulauf eða piparmynta
1 msk sítrónusafi
1 tsk sykur
Blandið hráefnunum saman
í skál og berið fram.
Ég skora á Jóhönnu Fylkisdóttur á Ísafirði til að verða
næsti sælkeri vikunnar.

Jógúrtsósa
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Magnús Reynir Guðmundsson.

hagræða í símamálum sveitarfélagsins. „Tillaga mín er ekki
felld“, segir Magnús. „Og án
þess að ég leggi öðrum orð í
munn tel ég að þeir sem mættir
voru á fund bæjarstjórnar hafi
sýnt henni fullan skilning,
enda óeðlilegt að láta sem ekkert sé.“
„Eins og Ólafur Bjarni Hall-

dórsson segir í nýlegri grein
sinni um málið, þá eru ekki
margir leikir í stöðunni. Það
eina sem menn geta gert er
að svara þessu á þennan hátt,
eins og ég hef lagt til. Það
ríður auðvitað ekki Símanum að fullu að missa viðskipti bæjarins, þetta myndi
fyrst og síðast vera táknræn
athöfn, ekki ósvipað og þegar Davíð Oddsson tók hundraðþúsundkallana sína út úr
KB-banka um árið. En þetta
vekur kannski fólk til umhugsunar, og frá mínum
sjónarhóli skiptir það mestu.
Og þó Ísafjarðarbær sé kannski ekki stór viðskiptaaðili
á landsvísu, þá er hann stór
á þessu svæði, og ég held að
öllum fyrirtækjum hljóti að
þykja slæmt að missa viðskipti“, segir Magnús Reynir Guðmundsson.
– eirikur@bb.is
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Lárus G. Valdimarsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar í Ísafjarðarbæ

„Önnur símafyrirtæki geta ekki
boðið upp á sambærilega þjónustu“
Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingar í
Ísafjarðarbæ, segir að uppsögn
á viðskiptum bæjarins við
Símann hf. sé að mörgu leyti
illgerleg. Eins og kunnugt er
lagði Magnús Reynir Guðmundsson það til á fundi bæjarstjórnar að Ísafjarðarbær
segði upp viðskiptum sínum
við Símann hf., vegna flutnings á fimm störfum dótturfé-

lags fyrirtækisins, upplýsingaþjónustunnar Já, til Akureyrar
og Egilsstaða. Málið var afgreitt með viðbótartillögu um
að atvinnumálanefnd og starfshópur um tölvumál Ísafjarðarbæjar könnuðu hvort tillaga
Magnúsar væri raunhæf og til
þess fallin að hagræða í símamálum Ísafjarðarbæjar.
„Ég hefði viljað sjá aðra afgreiðslu á málinu“, segir Lár-

us, en hann var einn þriggja
sem sat hjá við afgreiðslu á
viðbótartillögunni. „Mér hefði
þótt eðlilegra að bæjarstjóra
væri falið að kanna mögulega
endurskoðun á fjarskiptamálum bæjarins. Við þurfum að
leita hagræðingar eins og kostur er í þessum málum, því hagræðing er lykilorðið“.
„Það eru líka ákveðnar
tæknilegar ástæður sem geta

gert það að verkum að þetta
verður illgerlegt. Síminn hf. á
náttúrulega grunnnetið og
önnur símafyrirtæki geta einfaldlega ekki boðið upp á sambærilega þjónustu. Svo er pólitíski vinkillinn á þessu sá að
hér hitta menn sjálfa sig fyrir,
menn eru að takast á við eigin
afleiðingar. Íhaldið og Framsókn stóðu, og standa að þessum einkavæðingum. Það voru

þeirra fulltrúar sem fóru fram
á einkavæðingu Símans án
þess að tryggja að afleiðingarnar yrðu ekki á þennan veg.
Það var búið að lýsa því yfir
að miklar breytingar myndu
eiga sér stað og það mátti búast
við þessu. Og þó það hafi ekki
verið bæjarstjórnarmenn sem
stóðu fyrir þessu, þá bera menn
pólitíska ábyrgð á sínum
stjórnarherrum“.

Athugasemd frá trúnaðarmanni kennara við Menntaskólann á Ísafirði

Afhenti skólameistara læknisvottorð þremur dögum fyrir forföll
eru eftir Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara MÍ, en hún
segir að Ingibjörg Ingadóttir
kennari, hafi ekki tilkynnt um
veikindi fyrr en fjórum dögum
eftir að veikindaleyfi hennar
hófst. Hið rétta er að föstudaginn 23. september sl. fór
trúnaðarmaður heim til skóla-

meistara með læknisvottorðið
og afhenti skólameistara það
persónulega. Veikindaleyfi
Ingibjargar hófst síðan mánudaginn 26. september.“ Í
fréttinni sem Tryggvi talar um
er vísað til viðtalsboðunar
skólameistara þar sem óskað
er eftir því að Ingibjörg útskýri

hvernig á því standi að hún
sinnti störfum utan skólans í
veikindaforföllum. Einnig
óskast það útskýrt hvers vegna
umrædd forföll voru fyrst tilkynnt í Bæjarins besta þann
23. september en ekki tilkynnt
skólanum fyrr en með bréfi
dagsettu 27. september.

Sigurvon
flytur
Krabbameinsfélagið
Sigurvon á norðanverðum
Vestfjörðum hefur verið
flutt og er nú til húsa að
Suðurgötu 9 á Ísafirði.
„Þetta er mun betri aðstaða og við erum mjög
ánægð með flutninginn“,
segir Ingibjörg Snorradóttir
Hagalín starfsmaður félagsins. Opnunartími skrifstofu félagsins og sími er
enn sá sami. Skrifstofan er
opin á þriðjudögum og
miðvikudögum kl. 15.30–
17.30 og á fimmtudögum
kl. 11-13. Símanúmer skrifstofunnar er 456-5650.

Menntaskólinn á Ísafirði.

Blaðinu hefur borist eftirfarandi athugasemd frá Tryggva Sigtryggssyni, trúnaðarmanni kennara við Menntaskólann á Ísafirði, vegna fréttar
sem birtist í Fréttablaðinu
föstudaginn 11. nóvember:
„Undirritaður vill leiðrétta
þær rangfærslur sem hafðar

Lárus G. Valdimarsson.

Ólína Þorvarðardóttir skólameistari MÍ segir það rangt að
tilvitnuð ummæli séu höfð
eftir sér í Fréttablaðinu. Þarna
sé verið að vitna í trúnaðarbréf
skólameistara til Ingibjargar
Ingadóttur og verði því ekki
betur séð en að bréfið hafi
borist fjölmiðlum frá henni

sjálfri eða hennar trúnaðarmanni. Þar komi réttilega fram
að skólanum hafi borist tilkynning frá Ingibjörgu dagsett
27. september um veikindaforföll sem hún hafði áður tilkynnt í fjölmiðlum fjórum
dögum áður.
„Hitt er alveg rétt að trúnaðarmaður kennara kom að
kvöldi föstudags með læknisvottorð sem hann sagðist
hafa verið beðinn um að afhenda, en taldi sig ekki geta
gert neina nánari grein fyrir”,
segir Ólína sem vildi ekki að
öðru leyti tjá sig um málið.
– halfdan@bb.is

Skírskotun til hefðbund- Engin eldsneytissala við
innar rokktónlistar Hótel Bjarkalund í vetur
Tónlistarmaðurinn og
Grafík-liðinn Rúnar Þórisson er í broddi fylkingar þeirra sem gefa út
geisladisk þar sem fram
koma fjölmargir landsþekktir tónlistarmenn.
Geisladiskurinn ber heitið „Ósögð orð og ekkert
meir“ og kemur út í þessari viku. „Á þessum nýja
disk er að finna tónlist
sem á skírskotun til hefðbundinnar rokktónlistar
en jafnframt til framsækinnar/tilraunakenndrar
tónlistar sem er í senn
episk og exotísk. Hvað
hugmyndafræði og tónlistarflutning varðar þá
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Rúnar Þórisson.
mætast á disknum tvær
kynslóðir tónlistarmanna,
önnur fædd um miðja síðustu öld en hin á seinni
hluta hennar“, segir í tilkynningu. Fulltrúar fyrri
kynslóðar eru ásamt Rúnari þeir Sigtryggur Baldursson (Þeyr, Kukl, Syk-
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urmolarnir), Haraldur
Þorsteinsson (Eik,
Megas, Brimkló) og Jens
Hansson (Sálin hans Jóns
míns). Af yngri kynslóðinni eru þau Karl Henry
(Without Gravity/Tenderfoot), Birgir Örn Steinarsson (Maus), Katrína
Mogensen (Mammút),
Daði Birgisson (Jagúar),
Egill og Ragnar Sólberg
Rafnssynir (Sign) og
Lára Rúnarsdóttir.
Rúnar semur nær alla
tónlistina og textana á
disknum. „Þetta samstarf hefur verið spennandi“, segir Rúnar.
– thelma@bb.is

Engin eldsneytissala verður
við Hótel Bjarkalund í vetur.
Þetta kemur fram á heimasíðu
Reykhólahrepps. Olíufélagið
ESSO tók niður eldsneytissjálfsala sem fyrirtækið hefur
átt við Hótel Bjarkalund síðastliðin ár, en þess er þó vænst
að hann verði settur upp að
nýju í vor. Olíufélagið telur
óvarlegt að hafa sjálfssala við
hótel sem er lokað yfir veturinn og þar sem enginn býr.
Auk þess er ekki mokað snjó
af planinu um vetur og óttast
Olíufélagið að dælan fari á
kaf ef hún verður skilin eftir.
Staðan á Vestfjarðavegi nr.
60 er því þannig að vetrarlagi
að hægt er að taka bensín í
Búðardal, í Króksfjarðarnesi,

á Þingeyri og á Ísafirði. Á milli
Króksfjarðarness og Þingeyrar
eru 211 kílómetrar, en vegurinn þar á milli er á köflum
mjög frumstæður og yfir margar erfiðar heiðar og hálsa að
fara. Á heimasíðu Reykhóla-
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hrepps segir um ákvörðun
Olíufélagsins: „Ekki eru nú
heimamenn vissir um að þessi
rök standist, en auðvitað ræður
Olíufélagið þessu, enda á það
dæluna.“
– eirikur@bb.is

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar systur og frænku

Helgu Karitasar Rögnvaldsdóttur
Sundstræti 25a, Ísafirði

Sérstakar þakkir til Þorsteins Jóhannessonar læknis,
hjúkrunar- og starfsfólks öldrunardeildar Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði fyrir frábæra umönnun og hlýju
Jenný Rögnvaldsdóttir
Jenný Breiðfjörð
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Feigðarflan
Rúnars Helga
Vignissonar
Rúnar Helgi Vignisson er Ísfirðingur búsettur í Garðabæ. Hann er
giftur Ísfirðingnum Guðrúnu Guðmundsdóttur og á með henni tvo
syni, Ísak Einar og Þorra Geir. Rúnar hefur gefið út fjölda bóka á
ferli sem spannar rúm tuttugu ár, auk þess sem hann hefur stundað
kennslu við Háskóla Íslands og búið víðsvegar í heiminum. Það
gengur mikið á hjá rithöfundinum og Ísfirðingnum Rúnari Helga
þessa dagana. Hann hefur nýverið stofnað bókaforlag ásamt konu
sinni, sem nefnist Græna húsið, hann hefur þýtt tvær bækur í yfirstandandi jólabókaflóð, og hans fyrsta skáldsaga í fimm ár, Feigðarflan, er nýkomin út. Feigðarflan er sjálfstætt framhald af bókinni
Nautnastuldur, sem er sú bók Rúnars sem hefur átt hvað mestri velgengni að fagna, en hún var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna á sínum tíma. Báðar fjalla bækurnar um Egil Grímsson.
„Það eru fimmtán ár síðan
ég gaf síðast út bók um Egil
Grímsson og ég hef haft í
flimtingum að gefa út bók um
hann á fimmtán ára fresti. Næ
þá fjórðu bókinni 75 ára. Það
eru líka liðin fimmtán ár í bókinni, báðar eru þannig skrifaðar að þær fjalla um samtíma
sinn. Egill Grímsson er náungi
sem hefur mjög flöktandi
sjálfsmynd, er mjög áhrifagjarn og lætur umhverfið
gjarnan segja sér hver hann
er. Hann er því alveg tilvalin
persóna til að fanga tíðarandann hverju sinni. Það er því
tilvalið að nota hann til að
taka stikkprufur á fimmtán ára
fresti“.

Frá Plássi til Normal
og aftur til baka
„Í lok Nautnastuldar kemur
fram að Egill Grímsson er
fluttur til borgarinnar Normal
í Bandaríkjunum, hefur lokið
háskólanámi og er kominn
með stöðu í ritlist við háskólann í Normal. Hann er giftur
sálfræðingnum sínum og með
því er gefið í skyn að vandræðum hans sé ekki lokið. En í
upphafi Feigðarflans eru þau
bæði flutt til Íslands, fyrir þó
nokkru. Hann hefur verið að
basla við ritstörf, en það hefur
allt farið niðrávið hjá honum.
Enginn vill gefa hann út lengur
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og hann hefur ráðið sig sem
kennara í fjölbrautaskóla.
Hann lítur sem sé á sig sem
misheppnaðan mann og hefur
ákveðið að farga sér. Í upphafi
bókarinnar leggur hann af stað
frá Reykjavíkursvæðinu og
leitar að stund og stað til þess
að binda enda á líf sitt, svo úr
verður vegasaga því hann finnur aldrei rétta staðinn eða réttu
stundina, það kemur alltaf eitthvað upp á. Ferðin lengist bara
og lengist.
„Hann endar síðan fyrir
vestan og stór hluti bókarinnar
gerist þar. Það kemur fram í
Nautnastuldi að hann er frá
einhverju plássi á Vestfjörðum. Það var í tísku þegar ég
skrifaði fyrstu bækur mínar
að búa til heiti á þessi þorp og
ég nefndi það Pláss. En í nýju
bókinni eru staðirnir nefndir
sínum réttu nöfnum. Einhver
stakk upp á því við mig að það
væri hægt að láta kort fylgja
með bókinni, hún yrði þá
nokkurs konar vegahandbók
sem lesandinn gæti stuðst við.
Sumir sem hafa lesið bókina
og þekkja ekki Vestfirði, hafa
heillast af landslaginu í gegnum lýsingarnar og næsta mál
á dagskrá er að stofna ferðaskrifstofu. Feigðarflan ehf.!“

Hérna kemur
„eigandinn“
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„Ég fæddur 1959, á stofu í
norðausturhorni gamla sjúkrahússins. Þar eru núna bækur
um sálfræði og það þykir mér
mjög vel við hæfi. Faðir minn
er Vignir Jónsson, skipstjóri
og síðar framkvæmdastjóri
Olíufélags útvegsmanna, og
móðir mín er Lára Helgadóttir,
úr Unaðsdal á Snæfjallaströnd,
yngst 16 systkina. Þetta er
fólkið sem ég er kominn af,
ekta Vestfirðingar. Ég er
tengdur inn í atvinnusögu
Ísafjarðar í gegnum afa minn
sem var einmitt á svipuðum
aldri og ég núna þegar hann
stofnaði, ásamt öðrum, Gunnvöru. Ég var að spjalla um
þetta við foreldra mína í morgun og okkur taldist til að hann
hefði sennilega verið einu ári
eldri en ég er núna. Þegar
Gunnvör varð 40 ára tók ég
saman smábækling um sögu
fyrirtækisins. Ég hafði mjög
gaman af því og þá fór ég
einmitt að hugsa hvort það
væri einn af lyklunum að velgengni fyrirtækisins að stofnendurnir skyldu allir hafa verið
orðnir þroskaðir menn þegar
þeir fóru út í þetta. Þarna sá ég
líka að ekki eru öll sund lokuð
eftir fertugt, það er nægur tími
til að stofna fyrirtæki og setja
mark sitt á heiminn.
„Þegar ég var fjórtán ára
fékk ég svo vinnu í Íshúsinu
og menn grínuðust með það

að þarna kæmi „eigandinn“,
en ég var svo vitlaus að ég
fattaði aldrei neitt. Það var ekki
talað um þetta heima hjá mér.
Ég áttaði mig ekki á því fyrr
en mörgum árum seinna að ég
væri í vissum skilningi hluti
af þessu. En afi barst aldrei
neitt á þótt hann ætti einn
þriðja í þessu stóra fyrirtæki.
Hann átti til dæmis aldrei bíl.
Mér er það minnisstætt að einu
sinni þegar mamma og pabbi
fóru til útlanda geymdu þau
bílinn við húsið hjá afa, græna
húsið að Hafnarstræti 33. Ég
var alltaf að segja við afa að
hann ætti að nota bílinn. Hann
var jú með bílpróf. En alltaf
fór afi með lóðirnar í hjólbörum niður á bryggju. Nei, nei,
sagði hann og svo rölti hann
þetta í rólegheitunum. Það var
ekkert sem benti til þess að
maður væri tengdur stórkapítalísku dæmi.“

Slysaðist til
að verða dúx
„Ég gekk í Menntaskólann
á Ísafirði í tíð Jóns Baldvins,
útskrifaðist 1978. Það var
ágætur tími og lagði grunninn
að ævistarfi mínu. Þegar Jón
útskrifaði okkur hélt hann yfir
okkur skammaræðu, sem ég
man nú ekki lengur út af hverju
var, en ég held að ekkert okkar
hafi almennilega fyrirgefið
honum. Þetta var nefnilega
prýðilegur árgangur og mjög
margir úr honum hafa spjarað
sig vel.
Ég slysaðist til að verða dúx
og það voru miklar væntingar
bundnar við mig, ég átti að
fara í eitthvað bitastætt, ekki
síst af því ég útskrifaðist af
eðlisfræðibraut. Ég ákvað því
að skrá mig í læknisfræði, en
fyrst langaði mig til að spreyta
mig á líffræði í eitt ár, sjálfsagt
til þess að kanna hvort líf vísindamannsins ætti við mig. Ég
taldi mig eiga eitt ár inni af
því ég var ári á undan. Með
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aðstoð Jóns Baldvins fékk ég
inni í Essexháskólanum í Bretlandi.
Í Essex var annar stúdent úr
MÍ, Einar K. Guðfinnsson,
sem nú er sjávarútvegsráðherra. Hann reyndist mér vel
þann stutta tíma sem ég var
þarna, því ég entist nú ekki
nema í þrjár vikur. Það var af
ýmsum ástæðum, aðallega af
því að ég var ástfanginn af
stúlku á Ísafirði, í öðru lagi
var ég bara of ungur og óreyndur, og í þriðja lagi fannst mér
sem ég væri ekki nógu vel
búinn undir nám sem þetta.
Ég fann strax að samnemendur
mínir voru komnir miklu lengra í þessum fræðum en ég. Ég
vældi skólagjöldin út aftur og
fékk þau nánast öll til baka.
Síðan kom ég til Íslands og
fór að nema ensku við háskólann. Það hljómar nú hálfhlálega að yfirgefa England til að
læra ensku á Íslandi, en ég
verð að gangast við þessari
einkennilegu ákvörðun. Það
var svolítið liðið á önnina þegar ég bankaði upp á í Háskóla
Íslands en ég fékk að vinna
upp það sem ég hafði misst úr.
Ég fann mig svo strax í enskunni, þarna voru hörkukennarar innan um og því fór svo að
ég hugsaði ekki frekar um
þetta læknanám.“

Átti enn inni ár
„Ég lauk BA-prófi með
ensku sem aðalgrein og íslensku sem aukagrein. Ég hef
oft undrast að foreldrar mínir
skyldu aldrei gera neina athugasemd við námsval mitt,
svo ég tali nú ekki um að ég
skyldi í framhaldinu ákveða
að gerast rithöfundur, kominn
af þessu fólki, skipstjórum,
bændum og atvinnurekendum.
En foreldrar mínir hafa stutt
mig með ráðum og dáð alla tíð
og fyrir það er ég þakklátur.
Þegar ég var búinn með BAprófið fannst mér ég enn eiga

þetta ár inni sem ég hafði unnið
af mér í grunnskólanum. Ég
ákvað því að beygja aðeins af
leið frekar en að fara beint í
framhaldsnám. Til að þetta
yrði ekki of auðvelt afréð ég
að fara til Frakklands, en þá
kunni ég ekkert í frönsku.
Frakkland var á þeim tíma
frægt fyrir að taka illa á móti
þeim sem ekki töluðu frönsku.
Og það var alveg rétt, það var
oft ansi kalt viðmót sem mætti
manni, bæði í París og syðra,
en mér líkaði samt vel í Frakklandi og er alltaf á leiðinni
þangað aftur.“

Sigurjón, Friðjón,
Guðjón og Jón
„En ég fór sem sagt til Grenoble og lærði frönsku við útlendingadeild einn vetur. Í því
stórbrotna umhverfi mannaðist ég heilmikið og skrifaði ég
helminginn af fyrstu bókinni
minni, Ekkert slor. Ég fann
formið á hana í Grenoble. Ég
hafði verið byrjaður á henni
árið áður, hafði skrifað heilmikið, en fannst formið ekki
passa. Einn daginn small svo
bara allt þegar ég áttaði mig á
því að ég þyrfti að skipta aðalpersónunni upp. Ég hafði
skrifað línulega frásögn um
ungan mann sem fór í gegnum
frystihúsið og hún gerðist því
á nokkrum sumrum. Það var
svolítið þungt í vöfum, þannig
að ég ákvað að leysa þetta
frekar á einu sumri með því að
skipta aðalpersónunni í þrennt
svo úr urðu Sigurjón, Friðjón
og Guðjón. Reyndar er þarna
einn Jón í viðbót en hann er
eiginlega kominn út úr bókinni. Þetta átti sem sagt allt að
vera sama persónan á mismunandi aldri. Ég veit ekki hvort
nokkur áttaði sig á þessu. Einn
gagnrýnandi var þó kominn á
sporið, það var Matthías heitinn Viðar, sem sagði að þetta
væru í raun allt sömu per-
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sónurnar. Maður þarf samt
ekkert að átta sig á þessu til að
njóta bókarinnar.
Ekkert slor kemur síðan út
hjá Forlaginu hans Jóhanns
Páls, en bókin var prentuð hjá
Prentstofunni Ísrún á Ísafirði.
Það er gaman að geta upplýst
það hér að þeir feðgar Árni og
Búbbi gáfu prentunina á bókinni því Forlagið var á fyrsta
starfsári og átti engan pening.
Og hún Herdís Hübner setti
hana og gerði það vel enda
góð íslenskukona. Ég verð
þessu fólki ævinlega þakklátur
fyrir að hjálpa mér af stað út í
heiminn, þarna fékk ég nesti
og nýja skó“.

Paradís
„Eftir dvölina í Frakklandi,
þar sem ég ferðaðist jafnframt
vítt og breitt, fór ég til Þýskalands og var meðal annars við
þýskunám í bænum Murnau,
sem er frægastur fyrir það að
málarinn Kandinsky bjó þar
um tíma. Þessi bær er mín
hugmynd um paradís, gullfallegur bær sem stendur við vatn
í fjallasal. Þaðan er stutt í gott
skíðasvæði en sem efribæjarpúki hef ég mjög gaman af því
að fara á skíði. Ég valdi bæði
Murnau og Grenoble með
hliðsjón af því.
Um áramótin 1984 gerist ég
svo blaðamaður á Vestfirska
fréttablaðinu. Það var mikið
fannfergi og ég óð snjóinn til
að komast í vinnuna fyrsta
daginn. Mitt fyrsta stóra verkefni var að taka viðtal við Ólaf
heitinn Guðmundsson, söngvara með meiru. Hann hafði
þá barist við hvítblæði. Ólafur
tók mér mjög vel og viðtalið
gekk ágætlega. Ég hafði skrifað pistla í blöð áður, en ekki
komið nálægt blaðamennsku
fyrr. Árni Búbba átti Vestfirska fréttablaðið á þessum
tíma og samstarfið við hann
og starfsmenn hans var sérlega
gefandi. Í Prentstofunni Ísrún
unnu þá meðal annars Búbbi
pabbi hans, Halldór Sveinbjörnsson og Silli sem er frægur fyrir hnyttin tilsvör. Það
var því oft gaman hjá okkur.
Ég var hins vegar ungur og
gassafenginn og átti til að láta
ýmislegt flakka sem olli uppnámi í bænum.“

Frægasta rithöfundasmiðja heims
„Ég var á Ísafirði fram á
haust, en þá fór ég í mastersnám til Bandaríkjanna. Mér
stóðu þrír skólar til boða en
valið stóð einkum á milli
Boulder í Colorado, sem mér
leist vel á út af skíðaáhuga
mínum, og Iowaháskóla í
Iowafylki. Eftir að hafa kynnt
mér málið komst ég að því að
Iowaháskóli var frægur bókmenntaháskóli, bæði með
mjög virta enskudeild og sérstaklega þekkta rithöfundasmiðju, Iowa Writers’ Workshop, sem er sennilega frægasta rithöfundasmiðja heims.
Mjög margir af þekktustu rithöfundum Bandaríkjanna hafa
farið þarna í gegn. Þetta var í
raun og veru Mekka fyrir mig“.
„Ég tek þarna master í
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ensku, sem var eiginlega bókmenntafræði, auk þess sem ég
lauk nokkrum námskeiðum í
ritlist. Ég ætlaði mér aldrei að
verða fræðimaður heldur rithöfundur og valdi öll mín námskeið með tilliti til þess. Ég
reyndi að velja bókmenntanámskeið frá sem flestum
löndum og heimsálfum til að
kynnast sem flestu. Ég skrifaði
ekki mastersritgerð, heldur tók
ég yfirlitspróf. Ég fékk langan
lestrarlista sem ég var heilan
vetur að fara í gegnum. Það
var náttúrlega ekki mjög praktískt að gera þetta svona. Eiginlega er með ólíkindum hvað
ég hef komist upp með að taka
ópraktískar ákvarðanir í gegnum tíðina.“

20 doktorsritgerðir
Um þetta leyti fer ég að elast
við konuna mína. Fer til
Kaumannahafnar og er þar eitt
ár að festa hana almennilega.
Svo held ég aftur til Bandaríkjanna og er þar í nokkur ár
til viðbótar. Þegar ég hafði
lokið mastersnámi voru góð
ráð dýr því Guðrúnu leist vel á
sig vestanhafs og vildi ljúka
námi þar og til þess að geta
verið hjá henni varð ég einfaldlega að halda áfram námi sjálfur. Þetta voru mjög dýrmæt
ár, þessi tvö sem ég bætti við
eftir masterspróf, því þá þá
spreytti ég mig í fyrsta skipti á
kennslu og fékk þá eins og
aðrir doktorsnemar í sömu
stöðu leiðsögn í að kenna bókmenntir. Þetta var mjög dýrmætt fyrir mig sem háskólamann og ekki síst fyrir þann
feimna mann sem ég hafði að
geyma.
Ég var búinn að ljúka nánast öllum einingum til doktorsprófs nema ritgerðinni sjálfri
en ákvað að skrifa mína ritgerð
í öðru formi. Þær eru núna
orðnar 20 talsins þessar doktorsritgerðir. Það er að segja
bækurnar sem ég hef skrifað
og þýtt. Reyndar tiltek ég oftast eitt ákveðið verk á ritverkaskránni minni sem ígildi doktorsritgerðar, en það er þýðing
mín á Ljósi í ágúst eftir William Faulkner. Ég var tvö ár að
vinna hana og það er mín besta
og metnaðarfyllsta þýðing. Ég
var ekki orðinn þekktur sem
þýðandi þá og það tóku mjög
fáir eftir bókinni þegar hún
kom, en þeir fáu sem tóku
eftir henni höfðu mjög fögur
orð um hana, sögðu undrum
sæta og ganga kraftaverki næst
að fá þessa bók á íslensku.
Þarna stimplaði ég mig inn
sem þýðandi.“

Græna húsið
„Við Guðrún stofnuðum
síðan þetta forlag fyrr á þessu
ári, Græna húsið, og eins og
sumir Ísfirðingar hafa getið
sér til um heitir það eftir húsinu
sem afi og amma bjuggu í á
Ísafirði. Þar er nú hringtorg
og þegar ég kem vestur keyri
ég alltaf nokkra hringi til heiðurs afa og ömmu“.
„Það er nú svo skrítið að
með því að stofna forlag enda
ég á því að vinna að hluta til
með sama fólkinu og ég hef
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unnið með hjá hinum forlögunum. Nema nú vinnur það
auðvitað fyrir mig, en ekki
öfugt. Það er önnur stelling og
mjög hressandi að skipta svona
um hlutverk.
Það má segja að ég hafi
gengið með forlagið í maganum frá því ég var ungur. Ég
hef menntunina og reynsluna
í þetta og hef stundum sagt í
gamni við forleggjarana sem
ég hef skrifað fyrir að ef ég
gefist einhvern tíma upp á því
að vera rithöfundur þá fái ég
kannski vinnu hjá þeim“.

Maður án allra
hagnýtra hæfileika
„Það eru ákveðin skil á mínum ferli núna. Ég sagði við
Jóhann Pál Valdimarsson, sem
hefur komið að útgáfu á öllum
frumsömdu bókunum mínum

hingað til, að ég ætlaði að prófa
rithöfundastarfið til fertugs, og
þá mundi ég taka stöðuna. Ég
er 46 ára núna og hef mikið
verið að skoða hug minn undanfarin ár, hvað ég ætti að
gera. Þetta tengist kannski líka
því að mér finnst vera minnkandi áhugi á skáldsögunni sem
listformi. Suma daga, þegar
maður fer öfugt fram úr rúminu, líður manni eins og risaeðlu, eins og maður sé án allra
hagnýtra hæfileika svo vísað
sé í titil frægrar bókar eftir
Robert Musil“.
„En svo varð þetta ofan á,
það væru bókmenntirnar eða
dauðinn. Ég hef komið að bókmenntalífinu hérna frá flestum
hliðum, hef kennt bókmenntir,
verið skríbent hjá Mogganum,
gagnrýnandi, rithöfundur,
þýðandi, ritstjóri, þáttagerðarmaður og stjórnarmaður í fagfélögum rithöfunda og þýð-

enda. Útgáfan var það eina
sem ég átti eftir að prófa almennilega. Svo ákváðum við
hjónin að kýla á þetta núna og
það ótrúlega gerðist að ég fylltist frelsistilfinningu. Þegar við
vorum búin að taka þessa
ákvörðun opnuðust einhverjar
gáttir og nýja skáldsagan er
afrakstur af því. Ég gekk einhvern veginn í endurnýjun lífdaga við þessa breytingu og
krossbrá þegar ég áttaði mig á
því hvað ég hlaut að hafa verið
orðinn leiður á gömlu rútínunni. Mér hefur fundist mjög
gaman að fást við útgáfuna,
vinna með nýju fólki og læra
margt nýtt“.
„Við gefum út þrjár bækur
á fyrsta starfsári. Auk Feigðarflans þýddi ég kanadíska
barnabók, Silfurvæng, og fékk
svo Helgu Soffíu Einarsdóttur
til að þýða bók um hjólreiðakappann Lance Armstrong.
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Það hafa margir spáð þeirri
bók góðu gengi, enda grípandi
frásögn af glímu Armstrongs
við krabbamein og endurkomu
í hjólreiðarnar. Þeir sem vilja
fræðast frekar um bækurnar
geta kíkt á nýopnaða heimasíðu okkar, www.graenahus
id.is“.

Nýlendur og
herraþjóðir
„Ég hef unnið með stórkostlegu hæfileikafólki í gegnum
tíðina en það breytir þó ekki
því að það getur verið óþægilegt að aðrir hafi alltaf neitunarvaldið. Það er svolítið skemmtilegt að hafa neitunarvaldið
sjálfur. Þegar við höfðum tekið
ákvörðun um að stofna forlag
og ég fann fyrir þessari frelsistilfinningu, flökraði að mér
hvort ég hefði verið að einhverju leyti undir hælnum á
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Með böggum hildar
yfir „böggum hildar“
„Ég hef stöku sinnum verið
skammaður fyrir að hafa of
mikinn orðaforða og fyrna mál
mitt. Einu sinni var ég gagnrýndur fyrir að nota orðatiltækið „að vera með böggum
hildar“ í nútímaskáldsögu. Það
þótti ákaflega forneskjulegt.
Ég hef alltaf verið svolítill
orðasafnari og hef átt bók í
20-30 ár sem ég safna orðum
og orðasamböndum í. Svo átta
ég mig á því að tíðarandinn
hefur breyst. Maður á ekki
lengur að nota þennan orðaforða, maður á bara að nota
talmálið. Þessi breyting hefur
orðið á tiltölulega skömmum
tíma. Undanfarin ár hafa ritstjórar mínir farið yfir bækurnar mínar og krotað í það sem
er of gamalt til að nútímalesendur skilji það, auk þess sem
ég hef sjálfur reynt að stramma
mig af.
Það var hins vegar mjög
gaman að þýða Ljós í ágúst
því þar gat ég leyft mér að
nota þennan orðaforða sem ég
hafði sankað að mér við að
lesa Laxness, Þórberg, Guðmund Hagalín, Gunnar Gunnarsson, Íslendingasögurnar og
allar gömlu og góðu þýðingarnar. En munurinn á talmáli
og viðurkenndu bókmáli er
stöðugt að aukast. Ég horfi
fram á það sem þýðandi að
þýðingarnar mínar verði orðnar úreltar eftir nokkra áratugi
með þessu áframhaldi. Þess
vegna velti ég því stundum
fyrir mér hvort það taki því að
eyða tíma og orku í að þýða
bækur því innan skamms verði
að þýða þýðingarnar mínar,
svo hratt breytist tungumálið“.

Kennslan í
háskólanum
„Eftir að hafa verið tæpt ár í
Ástralíu var ég beðinn um að
kenna ástralskar bókmenntir
við Háskóla Íslands. Síðan vatt
kennslan upp á sig, ég var beðinn um að kenna fleiri og fleiri
námskeið. Ég barðist nú á móti
eins og ég gat, vildi ekki vera
kennari í fullu starfi og hef
aldrei haft neinn áhuga á frama
innan Háskólans. Það endaði
nú samt með því að ég var
farinn að kenna eitt til tvö námskeið á ári og einn vetur fyrir
skömmu var ég kominn í fullt
starf. Þetta gekk svo sem ágætlega og ég fékk í sjálfu sér
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heilmikið út úr því að kenna,
enda hafði ég frjálsar hendur
og fékk að skipuleggja námskeiðin sjálfur. Ég kenndi til
dæmis smásagnafræði, þar
sem við lásum lykilsögur í þróun smásögunnar, eftirlendubókmenntir, sem eru bókmenntir fyrrverandi nýlendna,
fjölmenningarbókmenntir og
bandarískar bókmenntir.
Njörður P. Njarðvík kom
svo til mín eitt árið og spurði
hvort ég vildi taka að mér að
kenna ritlistarnámskeið sem
hann hafði verið með. Ég taldi
alveg tilvalið að Ísfirðingar
sæju um ritlistarkennsluna
áfram, þannig að ég tók við af
honum og hafði mjög gaman
af. En þetta er krefjandi starf
og launin vægast sagt léleg –
konan mín lítur á sig sem
styrktaraðila háskólans og vill
gjarnan fá plagg upp á það –
og því ákvað ég að taka mér
hlé frá kennslu frá og með
síðustu áramótum. Ég kenni
ekkert aftur fyrr en í fyrsta
lagi 2007 og þá bara eitt námskeið svo ég þurfi ekki að gera
hlé á ritstörfum. Það var kominn tími til að láta slag standa
og veðja meira á ritstörfin. Afraksturinn er að koma í ljós
núna og á eftir að koma enn
betur í ljós“.

„Mjög mikill
Ísfirðingur í mér“
„Ég komst að því síðasta
sumar að bókasafnið á Ísafirði,
sem mér finnst yndislegasta
bókasafn í heimi, átti ekki nýjustu bókina mína, smásagnasafnið Í allri sinni nekt sem
kom út 2000. Þá fór ég að
velta því fyrir mér hvort ég
væri endanlega kominn út af
skrá hjá Ísfirðingum. En hvað
sem því líður er ég mjög mikill
Ísfirðingur í mér, fer til dæmis
inn á bb.is á hverjum degi. Ég
hef stundum sagt að ég sé
Ísfirðingur búsettur í Garðabæ.
Það er svo skrítið að þótt maður sé löngu fluttur, þá skilgreinir maður sig alltaf sem
Ísfirðing. Ég hef búið í Garðabæ í ellefu ár, og jú, jú, maður
heldur með Stjörnunni, synirnir spila með henni og svona,
en maður heldur líka alltaf með
BÍ og KFÍ.
Í rauninni er maður bara
gestur hérna. Maður losnar
aldrei við sinn fæðingarhrepp,
eins og Jón úr Vör sagði. Ég
rífst hins vegar heilmikið við
Ísfirðinga og Ísfirðingar hafa
oft verið mjög ósáttir við mig.
Ég hef skrifað greinar sem hafa
farið fyrir brjóstið á sumum
og stundum voru mikil læti.
Ég var yngri þá og hispurslaus,
lét hlutina flakka. Ég er ekkert
hissa þótt sumum hafi sárnað.
Sumt af því sem ég var að
skrifa hefur reyndar komið

bb.is
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fram, án þess ég fari nánar út í
þá sálma. En Ísfirðingurinn
birtist kannski skýrast í því að
ég skuli ennþá skrifa um Ísafjörð. Kannski eyði ég því sem
eftir er ævinnar í að skrifa um
Ísafjörð“.

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

þessu fólki og jafnvel skrifað
til að þóknast því. Maður umgengst ekki margt fólk í heimi
fagurbókmennta á Íslandi, örfáir einstaklingar fá allt að því
óhugnanlegt vægi í bókmenntalífinu og maður lærir fljótt á
smekk þess. Ég velti því fyrir
mér hvort ég hefði í vissum
skilningi glatað sjálfstæði
mínu sem höfundur, svona
ómeðvitað. Samskipti rithöfundar og forlags minna á samskipti nýlendu og herraþjóðar.
Forlagið er oftast í stöðu herraþjóðarinnar og nýlendan þarf
að þóknast herraþjóðinni.
Nema það finnist gull í nýlendunni, þá ímynda ég mér að
valdahlutföllin geti breyst“.

Sögurnar spretta upp
úr gangstéttunum

„Þegar ég var að skrifa
Feigðarflan fann ég að um leið
og söguhetjan fór að nálgast
Vestfirði spratt söguefnið upp
alls staðar. Sérstaklega þegar
Egill kom inn á Ísafjörð, þá
gaus það bókstaflega upp úr
gangstéttunum sem ég hafði
horft á bæjarkallana leggja
sem púki. Það rann upp fyrir
mér að þarna er minn söguheimur. Ég gæti skrifað heila
bók um að labba frá Bæjarbrekku að Hallabrekku, því þar
ólst ég upp.
Ég býst við að flestir af
minni kynslóð hafi sömu sögu
að segja af því að alast upp á
Ísafirði. Það var allt þetta
frjálsræði, allir þessir skemmtilegu útileikir og svo draup
smjör af hverju strái. Vestfirðingar voru stoltir, þeir voru
fremstir í flokki, þeir voru ríkastir, áttu flottustu togarana,
fullkomnustu frystihúsin. Það
var allt í blóma. Nú hefur það
kannski breyst en maður sér
samt að það er seigla í Vestfirðingum, þeir reyna hvað
þeir geta að endurskapa bæinn
og finna sér nýtt lífsviðurværi.“

Maður losnar ekki
við Ísfirðinginn

„Einu sinni skrifaði ég grein
þar sem ég hélt því fram að
auka þyrfti fjölbreytni í atvinnulífinu vestra ef svo færi
að þorskurinn brygðist. Margir
hneyksluðust á því, Ísafjörður
væri bara sjávarpláss og yrði
aldrei annað en sjávarpláss.
Síðan hafa menn áttað sig á
því að það er hægt að gera
margt annað en sækja sjóinn.
Það er kominn heilmikill
ferðamannaiðnaður og byggð
hafa verið upp hátæknifyrirtæki og reynt að búa til Sushi,
svo dæmi séu nefnd. En breytingarnar eru miklar og á undanförnum árum hef ég fylgst
með fólki, bæði ættingjum
mínum og Guðrúnar, sem hefur virkilega þurft að takast á
við þessi breyttu skilyrði. Lífi
þess hefur verið umturnað og
sumt hefur þurft að flytja úr
bænum gegn vilja sínum af
því það fékk ekki vinnu. Þetta
er stundum átakanlegt en á
hverju sem dynur þá losna ég
ekki við Ísfirðinginn í mér, þó
að Ísfirðingar losni við mig“.
– eirikur@bb.is

fimmti
stærsti
fréttavefur
landsins

Umræddar lóðir eru á Skeiði í Skutulsfirði.

Bensínorkan fær ekki
lóð Atlantsolíu á Skeiði

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur neitað Bensínorkunni um lóð þá sem Atlantsolía fékk úthlutað fyrir rétt
rúmu ári síðan á Skeiði á Ísafirði og Bensínorkan sótti um
fyrir stuttu. Í bókun nefndarinnar segir: „Umhverfisnefnd
bendir á að lóðin er ekki laus
til úthlutunar, samanber samþykkt bæjarstjórnar 4. nóvember 2004.“ Í bókun þeirri
sem vísað er til segir: „Bæjarstjórn samþykkir að gefa Atlantsolíu kost á lóð á Skeiði í
Skutulsfirði, í samræmi við
umsókn félagsins um að nýta
lóðina undir sjálfsafgreiðslustöð og aðra þá þjónustu er
skipulagsskilmálar gera ráð
fyrir. Samþykkt þessi fellur
úr gildi hafi byggingarleyfis-

umsókn ekki verið lögð fram
innan eins árs.“
Atlantsolía sótti um byggingarleyfi sem var samþykkt á
fundi bæjarstjórnar þann 16.
desember í fyrra. Sá skilningur
er lagður í þetta að bæði lóðaúthlutun og byggingarleyfi
standi þangað til ár er liðið frá
samþykkt byggingarleyfis,
eða til 16. desember í ár. Í lok
september sagði Geir Sæmundsson, framkvæmdastjóri
Atlantsolíu, að ekkert væri því
til fyrirstöðu að hefja byggingu
á bensínstöð í vetur, enda hefði
félagið áður reist bensínstöðvar að vetri til. Mánuði síðar
sagði hann að félagið hygðist
sækja um frest til að hefja
framkvæmdir á lóðinni, og
byggja bensínstöð næsta vor.

Bensínorkan hefur hins vegar hafið framkvæmdir á lóð
þeirri sem hún fékk úthlutað á
Skeiði, sem er nokkuð minni
en sú sem sótt var um núna.
Vonir standa til að þar opni
sjálfsafgreiðslubensínstöð nú
um mánaðamótin. Gunnar
Skaptason hjá Bensínsorkunni
sagði fyrir viku að Bensínorkan hefði sérlega mikinn áhuga
á Ísafirði. Aðspurður um
hvernig Bensínorkan hygðist
nýta lóð Atlantsolíu sagði
Gunnar að hugmyndir væru
uppi um að setja upp þjónustustarfsemi fyrir bíla, til dæmis
lítið dekkjaverkstæði og bílaþvottaaðstöðu, auk þess sem
áhugi væri fyrir veitingasölu
á svæðinu.
– eirikur@bb.is

Einungis tveimur tonnum
af rækju landað í október
Í október í fyrra var 172
tonnum af rækju landað á
Vestfjörðum. Í október í ár
voru rækjutonnin hins vegar
aðeins tvö, og var þeim báðum
landað á Ísafirði. Þetta kemur
fram í nýjustu tölum frá Hagstofu Íslands. Í ár hafa veiðst

1.257 tonn af rækju, en á sama
tíma í fyrra höfðu veiðst 3.628
tonn. Þetta er samdráttur um
rétt rúm 65%. Þá veiddust
3.046 tonn af þorski í október
í fyrra, en 2.577 tonn í ár.
Mest var landað af þorski í
Bolungarvík, eða 760 tonnum.

Kirkjugestur skrifar

Eyrir ekkjunnar
Jesús settist gengt fjárhirslunni og horfði á fólkið
leggja peninga í hana. Margir
auðmenn lögðu þar mikið.
Þá kom ekkja ein fátæk og
lét þar tvo smápeninga, eins
eyris virði. Og hann kallaði
til sín lærisveina sína og
sagði við þá: „Sannarlega
segi ég yður, þessi fátæka
ekkja gaf meira en allir hinir,
er lögðu í fjárhirsluna. Allir
gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sín-
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um allt sem hún átti, alla
björg sína.“
Markúsarguðspjall 12:41-44.
Þessi frásögn í Biblíunni
hefur verið ofarlega í huga
ónefnds manns sem var á
tónleikum í kirkjunni á Ísafirði 13. nóvember sl.
Einnig frásagnir Biblíunnar í Matteus 21:12 og Lúkas
19: 45-46. Og Jesús gekk
inn í helgidóminn.
Þakkir fyrir góða tónleika.
Kirkjugestur.

Á Ísafirði var landað 652 tonnum, á Flateyri 553 tonnum,
215 tonnum á Patreksfirði og
minna annars staðar. Af ýsu
veiddust 1.588 tonn í október
í fyrra, en 1.348 í ár. Mest var
landað af ýsu í Bolungarvík,
eða 352 tonnum. Á Ísafirði
var landað 264 tonnum af ýsu,
167 tonnum á Suðureyri, 158
tonnum á Flateyri, 140 tonnum
á Patreksfirði og minna annars
staðar. Engin síld var veidd í
október í fyrra, en 182 tonn
veiddust í ár, og var þeim öllum landað á Ísafirði.
Heildarþorskafli frá janúar
til október í ár er því 22.005
tonn, miðað við 26.488 tonn í
fyrra. Það er samdráttur um
rétt rúmlega 17%. Heildarafli
af ýsu er kominn upp í 9.262
tonn, en var 8.754 tonn á sama
tíma í fyrra, sem er aukning
um tæp 6%. Í fyrra höfðu
veiðst 901 tonn af síld, en einungis hefur veiðst síld í október í ár, og þá 182 tonn eins og
áður segir. – eirikur@bb.is

MIÐVIK
UDAGUR 23. NÓVEMBER 2005
MIÐVIKUDAGUR

13

Fengu verðlaun fyrir ljóð og smásögur

Sigurvegarar í 8.-10. bekk. F.v.: Hákon Dagur Guðjónsson, Ísak Pálmason, Anna
Lóa Gunnarsdóttir, Kristín Ósk Sigurjónsdóttir og Fjóla Aðalsteinsdóttir.

Úrslit í Smásagna- og ljóðasamkeppni Grunnskólans á
Ísafirði voru tilkynnt við
virðulega athöfn í Hömrum,
sal Tónlistarskóla Ísafjarðar í
síðustu viku. Alls voru veitt
sautján verðlaun, níu fyrir
smásögur og átta fyrir ljóð.
Nemendur fengu glæsileg
bókaverðlaun og bestu upplesarar skólans voru fengnir
til að lesa upp verðlaunaverkin. Þar sem of margir úrvalspennar leynast meðal nemenda
reynist því miður ómögulegt
að verðlauna þá alla, en þess í
stað verður gefið út úrval af

bestu skrifum nemenda í bók
sem seld verður í bókhlöðunni
nú fyrir jól.
Andvirði bókarinnar rennur
óskipt í verðlaunasjóð keppninnar og verður það nýtt til
verðlaunakaupa á næsta ári.
Hingað til hefur féð þó ekki
alveg dugað fyrir verðlaununum, og þess vegna hefur skól-

inn leitað til Sparisjóðs Vestfirðinga og Íslandsbanka sem
hafa reynst haukar í horni undanfarin ár. Smásagna- og
ljóðasamkeppni Grunnskólans
á Ísafirði er nú haldin í fimmta
sinn. Heiðursverðlaun fyrir
sérlega góðan árangur á liðnum árum hlaut Rakel Ástrós
Heiðarsdóttir í 6. bekk.

Verðlaunahafar:
2. bekkur ljóð:

Telma Ólafsdóttir - Fuglaljóð

2. bekkur saga:
Karlotta María Þrastardóttir - Saga

3. bekkur ljóð:
Guðmundur Björgvin Magnússon- Ljósið

3. bekkur saga:
Guðmundur Sigurvin Bjarnason -Asninn

4. bekkur ljóð:
Sólveig María Aspelund -Blakkur

4. bekkur saga:
Arna Kristbjörnsdóttir - Prinsinn og tröllið

5. bekkur ljóð:
Andrea Messíana Heimisdóttir - Kyrrð

5. bekkur saga:
Patrekur Þór Agnarsson - Hún á von á barni

6. bekkur ljóð:
Anna María Stefánsdóttir - Ég

6. bekkur saga:
Marelle Maekalle - Danni

7. bekkur ljóð:
Agnes Ósk Marzellíusardóttir - Maríuerla

7. bekkur saga:
Gauti Geirsson - Óveðrið

8. bekkur saga:
Birgðageymsla Eimskipa við Sindragötu 15. Hér við hliðina vill Skeljungur reisa bensínstöð.

Kristín Ósk Sigurjónsdóttir - Bjallan

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar fundar um beiðni Olíufélagsins Skeljungs

Ísak Pálmason - Morgunverkin

Vill ekki almenna eldsneytissölu

Anna Lóa Gunnarsdóttir - Ímyndun

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur hafnað umsókn
Skeljungs um aðstöðu til almennrar eldsneytissölu á lóðinni við Sindragötu 15 á Ísafirði. Nefndin taldi hins vegar
ekkert því til fyrirstöðu að
Eimskip útbúi olíuafgreiðslu
fyrir sín farartæki á lóðinni.
Eins og kunnugt er sótti Skeljungur ehf. um leyfi til að setja
upp sjálfsafgreiðslustöð eftir

að hafa fengið óformlegt leyfi
Eimskipa til afnota af ónotuðum lóðarhluta við hlið birgðageymslu fyrirtækisins.
Umsóknin hafði áður verið
lögð fyrir starfshóp um skipulag hafnarsvæðis á Ísafirði,
sem gerði ekki athugasemd við
byggingu sjálfsafgreiðslustöðvar að því gefnu að fyrir
lægi hvort og hvaða áhrif slík
stöð myndi hafa á nærliggjandi

lóðir. Auk þess hafði hún verið
lögð fyrir hafnarstjórn sem
gerði athugasemd við að innog útakstur af stöðinni ætti að
vera frá Ásgeirsgötu og fór
þess á leit að hann yrði þess í
stað frá Sindragötu. Þá lét
hafnarstjórn bóka að hún teldi
olíuafgreiðslu eiga heima á
þessu svæði.
Í bréfi Skeljungs kemur
fram að núverandi dæla stang-

9. bekkur ljóð:

ist á við öryggiskröfur auk þess
sem mikil sjónmengun þykir
vera af henni. Sagði Skeljungur þörf á nútímalegri aðstöðu
og að stöðin myndi ekki eingöngu þjónusta birgðageymslu Eimskipa heldur iðnaðarog hafnarsvæðinu. Þá lagði félagið fram gögn máli sínu til
stuðnings sem sýna að fyrirhugaðar framkvæmdir eru í
samræmi við skipulag yfirvalda.

Ósáttar við byggingu vélageymslu á Birnustöðum
Margrét Karlsdóttir og Þóra
Karlsdóttir hafa gert athugasemdir við fyrirhugaða byggingu vélageymslu á Birnustöðum í Ísafjarðardjúpi, og sendu
fyrir skemmstu Árna Traustasyni, byggingafulltrúa Súðavíkurhrepps, athugasemdir
sínar. Margrét og Þóra eru eigendur einbýlishúss og lóðar á
Birnustöðum, og skrifa fyrir
sína hönd auk Guðrúnar Karlsdóttur og Ásdísar Sæmunds-

47.PM5

dóttur. Í bréfi þeirra til byggingafulltrúa segir m.a:
„Verði vélageymsla reist á
þeim grunni sem þegar hefur
verið tekinn, kæmi hún til með
að valda mjög verulegri útsýnisskerðingu í suðurátt frá einbýlishúsi okkar. Vélageymslan myndi óhjákvæmilega
varpa skugga á hús okkar og
lóð, ekki síst á trjágróður meðfram girðingu og á blómareit
sunnan við húsið. Stóraukin
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hætta á mikilli snjósöfnun er
fyrirsjáanleg á sunnanverðri
lóð okkar. Mengun vegna hávaða, viðgerða og vélaumferðar myndi valda óþarfa ónæði
við okkar lóð, yrði vélageymslan byggð á fyrirhuguðum
stað. Framangreind atriði, auk
óþægilegrar nálægðar byggingar á þessum stað, myndi
hugsanlega rýra verðgildi einbýlishúss okkar á Birnustöðum“.

Einnig segir í bréfinu að þær
Margrét og Þóra telji að upplýsingar um byggingarefni
vélageymslunnar hafi verið
ófullnægjandi í grenndarkynningargögnum. Bréf þeirra var
lagt fyrir bygginganefnd Súðavíkurhrepps, sem taldi ekki
nægileg rök fyrir því að banna
byggingu vélageymslu, og var
sú bókun samþykkt samhljóða
í bygginganefnd, og í sveitarstjórn.
– eirikur@bb.is
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9. bekkur saga:
10. bekkur ljóð:
Hákon Dagur Guðjónsson - Olía og Friður (tvö ljóð)

10. bekkur saga:
Fjóla Aðalsteinsdóttir - Sagan af randaflugunni
Rósalind og hremmingum hennar.

ORÐSENDING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Þar sem nú er unnið að nýrri þjóðskrá
m.v. 1. desember 2005 er íbúum sveitarfélagsins bent á að tilkynna um
breytt lögheimili sem allra fyrst.
Eigendum íbúða er skylt að fylgjast
með búsetuskráningu leigjenda sinna.
Forstöðumenn fyrirtækja og stofnana
eru hvattir til að minna nýtt starfsfólk
á að flytja lögheimili sitt sé þess þörf.
Skrifstofan á Ísafirði er opin frá kl.
10:00-15:00 virka daga. Einnig er
skrifstofan á Þingeyri opin og tekur á
móti tilkynningum.
Hægt er að ná sambandi við manntalsfulltrúa í síma 450 8000 sé frekari
upplýsinga þörf.
Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Grunnvíkingar ath! Hinn árlegi
aðventufagnaður Grunnvíkingafélagsins verður haldinn í Kiwanishúsinu á Skeiði sunnudaginn 27. nóvember kl. 15.
Til sölu er Toyota LandCruiser
90 LX, árg. 2003, ekinn 93 þús.
km. Ný nagladekk á nýjum 17"
álfelgum. Ný sumardekk á 17"
stálfelgum. Góður og eyðslugrannur jeppi. Verð kr. 3.350
þús. Hagstætt lán getur fylgt.
Uppl. í síma 891 8354.
Til sölu er vindskeið (spoiler) á
Toyota Raf 4 2000-2005, ný og
ólituð. Einnig fjórar stálfelgur
sem passa á Subaru Forrest
og Legacy. Uppl. í símum 456
4102 og 893 1753.
Til sölu er Toyota Corolla. 4x4,
árg. 99, ekinn 123 þús. km.
Uppl. í síma 456 8237.
Til sölu er 2ja mán. gömul Canon EOS Rebel, 6,3 mp með linsu
og korti. Verð kr. 60 þús. Uppl.
í síma 894 0899 (Skúli).
Óskum eftir 5-6 herb. íbúð til
leigu á Ísafirði eða í Hnífsdal.
Uppl. í síma 456 6602.
Til sölu er ísskápur, þvottavél,
hjónarúm, borstofuhúsgögn,
borð, 6 stólar, hillusamstæða
og kommóða (gegnheil lútuð
fura úr Línunni), sófasett, rúm
og barnakoja. Selst á sanngjörnu verði. Uppl. í símum 864
6530 og 456 7586.
Til sölu er eldhúsborð sem
hægt er að stækka og sófasett
3+2 sæta. Upplýsingar í síma
862 3679 eða 456 3663.
Okkur bráðvantar æfingarhúsnæði fyrir unga og efnilega
hljómsveit. Upplýsingar í síma
861 4659.
Árgangur 1970. Hittumst á
Langa Manga til skrafs og ráðagerða. Mætið öll miðvikudaginn 30. nóv. kl. 18.
Notaður smíðabekkur og borðtennisborð óskast. Uppl. í síma
461 1884 eftir kl. 17 virka daga.

Gerist áskrifendur í síma
456 4560
– það er mun ódýrara!

Óska eftir milljón króna framlagi til að greiða niður skuldir
Stjórn Félagsbæjar á Flateyri hefur óskað eftir milljón
króna framlagi frá Ísafjarðarbæ til borga niður þær skuldir
sem enn hvíla á húsinu. Fyrir
tveimur árum var Hafnarstræti
11 á Flateyri, fyrrum verslunarhús Kaupfélags Önfirðinga,
keypt til að reka margþætta
starfsemi en þar er nú að finna
handverksverslun, brúðusafn,
listgallerí og félagstarf eldri
borgara á veturna. Ásamt Ísafjarðarbæ unnu að verkinu
Félag eldri borgara, Rauði
krossinn, Minjasjóður Önund-

arfjarðar og íbúasamtök Önundarfjarðar.
Kaupin og lagfæringar á
húsnæðinu voru kostuð af Ísafjarðarbæ með söluandvirði
sumarbústaða á Flateyri,
Framkvæmdasjóði aldraðra,
Minjasjóði Önundarfjarðar
auk þess sem fengið var fé úr
sjóðnum „Samhugur í verki“.
Á fundi bæjarráðs var tekið
fyrir bréf frá stjórn Félagsbæjar þar sem fram kemur að
enn á eftir að greiða um milljón
krónur af kostnaðinum og er
vonast eftir því að Ísafjarðar-

bær geti komið með framlag
sem nemur þeirri upphæð.
Ekki er hægt að gera ráð fyrir
frekari greiðslum frá Framkvæmdasjóði aldraðra eða
„Samhug í verki“.
Í bréfinu er einnig bent á að
við undirritun samnings um
rekstur hússins var gert ráð
fyrir að hann yrði endurskoðaður árlega en nú séu tvö ár
liðin án þess að það hafi verið
gert. Bæjarráð fól bæjarstjóra
að ræða við bréfritara um málið.
– thelma@bb.is

Félagsbær á Flateyri er til húsa í gamla Kaupfélagi Önfirðinga en húsið var byggt árið 1956.

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Rómantísk og
raunsæ ástarljóð
Nemendur í 10. bekk Grunnskólans á Ísafirði lásu upp
ástarljóð í Edinborgarhúsinu í
tilefni af degi íslenskrar tungu í
síðustu viku. Dagskráin bar
yfirskriftina „Rómantík og
raunsæi í íslenskum ástarljóðum“. Einnig fór fram tónlistarflutningur og kynning á höfundum ljóðanna. Boðið var upp
á kaffi og veitingar.
Dagur íslenskrar tungu hefur
verið haldinn í 10 ár og fer
ávallt fram 16. nóvember sem
er fæðingardagur Jónas
Hallgrímssonar, eins mesta
skálds Íslendinga. Dagurinn
hefur verið í hávegum hafður í
GÍ öll þessi ár en þetta var í
fyrsta sinn sem boðið var upp á
skipulagða dagskrá. Fjöldi
manns kom til að hlýða á
ungmennin. – thelma@bb.is

Fjöldi manns kom til að hlýða á ungmennin.

Nemendur úr 10. bekk GÍ lásu upp ástarljóð í Edinborgarhúsinu.

STAKKUR SKRIFAR

Nýskipan lögreglumála á Vestfjörðum
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum 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 á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Nú hefur skýrsla framkvæmdanefndar um nýskipan í löggæslumálum
verið kynnt á Ísafirði og miðað við þá sem þar voru og tjáðu sig í Ríkissjónvarpinu í fyrri viku er efni hennar hið versta mál. Fyrir okkur sem ekki voru
á kynningarfundinum væri gott að fá að vita meira um efni málsins. Ráða má
af því sem fram hefur komið, að einn sýslumaður af fjórum, sem nú eru á
Vestfjörðum, haldi áfram lögreglustjórn ef tillögurnar ná fram að ganga. Það
verður sýslumaðurinn á Ísafirði, en lögreglustjórn hverfur frá Bolungarvík
og Patreksfirði til hans. En sú breyting sem virðist fara einna mest fyrir
brjóstið á flestum er að lögreglustjórn í Strandasýslu og Reykhólahreppi
hinum nýja verður í Borgarnesi.
Með þessum hætti mun hluti Ísafjarðardjúps heyra undir lögreglustjóra í
öðrum landshluta, þ.e. Vesturlandskjördæmi eins og það var frá 1959 þar til
núverandi skipan kjördæma var tekin upp fyrir skömmu. En hvert er
óánægjuefnið? Getur það verið að einstakir embættismenn telji að sér vegið
eða íbúarnir telji öryggi sínu ógnað? Umræðan er lítil og fátt hefur sést opinberlega um málið. Verður ekki að telja það skyldu hins opinbera að gæta
þess hvernig skattfé almennings er varið og beita þar hagkvæmni? Spurt hefur verið áður hve lengi eigi að halda áfram að reka örlítil embætti sýslumanna
með innan við 1000 íbúum, eins og raunin er með Strandasýslu og Bolungarvík? Hið fyrra embætti þjónar rúmlega 800 íbúum og hið síðara ríflega 900.
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Þá svara sveitarstjórnarmenn því til að landfræðileg rök standi undir embættum af þessari stærð. Gott og vel. En önnur rök geta vegið þyngra og er
þá ekki verið að tala um útgjöldin. Hvað með rök er hníga að hagkvæmni í
rekstri og einfaldlega að verkefni séu næg til þess að halda sérfræðingum í
þjálfun? Hve mikið vita sveitarstjórnarmenn um löggæslumálefni og lögreglustjórn. Hvergi hefur því verið haldið fram að lögreglumenn hverfi frá
þeim stöðum sem um er að ræða. Það er stjórnun lögregluliðs sem fela skal
einum lögreglustjóra. Þau rök sem þar búa að baki eru væntanlega þau, að
lögreglulið þurfi að ná ákveðinni stærð til að ná hagkvæmni. Svo má spyrja,
er það skynsamlegt að hafa einn lögreglustjóra til að stjórna einum lögreglumanni, eins og er raunin með Búðardal? Er þá tvöfalt skynsamlegra að
hafa einn lögreglustjóra til að stjórna tveimur lögreglumönnum eins og tilfellið er með Strandasýslu og Bolungarvík, sem er í 15 km fjarlægð frá Ísafirði.
Það eru vissulega nefnd rök, þótt undarlega hljómi að halda verði störfum
úti á landi með því að hafa sýslumenn á 26 stöðum á Íslandi. Segjum að það
séu gild rök, þá hefur Björn Bjarnason dómsmálráðherra sagt fullum fetum,
að enginn sýslumaður verði lagður af vegna þessara breytinga heldur verði
þeim sem lögreglustjórn hverfur frá falin ný og aukin verkefni. Þessu virðast staðbundnir stjórnmálamenn hafa gleymt.

6.4.2017, 10:15
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Nýtt íbúðar- og verslunarhúsnæði við Hafnarstræti á Ísafirði

Ágúst og Flosi ehf., taka að sér
byggingu og umsýslu með húsinu
Verktakafyrirtækið Ágúst
og Flosi hefur nú að öllu leyti
tekið að sér byggingu á og
umsýslu með nýju íbúðar- og
verslunarhúsi sem rísa á í
Hafnarstræti á Ísafirði innan
tíðar. Þrenn hjón stóðu í upphafi að byggingu hússins, en
nú hefur verktakafyrirtækið alfarið tekið við verkinu. Fyrrnefnd hjón munu kaupa 3 af 4
íbúðum hússins af Ágústi og
Flosa sem selja síðan þá fjórðu
auk verslunarhúsnæðis á neðri
hæð sem enn er óselt.
„Við erum byrjaðir á jarðvinnu og gætum byrjað að

steypa á næstu dögum. Flestar
teikningar eru orðnar klárar
og við erum að vinna á fullu.
Við höfum ekki sett upp nákvæma tímaáætlun, en það
hefur verið í umræðunni að
skila fyrstu íbúðunum í lok
júlí á næsta ári. Hvort verslunarhúsnæðið verður tilbúið
fyrir eða eftir þann tíma verður
að koma í ljós. Það fer eftir
því hvernig veturinn verður.
Ef hann verður góður gæti
verslunarhúsnæðið klárast
fyrr, en ef veturinn verður
slæmur munum við leggja
áherslu á að skila íbúðunum

af okkur“, segir Björgmundur
Guðmundsson, framkvæmda-

Tölvuteikning af hinu nýja húsi.
stjóri Ágústs og Flosa ehf.
húsinu fyrr í mánuðinum.
Skóflustunga var tekin að Arkitektarnir Hugrún Þorsteins-

dóttir og Jón Grétar Magnússon sjá um hönnun hússins.

Grafa valt á skíðasvæðinu Ákvörðun refsingar frestað

Grafa valt á skíðasvæði Ísfirðinga
um miðja síðustu viku þar sem unnið
er að lagfæringum fyrir vetraropnun
svæðisins.
„Óhappið varð þegar vélin skautaði til í hálku, vélstjórinn slapp
ómeiddur en grafan skemmdist eitthvað. Við erum að vinna að því að
gera svæðið fínt og klárt fyrir fólkið
en þar sem veturinn skall svona
snemma á eru aðstæðurnar erfiðari
en ella“, segir Ragnar Ágúst Kristinsson einn þeirra sem vinnur að lagfæringu skíðasvæðisins.
Huga þarf að mörgu fyrir opnun
svæðisins þar á meðal snjótroðslu,
snjóhreinsun og viðhaldi.
– thelma@bb.is

Ákvörðun refsingar manns
á þrítugsaldri, sem kærður var
fyrir líkamsárás, var frestað í
Héraðsdómi Vestfjarða. Málið
höfðaði sýslumaðurinn á Ísafirði og var manninum gefið
að sök hafa í átökum sparkað í
andlit annars fyrir utan félagsheimilið á Suðureyri í maí.

Ákærði játaði sök, en sagðist
ekki hafa verið upphafsmaður
átakanna.
Lýsti hann mikilli iðrun yfir
því hvernig fór. Dómnum þótti
ekki hægt að slá því föstu að
ákærði hefði verið upphafsmaður átakanna og með tilliti
til þess að afleiðingar árásar-

Grafan skautaði til í hálku og valt.
Mynd: Ragnar Á. Kristinsson.

Lagt til að búnaður slökkvitækjaþjónustu verði ekki seldur
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að beiðni
Fjarðarnets hf. á Neskaupstað
um viðræður við bæjaryfirvöld
um kaup á búnaði slökkvitækjaþjónustu Slökkviliðsins
á Ísafirði verði hafnað. Eins
og kunnugt er hefur Fjarðanet
ákveðið að koma sér upp aðstöðu til áfyllingar og skoðunar á slökkvitækjum í tengslum
við Gúmmíbátaþjónustu fyrir-

tækisins á Ísafirði. Erindið var
áður tekið fyrir í bæjarráði,
sem vísaði málinu til umhverfisnefndar. Í bókun nefndarinnar segir: „Umræddur búnaður
er hluti af staðalbúnaði slökkviliða og þá bæði með hliðsjón
af eigin slökkvitækjum og
kennslu í notkun slökkvitækja,
einkum í skólum.“
Stjórn Félags slökkviliðsmanna í Ísafjarðarbæ hafði áð-

ur mælt gegn því að tæki og
tól slökkviliðs bæjarins til
slökkvitækjaþjónustu verði
seld. Í opnu bréfi sem stjórnin
sendi bæjarstjórn og íbúum í
Ísafjarðarbæ kom fram að félagið fagnaði samkeppni í
slökkvitækjaþjónustu, en þætti
ljóst að sala á tækjum kæmi til
með að draga úr starfsemi
slökkviliðsins og þar með
veikja það. – eirikur@bb.is

Ljós við leiði í kirkjugörðum
Á aðventu og jólum leitum
við samvista við þá sem okkur
eru kærastir og við stöndum í
hvað mestri þakkarskuld við.
Hefðin er líklega aldrei sterkari en um þetta leyti og veitir
hún ákveðið samhengi í líf
okkar og festu í tilveruna.
Margir stunda þann góða sið
að halda í kirkjugarðinn og
huga að leiðum nákominna á
aðventu og jólum. Börnin
mættu þá gjarnarn fá að vera
með í för. Gjarnan má að fela
þeim ákveðið hlutverk við um-
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hirðuna því þá fá þau betri
tilfinningu fyrir því hver þau
eru og hvaðan þau koma. Ef
um er að ræða einstakling sem
var þeim kær kann heimsókn
þeirra í kirkjugarðinn að vera
eitt af mikilvægum skrefum á
göngu þeirra í gegnum sorgarferlið. Sjálf ættum við að helga
þeim stað í hjarta okkar sem
við höfum séð á eftir. Þá má
segja að himinn og jörð mætist
í kirkjugarðinum.
Kirkjuvörðurinn í Ísafjarðarkirkju Jón Halldórsson veitir
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góðfúslega aðstoð ef þarf að
finna leiði. Best er að hafa
samband í gegnum síma: 456
3560 og 896 3387.
Rétt er að minna á að gjaldið
fyrir að setja ljósakross í samband er kr. 2.000,- og má
greiða það hjá kirkjuverði eða
með gíróseðli. Andvirðið
rennur til viðhalds á rafmagnskerfinu og kostnaðar við reglulega endurnýjun spennubreyta. Megi komandi vikur
færa okkur öllum hátíð og frið,
Starfsfólk Ísafjarðarkirkju.

6.4.2017, 10:15

innar eru ekki alvarlegar eins
og þeim er lýst í ákæru, þótti
rétt að fresta ákvörðun refsingar skilorðsbundið og skal hún
falla niður að tveimur árum
liðnum hafi ákærði haldið almennt skilorð.
– halfdan@bb.is
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Alltaf haft gaman af því að dansa
Henna-Riikka Nurmi kom
frá Finnlandi til Ísafjarðar til
að kenna dans. Hún kemur
upprunalega frá smábæ í Finnlandi sem er um 50 kílómetra
frá höfuðborginni Helsinki.
Dansinn hefur verið stór hluti
af lífi hennar mestalla ævi
hennar og miðlar hún nú af
þekkingu sinni til ísfirskra
dansunnenda.
Blaðamaður Bæjarins besta
hitti Hennu í Edinborgarhúsinu þegar hún var að undirbúa
sig fyrir danstíma dagsins.
Hún kom blaðamanni fyrir
sjónir sem lífsglöð og vingjarnleg ung kona og þegar
leið á viðtalið var augljóst að
hún hefur mikla ástríðu fyrir
dansi.
„Ég byrjaði að æfa dans þegar ég var fjögurra ára gömul
og að lokinni hefðbundinni
skólagöngu vildi ég læra meira
og fór því í listaháskóla. Þangað kom eitt sinn kennari frá
Íslandi í heimsókn og benti
okkur á möguleikann á því að
koma til landsins sem skiptinemar. Haustið 2002 kom ég
þess vegna til Íslands og var
fjóra mánuði í Listdansskóla
Íslands. Námið í Finnland tók
fjögur ár en svo þurftum við
að velja skóla þar sem við
fengum að spreyta okkur á
danskennslu. Ég kom til Íslands og kenndi í Listdansskólanum í rúman mánuð. Þá
var mér einnig boðið að koma
til Ísafjarðar og spreyta mig á
kennslu þar. Ég sló til og að
dvöl minni lokinni bauðst mér
að koma og kenna við Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar.
Ég tók boðinu og er nú komin
til að prófa að kenna á Ísafirði
í eitt ár.“

Ballett ekki bara
fyrir stelpur

– Hvernig líkar þér á Ísafirði?
„Mér líður vel hér. Margir
ráku upp stór augu þegar ég
ákvað að fara til smábæjar á
frekar afskekktum stað á Íslandi. Mér bauðst einnig starf
við kennslu í Finnlandi við
skóla sem ég hafði verið að
kenna við samhliða námi
mínu. Þá bauðst mér líka staða
við Þjóðaróperuna. En ég hafði
ákveðið að koma til Ísafjarðar
og var búin að lofa mér þangað. Mér líkar vel að vera á
Ísafirði og kann mjög vel við
nemendur mína. Hér hef ég
líka frjálsar hendur og tækifæri
til að þróa kennsluna eins og
ég vil. Nemendurnir eru mjög
áhugasamir og opnir fyrir
kennslunni. Þeir eru frá aldrinum 4-16 ára og eldri. Hóparnir
eru mun smærri en þeir sem
ég kenndi í Finnlandi. Ég er
því með fleiri blandaða hópa.
Einnig er ég nær eingöngu að
kenna stúlkum sem eru viðbrigði því heima er talsvert
um að strákar leggi stund á
dans. Í einum skólanum er
helmingur dansnemanna
strákar. Ég kenndi þó ekki við
þann skóla heldur fór þangað
aðeins í heimsókn. Þegar ég
var í Reykjavík voru nokkrir
strákar með í náminu. Á Ísafirði er aðeins einn drengur að
læra dans og hann er fimm
ára.
Ég er mjög ánægð með hann
og hann stendur sig vel miðað
við að vera eini strákurinn í
hópi stúlkna. Ég vildi að fleiri
drengir tækju þátt. Algengt
viðhorf er að ballet sé fyrir
aðeins stúlkur sem er áhugavert í ljósi þess að í upphafi
sögu dansins voru eingöngu
karlmenn sem dönsuðu. Konur
máttu ekki dansa fyrir konunginn og hirðina. Nú hefur
þetta snúist við og meirihluti
dansara eru kvenkyns.“

kennslu og öðrum að dansa.
Mér finnst mjög gott að geta
sameinað kennsluna og dansinn. Ég vil kenna alla dansstíla
í staðinn fyrir að einbeita mér
að einhverju einu eins og t.d.
ballett eða djassballett. Ég get
unnið sem dansari samhliða
því. Jafnvel hér á Ísafirði gæti
ég hugsað mér að taka að mér
verkefni. Mikið er um tónlistarmenn í bænum og það væri
gaman að vinna að einhverju
atriði með lifandi tónlist og
dansi.“

Kann vel við veturinn

Sameinar dans
og kennslu
– Hvað var það sem heillaði
þig við dansinn í upphafi?
„Ég man eftir ballettímum
þar sem við stóðum við slá og
gerðum æfingar. Ég var í
bleikum búning og tjútjú-pilsi
í sama lit. Ég man einhver
brot frá þessum tíma en ekki
nákvæmlega hvað það var sem
dró mig að dansinum. Ég hef
bara alltaf haft gaman af því
að dansa. Þegar ég var um 10
ára gömul fór ég í frjálsari

danstíma þar sem við lærðum
nútímadans. Síðan tók ég þátt
í verkefni sem þrír dansskólar
í Finnlandi stóðu fyrir og
spannaði þrjú ár. Haldin voru
stutt námskeið víða um Finnland svo ég ferðaðist á milli
staða til að læra ýmsa dansstíla. Með tímanum fór ég að
dansa meira og meir djassdans
sem höfðar mest til mín. Gott
er að læra hina ýmsu dansstíla
því þeir styðja hver við annan.
Sumir halda að fólk geti einungis verið kennarar eða aðeins dansarar. Auðvitað hentar
sumum betur að sinna bara

Vetrarfagnaður fiskvinnslunnar Kambs
Fiskvinnslan Kambur hf. á
Flateyri hélt vetrarfagnað sinn
á laugardag og var öllu starfsfólki ásamt mökum, alls um
165 manns, boðið til veislu. Á
boðstólum var ýmis konar
veislufæði, þar á meðal réttir
unnir úr hráefni frá fiskvinnsl-
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unni, steinbít, gellum, saltfiski, auk þess sem boðið var
upp á kjötrétt og kalkún. Birgir
Olgeirsson skemmti ásamt
bræðrunum Önundi og Halldóri Gunnari Pálssonum.
Þá var einnig boðið upp á
heimatilbúin skemmtiatriði frá
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starfsmönnum Kambs, sem
voru fjölbreytt með eindæmum. Að sögn Hinriks Kristjánssonar, framkvæmdastjóra
Kambs, var feikna stuð á samkomunni. „Þetta var meiriháttar fínt“, segir Hinrik. „SKGveitingar sáu um að kokka

kræsingarnar ofan í gesti, og
maturinn var stórgóður. Strákarnir sem spiluðu yfir borðhaldinu eru líka dúndrandi
hæfileikamenn og stemmningin gerist varla betri.“ Páll
Önundarson var á staðnum og
tók þar meðfylgjandi myndir.

6.4.2017, 10:15

– Er mikill munur á Íslendingum og Finnum?
„Mér finnst þjóðirnar eiga
margt sameiginlegt. Ég hef
dvalið í Svíþjóð og búið í Noregi og þekki því fleiri skandinavískar þjóðir. Ég tel að Finnar og Íslendingar séu einna
líkastir. Hugsunarhátturinn er
svipaður. Þegar fólk vissi að
ég væri á leið til Íslands þá
hváði það: En það er svo kalt á
Íslandi. Á Finnlandi og sérstaklega á suðurhluta landsins
getur orðið mjög kalt og mikið
um snjó. Á Ísafirði er annars
konar kuldi vegna hafsins sem
myndar raka í loftinu og gerir
það að verkum að það er hlýrra
hér. Það eru því engin viðbrigði fyrir mig að koma hingað. Ég kann vel við veturinn
og fer þá á snjóbretti.
– Er ekki erfitt að flytja á
nýjan stað þar sem maður kann
ekki einu sinni tungumálið?
Ég hef verið að læra íslensku. Mér finnst auðvelt að lesa
íslensku þar sem ég tala einnig
norsku og málin eiga margt
sameiginlegt. Nú er ég að ná
valdi á því hvernig nota eigi
orðin. Ég skil mikið en það er
erfiðara þegar ég þarf að segja
orðin sjálf. Ég reyni að tala
alltaf málið í tímum og nem-

endur mínir hafa hjálpað mér
mikið. Sérstaklega þau yngstu,
þau eru mjög gjörn á að leiðrétta mig. Þau benda mér á að
beygja orðin rétt en í íslensku
þarf maður að læra öll þessi
föll. Ég byrjaði að læra tungumálið þegar ég var í Reykjavík
fyrir þremur árum. Ég horfði á
sjónvarpið og reyndi að lesa
dagblöðin til að fá tilfinningu
fyrir íslenskunni. Eins og ég
segi þá hjálpaði það mikið til
að ég kunni norsku og skildi
því svolítið. En þegar fólk talar
mjög hratt þá skil ég ekki aukatekið orð. Það er mjög auðvelt
að útiloka hljóðið þegar maður
skilur ekki hvað er verið að
segja. Svo allt í einu áttar maður sig á því að það er verið að
tala við mann“, segir Henna
og hlær. „Maður þarf ávallt að
einbeita sér að því að meðtaka
tungumálið til þess að læra
það. Það var ákveðin ögrun
fyrir mig þegar ég kom hingað
í febrúar því þegar ég var í
Reykjavík voru nemendur
mínir 9 ára og eldri og ég gat
talað ensku við þá. Þeir töluðu
við mig á íslensku og ég svaraði á ensku. Í Edinborgarhúsinu er ég með yngri nemendur
sem kunna ekki stakt orð í
ensku og því þurfti ég að læra
nokkur íslensk orð til að geta
kennt þeim dansinn. Ég byrjaði á að læra að segja: Fram
með hægri, fram með vinstri
og þess háttar. Svo þegar ég
kom aftur í haust var það sama
vandamálið. Ég reyni því af
öllum mætti að hlusta vel á
hvað fólk er að segja í kringum
mig og hvernig það ber orðin
fram og beygir þau. Mér finnst
það ganga ágætlega“, segir
Henna glaðværi ballettkennarinn frá Finnlandi sem kennir
ungum Ísfirðingum að dansa í
Edinborgarhúsinu.
– thelma@bb.is
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Hvað er að frétta? · Áslaug Jensdóttir, formaður Austfirðingafélagsins á Vestfjörðum

mannlífið

Ábendingar um efni sendist
til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is
sími 849 8699
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Í dag er miðvikudagurinn
23. nóv., 329. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1838 var kirkjugarðurinn við Suðurgötu í Reykjavík, Hólavallagarður, vígður og fyrsta
greftrunin fór fram.
Þennan dag árið 1916 var karlakór KFUM stofnaður.
Tuttugu árum síðar var nafni hans breytt í Karlakórinn
Fóstbræður.

Austfirðingafélag fyrir alla af Austurlandi
„Austfirðingafélagið á
Vestfjörðum var stofnað á
laugardag. Ég hafði haft
þann draum í maganum í
mörg ár að setja á stofn slíkt
félag og margir voru sama
sinnis. Stofnfélagarnir voru
á milli 30 og 40 og það þykir
mér gott. Við vitum að það
voru ýmsir sem komust ekki
og það eru fleiri Austfirðingar
á svæðinu svo félagið mun

eflaust stækka. Mér fannst
mjög jákvæður andi ríkja á
fundinum og kom mér á óvart
hversu mikill áhugi var fyrir
þessu. Á föstudag þefaði
svæðisútvarp Austurlands
mig uppi og tók við mig viðtal.
Mér fannst mjög skemmtilegt
að þau vildu fylgjast með fyrir
austan.
Margir halda að Austfirðingafélagið sé aðeins fyrir þá

sem eru af fjörðunum en það
nær yfir allt Austurland. Í félaginu eru ýmsir frá héraði
en þau felldu sig við nafnið
og samþykkt var að það héldist óbreytt.
Félagarnir koma héðan og
þaðan af Austfjörðum. Okkur
langar til að gera eitthvað
skemmtilegt saman og reyna
halda félaginu lifandi,“ sagði
Áslaug.

Sjötíu ár frá fyrstu bíósýningu í Alþýðuhúsinu
fræðingur.

Upphafið

Verkalýðsfélagið Baldur og
Sjómannafélag Ísfirðinga
byggðu húsið á árunum 1934
og 1935. Áður höfðu þau samið við Ísafjarðarbæ um að yfirtaka bíórekstur bæjarins. Hann
var til húsa í Bæjarþinghúsinu
sem nú er Skátaheimilið við
Þennan dag árið 1990 kom Íslenska afræðibókin út
Mjallargötu, en húsið stóð þá
hjá Erni og Örlygi. Í bókinni eru 37 þúsund uppflettiorð
á fjörukambinum við hlið
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
Hafnarstrætis 17 sem rifið var
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
s.l. sumar.
Bygging samkomuhúss til
Á þessum degi fyrir 22 árum
fundarhalda og menningarstarfs á vegum verkalýðshreyfingarinnar sem hafði verið
nokkuð viðamikið frá því að
félögin tvö voru stofnuð 1916.
Hægt er að orða það svo að
þau hafi árið 1932 verið búin
að slíta barnsskónum og afla
sér almennrar viðurkenningar
Þennan dag árið 1939 var fyrsta orrusta herskipa í
seinni heimsstyrjöldinni háð undan suðausturströnd
Íslands. Þýsku skipin Scharnhorst og Gneisenau
sökktu breska skipinu Rawalpindi. Um 270 menn
fórust en 23 var bjargað.

Grettistak á
kreppuárum
Erfitt er að gera sér grein
fyrir því hve bygging þessi
var mikið átak. Um var að
ræða að byggja eitt stærsta
hús bæjarins, því ekki var látið
nægja að byggja aðeins samkomusal fyrir hugsanleg fundarhöld, heldur var stefnt hærra,
eða eins og segir í fundargerð
Baldurs: “Var í þeim tillögum
gert ráð fyrir að húsið fullnægði fyllilega þeim kröfum,
sem alþýðufélögin, og einnig
önnur félög hér í bæ, yrðu að
gera til slíks húss; þ.e. að það
gæti orðið fullkomið samkomuhús fyrir kaupstaðinn.
Húsameistari gerði ráð fyrir

hjá Bygginganefnd Ísafjarðarkaupstaðar í júlí sama ár og
byggingaframkvæmdir hófust
síðan undir stjórn Jóns Sigmundssonar daginn eftir. Hér
var ekki verið að velta málunum lengi fyrir sér. Verkalýðsfélagið Baldur og Sjómannafélag Ísfirðinga byggðu ein
húsið og var unnin geysilega
mikil sjálfboðaliðsvinna við
bygginguna, sér í lagi við uppgröft fyrir undirstöður og kjallara hússins.
Haustið 1935 var fyrsti hluti
hússins tilbúinn og félagsfundur haldinn í fyrsta sinn í nýju
og glæsilegu húsi öreiganna.

Fyrsta bíósýningin
Meðan á byggingu stóð var
fengið einkaleyfi fyrir bíósýningum, enda húsið skipulagt í

Ótíð og skakviðri
Ótíð og skakviðri einkenndi sjósókn á Vestfjörðum í október,
og voru aflabrögðin í samræmi við það. Tregfiski var nær allan mánuðinn, og voru togararnir því mest á karfaslóð. Var
þorskur aðeins þriðjungur aflans hjá togurunum í mánuðinum,
sem er óvenjulegt á þessum árstíma.
Í október stunduðu 13 togarar og 16 bátar botnfiskiveiðar
frá Vestfjörðum, og réru bátarnir allir með línu. Botnfiskiaflinn
í mánuðinum var 3.819 lestir, en var 4.942 lestir á sama tíma
í fyrra. Er ársaflinn þá orðinn 72.533 lestir í lok október. Aflahæsti línubáturinn í október var Sigurvon frá Suðureyri með
80,1 lest í 17 róðrum, en í fyrra var Orri frá Ísafirði aflahæstur
í október með 141,6 lestir í 19 róðrum. Tálknfirðingur var
aflahæstur togaranna í október með 401,9 lestir.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Helgarveðrið

Alþýðuhúsið í byggingu í mars 1935.

sem hagsmunafélög verkafólks og sjómanna hér í bæ og
þess vegna tóku félagsmenn
fagnandi tillögu um að reisa
veglegt samkomuhús fyrir
starfsemi félaganna.
Hannibal Valdimarsson var
þá orðinn formaður Baldurs
og dreif málið áfram af sínum
þekkta dugnaði, enda búinn
að fá eldskírn í þessum efnum
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ þegar hann stóð fyrir byggingu
Spur
ning vikunnar Samkomuhússins í Súðavík.
Spurning
árinu áður en hann flutti til
Ertu ánægð(ur) með drög að ramma- Ísafjarðar og tók við formennskipulagi hafnarsvæðisins á Ísafirði? skunni í Baldri. Auk Hannibals áttu sæti í byggingarAlls svöruðu 289. – Já sögðu 114 eða 39% – Nei nefndinni Finnur Jónsson alsögðu 111 eða 38% – Veit ekki sögðu 64 eða 23%
þingismaður og fyrrverandi
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið formaður Baldurs og bróðir
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. hans Ingólfur Jónsson lögHorfur á föstudag:
Vestlæg átt með dálítilli slyddu eða rigningu vestanlands en annars úrkomulaust. Hlýnar í bili.
Horfur á laugardag:
Hægviðri og skýjað með köflum. Kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:
Snýst í norðanátt með éljagangi norðanlands. Frostlaust með suðurströndinni en annars vægt frost.
Horfur á mánudag:
Útlit fyrir snjókomu eða slyddu, einkum vestanlands.
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að slík hús myndu kosta 8590 þúsund krónur. Formaður
gerði ráð fyrir að með framlögðum sjóðum, sem Baldur
og Sjómannafélagið og e.t.v.
fleiri félög hefðu yfir að ráða,
gefnum dagsverkum, vinnu
lagðri fram til skuldabréfakaupa í húsinu, fjárframlögum
einstakra manna, fyrirfram
greiddri leigu og með láni frá
bæjarsjóði mætti fá 50 þúsund
króna virði til umráða.”
Út á þessa bjartsýni var síðan samþykkt að hefjast handa.
Uppdrættir af húsinu, gerðir
af Þóri Baldvinssyni sem lengi
var forstöðumaður Tæknistofu
landbúnaðarins, voru lagðir
fyrir félagsfund í janúar 1934.
Teikningar voru samþykktar

6.4.2017, 10:15

upphafi til að sinna slíku verkefni. Sveitarfélagið hafði þetta
veitingavald á þeim tíma.
Fyrsta kvikmyndasýningin í
þessu nýja húsi var svo 23.
nóvember 1935. Það eru því
orðin 70 ár sem Ísfirðingar
hafa sótt kvikmyndasýningar
í Alþýðuhúsi Ísfirðinga. Þar
fyrir utan fóru flestar leiksýningar á vegum leikfélaga fram

í húsinu í ein 40 ár, sömuleiðis
tónleikar og aðrar uppákomur.
Þannig var Alþýðuhúsið einskonar félagsheimili bæjarins,
rekið af verkalýðsfélögunum
án þess að sveitarfélagið legði
til þess krónu með gati.
Kvikmyndasýningar voru
geysilega vinsælar meðal almennings allt þar til sjónvarpið kom til. Oft var uppselt og
allir bekkir setnir. Þá gerðu
menn sér að góðu að sitja á
trébekkjunum 8 í salnum, því
ekki fengu allir betrisæti, en
það voru þrír öftustu bekkirnir
niðri. Vinsælustu sætin voru
þó fremsti og aftasti bekkurinn
uppi á svölunum. Ástfangin
pör leituðu eftir aftasta bekknum, en virðulegir borgarar eftir
fremsta bekknum.

Elliheimilissjóður
og Ísafjarðarbíó
Lengst af var aðgangseyrir
að bíósýningum skattlagður til
ríkisins. Aðgöngumiðum var
úthlutað á sýsluskrifstofunni
og skattur greiddur í samræmi
við fjölda aðgöngumiða sem
þar fengust. skattur þessi var
um 15% af aðgangseyri.
Árið 1961 sömdu eigendur
Alþýðuhúss Ísfirðinga við Ísafjarðarbæ um að bæjarfélagið
kæmi að rekstri bíósins að
nafninu til; bærinn hefði eftirlit
með sölu aðgöngumiða og í
stað þess að greiða skemmtanaskatt til ríkisins rynni
skatturinn til Elliheimilissjóðs
á vegum bæjarins. Sjóðurinn
skyldi í framtíðinni, þegar
honum yxi fiskur um hrygg,
notaður til að byggja nýtt elliheimili í bænum. Heimamenn
nutu í þessu velvildar þáverandi menntamálaráðherra,
Gylfa Þ. Gíslasonar, sem veitti
góðfúslegt leyfi fyrir þessu
fyrirkomulagi. Breyttist þá
nafn bíósins í Ísafjarðarbíó.
Árið 1986, eftir 25 ár, nam

Forstjórar og forstöðumenn
Alþýðuhússins og bíósins:
Hannibal Valdimarsson
Ragnar Guðjónsson
Sverrir Guðmundsson
Pétur Sigurðsson
Steinþór Friðriksson

1934 – 1938
1939
1940 – 1969
1970 –1987
frá 1988.
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Gullfallegur staður á hjara veraldar
„Uppáhaldsstaðurinn
minn á landinu er Skálavík.
Alveg gullfallegur staður á
hjara veraldar. Sólarlagið
þar er ofsalega fallegt. Við
höfum farið til Skálavíkur á
hverju sumri síðan við fluttum til Ísafjarðar og draumurinn er að eignast sumarbústað þar. Stundum förum
við með tjald og stundum

fáum við lánað hús. Einnig
förum við í dagsferðir. Við
gerum ýmislegt þar, kveikjum varðeld í fjörunni og það
mjög gott að fara með flugdreka þangað. Að sjálfsögðu förum við til Skálavíkur í sumar og alveg örugglega oftar en einu sinni,“
sagði Guðbjörg Halla Magnadóttir.

Vestfirskar þjóðsögur

Eitt sinn á bændafundi á Núpi í Dýrafirði voru bændur í
fundarhléi að skoða nýjan Land-Rover sem Þórarinn
bóndi Sighvatsson á Höfða var nýbúinn að kaupa. Sama
númer var á nýja jeppanum og verið hafði á þeim gamla.
Nýja bílnúmerakerfið var þá ekki komið og héldu menn
númerum sínum þegar þeir skiptu um bíla.
Þegar bændur höfðu skoðað nýja jeppann í krók og
kring sagði Valdimar Gíslason á Mýrum:
Er þetta ekki sami jeppinn, Þórarinn?
Gerðu þig ekki vitlausari en þú ert, svaraði Þói.

þessi skattlagning á bíóið,
framreiknuð skv. verðstuðli
ríkisskattstjóra, 21 milljón
króna, sem þá var ráðstafað til
byggingar á Hlíf I, þ.e. leiguíbúðanna á Torfnesi. Þannig
má segja að Ísafjarðarbíó og
eigendur Alþýðuhúss Ísfirðinga hafi lagt þeirri byggingu
til stóran hluta og þó umdeild
hafi verið sú ráðstöfun á fénu,
þá vonum við að hún muni
veita efnalitlum borgurum
þessa bæjar húsaskjól á vægu
verði í framtíðinni sem hingað
til.

Bíó í fremstu röð
Gæði kvikmyndasýninga
snúast að miklu leyti um tækni
sýningarvéla og hljómburð.
Ísafjarðarbíó hefur alltaf kappkostað að fylgjast vel með í
þeim efnum. Strax 1940 voru
keyptar nýjar vélar til kvikmyndasýninga og alltaf síðan
hafa tæki og tól verið endurnýjuð eftir því sem sýningarog hljómtækni hefur fleygt
fram, nú síðast á þessu ári.
Kvikmyndasýningum á
landsbyggðinni hefur fækkað
að undanförnu. Segja má að
videóvæðingin hafi endanlega
séð til þess að eftirspurn eftir
kvikmyndasýningum hefur
dregist saman og nú er svo
komið að aðeins fimm kvikmyndahús eru starfrækt utan
Reykjavíkur; þ.e. í Keflavík,
á Akranesi, Patreksfirði, Akureyri og hér á Ísafirði. Enn geta
Ísfirðingar séð kvikmyndir við
bestu skilyrði og gæði. Það

Þannig leit húsið út þar til það var múrhúðað að utan haustið 1938.
geta þeir þakkað þrautseigju
Steinþórs Friðrikssonar sem
neitar að gefast og enn hefur
hann komið Ísafjarðarbíói í
fremstu röð, en Dúi tók við
bíórekstrinum í apríl 1988.
Samantekt:
Pétur Sigurðsson,
forseti Alþýðusambands
Vestfjarða.
Eldri myndir: Úr einkasafni Alþýðuhússins.
Ísafjarðarbíó
og Alþýðuhús
Ísfirðinga í dag.

Brennslan mín · Tumi Þór Jóhannsson, tölvunarfræðingur og atvinnutrommari

Britpoppið einkennandi fyrir unglingsárin
„Ég hlusta mikið á tónlist
bæði við leik og störf. Ég tel
mig vera nokkuð umburðarlyndan á tónlistarstefnur,
þ.e.a.s. ég get vel hlustað á
tónlist þó mér finnist hún
hvorki góð né skemmtileg.
Þegar ég „set plötu á fóninn“
fer það alfarið eftir því hvernig mér líður og hvað ég er að
gera hvort það er klassík,
pop, rokk, rapp eða hvað annað. Þegar ég er mjög djúpt
hugsi í vinnunni finnst mér
til að mynda mög gott að
hlusta á R&B sem mér að
öllu jöfnu finnst frekar þreytandi tónlist. Þau tíu lög sem
hér eru nefnd eru í raun eftirminnilegustu lögin af uppáhalds plötunum mínum og
lög sem ég hef einhverra
hluta vegna sérstakt dálæti
á. Þau endurspegla samt ekki
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í raun hvað ég hlusta á svona
dags daglega, sem getur verið
mjög fjölbreytt.“
1. Leaves and sand
– The Boo Radleys
Sýrukennt rokk sem þarfnast sérstaks hugarfars til að
hlusta á. Hentar ekki innan
um margmenni.

ég hlustaði mikið á næstu ár á
eftir.
4. Nine Acre Court
– The Charlatans
Enn eitt britpoppið sem var
svolítið einkennandi fyrir unglingsárin. Þess má geta að diskurinn the Charlatans er einmitt
í bíltækinu mínu þetta augnablikið.

rólegt og þæginlegt.
7. More is more – Komeda
Gat ekki slept því að nefna
framlag Svía til uppáhalds
tónlistar minnar. Þetta hefði
eins getað verið eitthvert lag
með Ray Wonder eða Cardigans.

2. I want to be adored –
Stone Roses
Fyrsta lagið á fyrri breiðskífu Stone Roses. Hreifst af
því um leið og ég heyrði það
og hef alla tíð síðan hlustað
mikið á þessa hljómsveit.

5. Jesus Christ pose
– Soundgarden
Hef alltaf haft gaman af
kröftugu rokki og Matt Cameron er einn þeirra trommuleikara
sem ég met hvað mest.

8. It could have been
a brilliant career
– Belle & Sebastian
Stundum fæ ég ómótstæðilega þörf til að hlusta á þetta
lag. Óhemju róandi og þægilegt lag sem kemur mér alltaf
niður á jörðina.

3. Dreams burn out – Ride
Þetta lag varð til þess að ég
fór að gramsa í geisladiskum
Jóns bróðurs sem unglingur
og uppgvötaði britpoppið sem

6. Alameda – Elliott Smith
Eitt af eftirminnilegri lögum
með Elliott Smith, en diskarnir
hans rata oft í spilarann minn
þegar ég vill hlusta á eitthvað

9. Aisha – Death in Vegas
Einhverra hluta vegna verður þetta lag alltaf fyrir valinu
þegar ég þarf virkilega að láta
hendur standa fram úr ermum
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· Gísli Hjartarson

Nýi jeppinn

Tumi Þór Jóhannsson.
eða þarf á hvatningu að
halda.
10. Cochise – Adioslave
Ég beið lengi eftir að
heyra afrakstur samruna
tveggja af mínum uppáhalds hljómsveitum (Rage
against the machine og
Soundgarden) og ég varð
ekki fyrir vonbrigðum þegar
fyrsta lagið var gefið út.
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Uppáhaldsstaðurinn · Guðbjörg Halla Magnadóttir, kennari við GÍ

Kirkjustarf
Suðureyrarkirkja: Aðventukvöld verður nk.
sunnudag, sem er fyrstu
sunnudagur í aðventu.
Kór kirkjunnar syngur undir stjórn Mariolu Kowalczyk og Zbigniew Jan
Jaremko. Fermingarbörn
leika helgileik og börn og
unglingar syngja aðventulög.

Gerist áskrifendur í síma
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Íbúum Vestfjarða fækkaði um 12,8% á átta árum
Íbúum Ísafjarðarbæjar
fækkaði um 7,9% frá 30. júní
1997 til 30. júní 2005, samkvæmt tölum Hagstofunnar
um miðársmannfjölda. Þá
fækkaði íbúum Bolungarvíkur
um 16,9% á sama tímabili, úr
1.117 í 928. Íbúum á Tálknafirði fjölgaði um 8%, úr 329 í
355. Í Vesturbyggð fækkaði
íbúum úr 1.277 í 1.046, eða

um 20%. Í Súðavík fækkaði
íbúum úr 288 í 233, eða um
19,10%. Íbúum í Hólmavíkurhreppi fækkaði um slétt
17%, úr 553 í 489. Íbúum í
Reykhólahreppi fækkaði úr
329 í 251, eða um tæp 23,7%.
Alls fækkaði Vestfirðingum
um 12,8%, úr 8.802 í 7.813.
Hlutfallslega var fækkunin
mest í Broddaneshreppi, þar

sem íbúum fækkaði úr 94 í 57,
eða um 47%.
Ef litið er til einstakra byggðarlaga í sveitarfélögum þá
fækkaði íbúum á Bíldudal um
16,2%, úr 278 í 233. Íbúum á
Patreksfirði fækkaði úr 811 í
652, eða um 19,6%. Þá fækkaði íbúum á Þingeyri úr 351 í
321, eða um 8,5%. Íbúum á
Flateyri fækkaði um 11,18%,

úr 322 í 286. Á Suðureyri
fjölgaði íbúum um 16%, úr
274 í 318. Íbúum á Ísafirði
fækkaði úr 3.046 í 2.804, eða
um rétt tæp 8%. Í Hnífsdal
fækkaði íbúum um 16,5%, úr
314 í 254.
Allar ofangreindar tölur eru
miðaðar við 30. júní 1997 annars vegar, og 30. júní 2005
hins vegar. – eirikur@bb.is

Í Súðavík fækkaði íbúum úr 288 í 233, eða um 19,10%.

Opin bók í
Edinborg
Bókmenntavakan Opin
bók fer fram í Edinborgarhúsinu á Ísafirði nk. laugardag kl. 16. Þar munu fjórir
rithöfundar lesa úr nýútkomnum bókum sínum,
þeir Ragnar Arnalds, Ævar
Örn Jósepsson, Yrsa Sigurðardóttir og Rúnar Helgi
Vignisson.
Þá mun Herdís Hübner
lesa nýja þýðingu sína á
spænskri skáldsögu. Boðið
verður upp á kaffveitingar.

Hlíf, dvalaríbúðir aldraðra á Ísafirði.

Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra í Ísafjarðarbæ

Örn Elías Guðmundsson (Mugison).

Mugison
túrar um
Ameríku

Ísfirski tónlistarmaðurinn Örn Elías Guðmundsson er nú á sínu fyrsta tónleikaferðalagi um Bandaríkin. Ferðalagið hófst
þriðjudaginn 8. nóvember
og stendur fram í desember.
Að því er fram kemur á
heimasíðu Arnar, hefur
honum verið vel tekið
víðast hvar og hefur ferðalagið verið viðburðarríkt
hingað til. – halfdan@bb.is
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Fer fram á að ekki verði
seldar fleiri íbúðir á Hlíf I

Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra í Ísafjarðarbæ, fór
fram á það á síðasta fundi bæjarstjórnar að ekki yrðu seldar
fleiri íbúðir á Hlíf I að sinni,
en eins og kunnugt er hafa
þrjár íbúðir á Hlíf I verið seldar
nýlega. Í tillögu sinni bendir
Magnús á að íbúðirnar voru
að stærstum hluta byggðar fyrir gjafafé og önnur fjárframlög
úr Byggingarsjóði elliheimilis
á Ísafirði og ekki ætlaðar til
endursölu. Í greinargerð Magn-

20

úsar segir meðal annars:
„Þann 7. október 1977 var
tekin fyrsta skóflustunga á lóð
Hlífar I á Torfnesi og þar með
var hafin vinna við byggingu
heimilis fyrir aldraða og öryrkja á Ísafirði á grundvelli
þeirra hugmynda sem upphaflega voru uppi við stofnun
byggingarsjóðsins 1945, en
höfðu þróast í tímans rás. Það
hvarflaði ekki að neinum, sem
komu að byggingu Hlífar I, að
þar yrði um söluvöru að ræða
enda voru síðar byggðar sér-

stakar söluíbúðir, Hlíf II, 42
talsins, áfastar Hlíf I.“
„Verði þeirri stefnu núverandi meirihluta bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar framfylgt, að
selja stóran hluta íbúða í Hlíf I
eða allar, þá tel ég að það séu
svik við allan þann mikla
fjölda sem efldi Byggingarsjóð elliheimilis á Ísafirði í
gegnum tíðina og einnig við
það eldra fólk og öryrkja sem
eiga rétt á því að fá leiguíbúðir
gegn sanngjarnri leigu, svo
sem verið hefur frá því Hlíf I
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var tekin í notkun þann 10.
júlí 1982.“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, mótmælti því að til
stæði að selja allar íbúðirnar:
„Samþykkt bæjarstjórnar um
sölu á íbúðum á Hlíf I var um
10 af 30 íbúðum, ekki stóð til
að selja fleiri. Vegna endurskoðunar á starfsemi þjónustudeildar á Hlíf og vegna starfshóps um byggingu hjúkrunarheimilis á norðanverðum
Vestfjörðum var ákveðið að
takmarka sölu við fjórar íbúðir

í bili eða þar til tillögur vegna
hjúkrunarheimilis og endurskoðun á þjónustudeild liggja
fyrir. Seldar hafa verið 3 íbúðir
af 30 á Hlíf I og hafa þeir sem
kaupa komist að þeirri niðurstöðu að heppilegt sé að kaupa
íbúðirnar frekar en að leigja
því lánskjör eru með þeim
hætti að greiðslur eru svipaðar
og ef um leigu er að ræða. Til
staðar verða áfram leiguíbúðir
enda er það stefna bæjarstjórnar að vera áfram í fararbroddi
í þjónustu við aldraða.“

