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Gleðilegt ár!

Pétur Tryggvi bæjarlistamaður
Bæjarlistamaður Ísafjarðar-

bæjar var útnefndur við hátíð-
lega athöfn í Safnahúsinu á
Eyrartúni á laugardag. Sá sem
hlýtur nafnbótina að þessu
sinni er silfursmiðurinn Pétur
Tryggvi Hjálmarsson, en hann
hefur getið sér gott orð bæði
hér á landi sem og erlendis
fyrir verk sín í silfursmíði.
Ásamt sjálfri nafnbótinni,
sleginni í heiðursskjal, hlaut
Pétur Tryggvi að launum verð-
launagrip eftir listakonuna
Dýrfinnu Torfadóttur og pen-
ingafjárhæð. Pétur Tryggvi
lauk sveinsprófi í gullsmíði
hjá föður sínum, Hjálmari
Torfasyni, árið 1979, og hefur

unnið við gull- og silfursmíði
síðan. Hann stundaði nám í
Institut for Ædelmetal í Kaup-
mannahöfn 1981-83.

Silfursmíði Péturs Tryggva
hefur víða vakið athygli og
hann hefur unnið til fjölda við-
urkenninga fyrir verk sín. Alt-
ariskanna sem hann smíðaði
var til að mynda kosin eitt af
bestu silfurverkum 20. aldar
af Koldinghus-listasafninu á
Jótlandi, en þar er eitt stærsta
silfursafn Evrópu.

Pétur Tryggvi er sá sjöundi
í röðinni sem ber titilinn, en
fyrrum bæjarlistamenn Ísa-
fjarðarbæjar eru: Reynir Torfa-
son, myndlistarmaður, Jón Sig-

urpálsson, myndlistarmaður
og safnvörður, Harpa Jónsdót-
tir, rithöfundur og kennari,

Vilberg Vilbergsson, rakari og
tónlistarmaður, Jónas Tómas-
son tónskáld og Elfar Logi

Hannesson leikari.
Sjá viðtal við Pétur Tryggva

á bls. 7.         – annska@bb.is

Gísli Halldórsson forseti bæjarstjórnar sæmir Pétur Tryggva nafnbótinni.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1914 voru lög um notkun bifreiða stað-
fest. Enginn mátti stýra bifreið nema hann væri „fullra 21
árs að aldri“. Í þéttbýli mátti ökuhraði aldrei vera meira en
15 km á klukkustund en 35 km utan þéttbýlis.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
4. janúar 2007 – 4. dagur ársins4. janúar 2007 – 4. dagur ársins4. janúar 2007 – 4. dagur ársins4. janúar 2007 – 4. dagur ársins4. janúar 2007 – 4. dagur ársins

Fjórði elsti
íbúi landsins

Tíu Íslendingar á lífi eru
á aldrinum 101-104 ára
en þar af er einn Ísfirð-
ingur, Torfhildur Torfa-
dóttir, sem er fjórði elsti
Íslendingurinn og fædd
24. maí 1904, og því ríf-
lega 102 og hálfs árs
gömul. Elsti Íslendingur-
inn er Kristín Guðmunds-
dóttir í Hafnarfirði, sem
fædd er 11. maí 1902 og
er því 104 ára. Næst elstur
er Freysteinn Jónsson, og
þá Þuríður Samúelsdóttir.
Þetta kemur fram á lang-
lífisvefnum.

Í lok ársins 2006 eru
alls 33 Íslendingar á aldr-
inum 100-104 ára og mun
þetta með meira móti.
Fram kemur að óvenju lítil
nýliðun verði í þessum
hópi á næstunni enda séu
einungis 15 manns á lífi
99 ára. „Hins vegar hafa
aldrei verið fleiri 98 ára á
lífi eða 44. Þess má geta
að fyrir aldarfjórðungi
voru þrettán Íslendingar á
lífi sem höfðu náð hundr-
að ára aldri. Fyrir hálfri
öld voru þeir fimm“, segir
á langlífisvefnum.

– eirikur@bb.is

Reksturinn
lítið eitt

neikvæður
Rekstur Súðavíkurhrepps

og stofnana hans án fjár-
magnsliða og afskrifta
verður lítið eitt neikvæður
á þessu ári, gangi áætlanir
eftir. Tekjur samstæðu-
reiknings A og B hluta eru
áætlaðar tæplega 137 m.kr.
og útgjöld litlu meiri, eða
ríflega 137,5 m.kr. Sé
tekið tillit til fjármuna-
tekna, fjármagnsgjalda og
afskrifta verður rekstrar-
niðurstaða hreppsins aftur
á móti jákvæð um 9,2
m.kr., gangi áætlanir eftir.

Fjárhagsáætlunin var
tekin til seinni umræðu á
fundi sveitarstjórnar fyrir
áramót og var hún sam-
þykkt samhljóða. Áætlað
er að framkvæma fyrir
ríflega 10 milljónir króna
á næsta ári.

Sex námsmeyjar fengu styrk úr
Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur

Sex vestfirskar konur fengu
200.000 króna styrk úr Minn-
ingarsjóði Gyðu Maríasdóttur
á föstudag. Þær eru þær Judith
Amalía Jóhannsdóttir sem
stundar hönnunarnám í Iðn-
skólanum í Reykjavík en
stefnir á gullsmíðanám, Dag-
ný Þrastardóttir sem stundar
nám í hönnun með áherslu á
föt og búninga í Iðnskólanum
í Reykjavík, Sif Huld Alberts-
dóttir sem stundar nám í Iðn-
skólanum í Hafnarfirði á
hönnunar- og listnámsbraut,
Hafdís Pálsdóttir sem er við
nám í tónlistardeild Lista-
háskóla Íslands, Þórunn Arna
Kristjánsdóttir sem er á leik-
arabraut í Listaháskólanum,
Magdalena Sigurðardóttir
sem stundar nám í hönnun og
arkitektúr við Århus Arki-
tekteskole í Danmörku og
Friðgerður Guðmundsdóttir
sem nemur vöruhönnun í hönn-
unardeild Listaháskólanum.

Í ár bárust stjórn sjóðsins
sjö umsóknir en einni var
hafnað. Afhendingin fór fram
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Gyða Maríasdóttir veitti
Húsmæðraskólanum Ósk á
Ísafirði forstöðu frá 1924 og
til dauðadags árið 1936.
Gamlir nemendur Gyðu stofn-
uðu sjóð til minningar um
hana á fimmtíu ára afmæli

skólans árið 1962. Í fyrstu var
hlutverk sjóðsins að styrkja
stúlkur frá Ísafirði eða nær-
sveitum til náms í heimilis-
fræðum eða skyldum greinum
en nú er markmið hans að veita
vestfirskum konum náms-

styrki og styrkja starfsemi á
sviði menningar og lista. Á
árinu 2006 hafa alls 34 konur
hlotið styrk úr sjóðunum og
sumar oftar en einu sinni.

Formaður sjóðsstjórnar er
Sigrún Guðmundsdóttir, kenn-

ari á Ísafirði, tilnefnd af Kven-
félaginu Ósk, en aðrir í stjórn
eru Inga Á. Karlsdóttir, Lands-
bankastjóri á Ísafirði, og Ingi-
björg Guðmundsdóttir, skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði.              – thelma@bb.is

Fjórar af sex námsmeyjum taka við styrknum.

17,3% fækkun íbúa í Bolungarvík á níu árum
Íbúum Ísafjarðarbæjar hef-

ur fækkað um 297 frá árinu
1997, eða úr 4.395 í 4.098.
Telst þetta fækkun upp á 6,8%.
Á sama tímabili hefur Bol-
víkingum fækkað úr 1.094 í
905, eða um 189 manns. Það
er fækkun upp á 17,3%. Íbú-
um í Reykhólahreppi hefur
fækkað úr 335 í 251, um 84
manns eða um 25,8%. Íbúum
í Tálknafjarðarhreppi hefur
fækkað úr 327 í 292, um 35
manns eða 10,8%. Íbúum
Vesturbyggðar hefur fækkað
um 311 manns, úr 1.248 í 937,
eða um 25% á tímabilinu.

Íbúum Súðavíkurhrepps
hefur fækkað úr 277 árið 1997,
í 229 í ár, um 48 manns eða
um 17,3%. Íbúum Árnes-
hrepps hefur fækkað úr 74 í
50, íbúum Kaldrananeshrepps
úr 142 í 101 og íbúafjöldi Bæj-
arhrepps stendur í stað í 100.
Árið 1997 var Strandabyggð
tvö bæjarfélög, Hólmavíkur-
hreppur og Broddaneshrepp-
ur, og töldu þeir samanlagt
593 íbúa. Í ár telur sameinuð
Strandabyggð 507 íbúa, og
hefur því fækkað á svæðinu
um 86 manns.

– eirikur@bb.is Íbúum Bolungarvíkur hefur fækkað um 189 manns á níu árum.

Miklar framkvæmdir fyrirhugað-
ar í Súðavíkurhreppi á næsta ári

Miklar framkvæmdir eru
fyrirhugaðar í endurbyggingu
og endurbótum á sjóvörnum í
Súðavíkurhreppi á næsta ári.
Samkvæmt framkvæmda-
áætlun er á árinu 2007 gert
ráð fyrir endurbyggingu grjót-
varnar innan á svokölluðum
Suðurgarði á um 100 metra
kafla, endurbótum á sjóvörn í

Vigur og gerð sjóvarna við
Langeyrartjörn, auk þess sem
grjótvörn norðan Súðavíkur-
hafnar við enda Njarðarbraut-
ar verður kláruð.

Aðspurður um fjármögnun
þessara framkvæmda segir
Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri í Súðavík, að endur-
bygging á Suðurgarði sé að

75% greidd af ríkinu, en aðrar
framkvæmdir að 88%.

Framkvæmdaáætlunin var
tekin fyrir á fundi sveitar-
stjórnar í síðustu viku. Fund-
armenn sáu ástæðu til að fagna
þeim framkvæmdum sem fyr-
irhugaðar eru á árinu, en töldu
einnig mikilvægt að gerð flot-
bryggju við Suðurgarð sem

áætluð er árið 2009 verði flýtt
til ársins 2007. Að öðru leyti

var áætlunin samþykkt sam-
hljóða.                           – hbh

Álfabrenna í BolungarvíkÁlfabrenna í BolungarvíkÁlfabrenna í BolungarvíkÁlfabrenna í BolungarvíkÁlfabrenna í Bolungarvík
Álfabrenna verður haldin í Bolungarvík næstkomandi laugardagskvöld og hefst hún

klukkan 20. Álfabrennur hafa verið til skiptis á Ísafirði og í Bolungarvík undanfarin ár
og að þessu sinni er hún í höndum Bolvíkinga. Brennan fer fram á gamla malar-

vellinum við Hreggnasa. Mikið verður um dýrðir og munu Jólasveinarnir og foreldrar
þeirra, þau Grýla og Leppalúði, heilsa upp á gesti. Eins og nafn brennunnar ber með

sér verða álfar einnig á svæðinu og púkarnir frændur þeirra verða eflaust ekki langt
undan. Tónlist skipar stórann sess í dagskránni og stiginn verður dans.
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Gjaldfrjáls heimaþjónustaGjaldfrjáls heimaþjónustaGjaldfrjáls heimaþjónustaGjaldfrjáls heimaþjónustaGjaldfrjáls heimaþjónusta
Heimaþjónusta við aldraða og öryrkja í þéttbýli Súðavíkurhrepps verður hér eftir gjaldfrjáls. Var þetta
samþykkt á fundi sveitarstjórnar sem haldinn var fyrir áramót. Komið hafði tillaga frá félagsmálanefnd

um að greiðslur skjólstæðinga yrðu lagðar niður þar sem í ljós hafði komið að þeir sem rétt hefðu á
þjónustunni hefðu ekki nýtt hana til fulls og starfsmaður því ekki nýst sem skyldi. Eins og áður segir
verður hin gjaldfrjálsa þjónusta í boði fyrir íbúa þéttbýlis í hreppnum, en komi fram óskir frá íbúum

dreifbýlis um heimaþjónustu verða þær skoðaðar sérstaklega. Þá lagði félagsmálanefnd einnig til að bætt
yrði í starfslýsingu að starfsmanni heimilishjálpar væri ekki heimilt að sinna garðyrkjustörfum.

Ísfirsk stúlka á sautjánda
ári slasaðist alvarlega á
skíðum í Geilo í Noregi um
helgina en hún var þar stödd
í skíðaferð ásamt hópi frá
Skíðafélagi Ísafjarðar. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðs-
ins var stúlkan að skíða við
erfiðar aðstæður, þar sem
bæði færi og skyggni var
slæmt. Lenti hún út af braut-

inni og rakst á tré.
Stúlkan er úr allri lífs-

hættu en hún hlaut innvortis
blæðingar og meiðsl á hrygg.
Stúlkan liggur á sjúkrahúsi
í Osló og verður flutt heim
til Íslands á næstu dögum.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins slasaðist annar ís-
lenskur skíðamaður í Geilo
sama dag.  – thelma@bb.is

Slasaðist á
skíðum í Noregi

Árið 1997 voru íbúar Vest-
fjarða yfir fertugu 35,5%
heildaríbúafjölda á Vestfjörð-
um, eða 3.073 af alls 8.634
manns, en í dag eru þeir 44,8%
heildaríbúafjölda, eða 3.347
af alls 7.470. Er því ljóst að
íbúafjöldi Vestfjarða er að eld-

ast nokkuð. Ef litið er til ald-
urshópsins 0-9 ára voru sem
dæmi 1.432 börn á þeim aldri
búsett á Vestfjörðum árið
1997 en eru einungis 960 í
dag. Er það fækkun um 33%.

Börn og unglingar á aldrin-
um 10-19 ára voru 1.511 árið

1997 en eru 1.220 í ár, og er
það fækkun upp á 19,3%. Íbú-
ar á aldrinum 20-29 ára voru
1.211 árið 1997 en eru 1.024 í
dag, og er það fækkun upp á
15,5%. Íbúum á aldrinum 30-
39 ára hefur þá fækkað mikið
en þeir voru 1.407 árið 1997

en eru 919 í dag, er það fækk-
un upp á 34,7%. Eldra fólki
hefur að sama skapi fjölgað í
flestum aldursflokkum. Þó ber
að geta þess að íbúum yfir
níræðu hefur fækkað úr 41 í
29. Alls er fólksfækkun á
tímabilinu 13,5%.

Íbúar Vestfjarða nokkuð
eldri en fyrir níu árum

Útgerðarfélagið Öngull í afmælisskapi
Útgerðarfélagið Öngull hélt

upp á 10 ára afmæli sitt á
laugardag í beitningaraðstöðu
sinni á Ísafirði. Í stað þess að
þiggja gjafir eins og tíðkast
oft í afmælum brugðu útgerð-
armennirnir hjá Öngli á það
ráð að úthluta gjöfum. Þeir
sem standa á bak við fyrir-
tækið eru Kristján Andri Guð-
jónsson, Guðjón Arnar Krist-
jánsson, Tryggvi Guðmunds-
son og Heimir Tryggvason og
völdu þeir félagar þrjá aðila
til að hljóta peningastyrk frá
fyrirtækinu. Þau sem fengu
styrki eru: Björgunarfélag Ísa-
fjarðar sem hlaut 100.000
króna styrk, Krabbameinsfé-
lagið Sigurvon sem einnig
fékk 100.000 króna styrk og
50.000 króna styrk fékk svo
útibú Stígamóta sem er í þann
mund að líta dagsins ljós á
Ísafirði.

Kristján Andri Guðjónsson
segir að stjórn Önguls hafi
viljað láta gott af sér leiða
vegna áfangans og leyfa sam-
félaginu að taka njóta með
þeim. „Við höfum alltaf verið

mjög heppnir með starfsfólk
og aldrei lent í neinum stór-
áföllum þó þetta hafi gengið
upp og niður til dæmis vegna
gengisbreytinga“ sagði hann
í samtali við blaðið.

Í afmælinu stiklaði Kristján
Andri á stóru í sögu útgerðar-
innar og sagði meðal annars
frá því að skip félagsins hafi á
þessum 10 árum fiskað 2136
tonn og er verðmæti þess afla

266 milljónir. Hann kom einn-
ig inn á þróun fiskverðs, en
árið 1996 var meðalverð hjá
útgerðinni 77 krónur á kílóið
en síðasta ár var það 176 krón-
ur. Tvö skip hafa verið í eigu

útgerðarinnar frá því hún var
stofnuð en það eru Sörli ÍS
var gerður út árunum 1996 -
1999, og Björg Hauks ÍS sem
gerð hefur verið út frá 1999.

– annska@bb.is

Eigendur Önguls í afmælishófinu, þeir Tryggvi Guðmundsson, Kristján
Andri Guðjónsson, Guðjón Arnar Kristjánsson og Heimir Tryggvason.

Kristján Andri Guðjónsson afhendir Sunnevu Sigurð-
ardóttur styrk vegna stofnunar Stígamóta á Ísafirði.

Þrjátíu og þrjú þjóðarbrot á Vestfjörðum
Fólk með 33 mismunandi

ríkisföng, að íslensku með-
töldu, býr á Vestfjörðum. Lit-
ríkast er samfélagið í Ísafjarð-
arbæ en þar má finna fólk með
a.m.k. 27 mismunandi ríkis-
föng, en alls eru erlendir rík-
isborgarar í Ísafjarðarbæ 325
talsins, af 4.098 íbúum, eða
7,9%. Þar eru Pólverjar at-
kvæðamestir eða 184, og 4,5%
af heildaríbúafjölda. Næst þar
á eftir eru filipseyskir ríkis-
borgarar, sem telja 23 manns,
eða 0,56% af heildaríbúa-
fjölda.

Taílenskir ríkisborgarar eru
einum færri eða 22 og 0,53%
af heildaríbúafjölda. Þýskir og
eistneskir ríkisborgarar eru
jafn stórir hópar, og telja báðir
13 manns. Í Ísafjarðarbæ búa
þá 11 manns frá Tékklandi og
Slóvakíu, en fyrrum íbúar

Tékkóslóvakíu eru færðir í
einn flokk hjá Hagstofu. Þá
búa sjö Danir, sjö Svíar, sjö
Bretar og sjö íbúar frá fyrrum
ríkjum Júgóslavíu í Ísafjarðar-
bæ.

Sökum þess að íbúar fyrrum
ríkja Júgóslavíu annars vegar
og íbúar fyrrum Tékkóslóv-
akíu hins vegar eru færðir
saman í einn flokk er ekki
hægt að fullyrða nákvæmlega
um fjölda ríkisfanga, en þau
eru eins og áður segir a.m.k.
33 á Vestfjörðum, en gætu
verið fleiri eftir því frá hvaða
ríkjum innan áðurnefndra
fyrrum ríkjasambanda íbúarn-
ir koma.

Alls er að finna a.m.k. 11 mis-
munandi ríkisföng í Bolung-
arvík; í Reykhólahreppi býr
fólk af tveimur ríkisföngum; í
Tálknafjarðarhreppi býr fólk

af 9 ríkisföngum; Í Vestur-
byggð býr fólk af 9 ríkisföng-
um; í Súðavíkurhrepp býr fólk
af fjórum ríkisföngum; í Ár-
neshreppi býr fólk af einu

ríkisfangi; í Kaldrananes-
hreppi býr fólk af þremur rík-
isföngum; í Bæjarhreppi býr
fólk af einu ríkisfangi; og í
Strandabyggð býr fólk af fjór-

um ríkisföngum.
Alls búa 7.473 íbúar á Vest-

fjörðum. Af þeim eru 526 með
erlent ríkisfang en 6.947 með
íslenskt. Tölurnar hér að ofan

eru fengnar frá Hagstofu Ís-
lands. Þær eru bráðabirgða-
tölur sem miðast við 1. desem-
ber síðastliðinn.

– eirikur@bb.is

 Litríkast er samfélagið í Ísafjarðarbæ en þar má finna fólk með a.m.k. 27 mismunandi ríkisföng.
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Börn í Bolungarvík munu á ný eiga kost á tannlæknaþjónustu í sinni heimabyggð í nánustu framtíð. „Við höfum fengið
til liðs við okkur tannlæknana á Ísafirði til þess að koma til okkar og mun því börnum standa það til boða á ný. Það
verður mjög til bóta en frá því að síðasta tannlæknir hætti hefur fólk þurft að taka sér frí frá vinnu til þess að fara með
börn sín yfir á Ísafjörð. Öll aðstaða er til staðar á heilsugæslunni og hefur nú verið komið í fyrirmyndarlag“, segir
Grímur Atlason. Ekki er vitað með vissu hvenær byrjað verður að bjóða upp á þjónustuna en að sögn Gríms verður
það fljótlega á þessu ári. Enginn tannlæknir hefur verið starfandi í Bolungarvík frá því árið 2004 en tannlæknir Viðar
Konráðsson og Sigurjón Guðmundsson hafa lýst yfir áhuga að taka að sér að veita bolvískum börnum þjónustu.

Tannlæknaþjónusta í boði á ný í BolungarvíkTannlæknaþjónusta í boði á ný í BolungarvíkTannlæknaþjónusta í boði á ný í BolungarvíkTannlæknaþjónusta í boði á ný í BolungarvíkTannlæknaþjónusta í boði á ný í Bolungarvík

Ísfirðingar líklega aldrei
skotglaðari en nú

Nýja árinu var að vanda
fagnað með látum og lita-

dýrð flugelda á Ísafirði.
„Ísfirðingar hafa alltaf

verið skotglaðir en líklega
hafa þeir aldrei verið skot-

glaðari en í ár. Flugelda-
sala gekk alveg glimrandi
vel, salan var svipuð og í

fyrra en kannski ívíð betri
og við erum klökkir af

þakklæti til bæjarbúa fyrir

stuðninginn“, segir Har-
aldur Júlíusson, formaður

Björgunarfélags Ísafjarðar
en félagið hélt sameigin-

lega flugeldasölu með
björgunarsveitarinni

Tindum. Flugeldasala hef-
ur í langan tíma verið
helsta fjáröflunarleið

björgunarsveitanna og
lífæð þeirra.

– thelma@bb.is

Fjölmenni var á áramótabrennunni á Hauganesi.

Óli M. Lúðvíksson ásamt brennukónginum,
Sigurði Sveinssyni frá Góustöðum í Skutulsfirði.

Ísafjarðarkirkja á ára-
mótunum 2006 og 2007.

Stórglæsileg flugelda-
sýning var við brennuna á
Hauganesi í Skutulsfirði.

Harpa Björnsdóttir mætti með kyndil á
brennuna. Fyrir aftan hana sést í hrefnuveiði-
manninn, Konráð Eggertsson með forláta hatt.
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Frítt fyrir börn á afmælisári Árbæjar?Frítt fyrir börn á afmælisári Árbæjar?Frítt fyrir börn á afmælisári Árbæjar?Frítt fyrir börn á afmælisári Árbæjar?Frítt fyrir börn á afmælisári Árbæjar?
Baldur Smári Einarsson bæjarfulltrúi í Bolungarvík hefur lagt fram tillögu þess efnis að
ókeypis verði fyrir börn í íþróttamiðstöðina Árbæ í Bolungarvík í ár í tilefni 30 ára
afmæli Árbæjar. Tillaga Baldurs Smára er svohljóðandi: „Sundlaug Bolungarvíkur fagn-
ar 30 ára afmæli á næsta ári. Af því tilefni vilja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja
til eftirfarandi breytingar á gjaldskrá Íþróttamiðstöðvarinnar Árbæjar. Börn yngri en
16 ára fái frían aðgang að Sundlaug Bolungarvíkur árið 2007.“ Samþykkt var í einu
hljóði að vísa gjaldskrárumræðu 2007 til síðari umræðu með tillögu Baldurs innanborðs.

Tvö banaslys á árinu 2006Tvö banaslys á árinu 2006Tvö banaslys á árinu 2006Tvö banaslys á árinu 2006Tvö banaslys á árinu 2006
Tvö banaslys urðu á Vestfjörðum á síðasta æari. Þetta kemur

fram í samantekt Umferðarstofu sem birt er á vef stofnunarinnar.
Í öðru slysinu lést ökumaður bifreiðar en í hinu var ekið á
fótgangandi vegfarenda. Þá hafa orðið þrjú önnur alvarleg

umferðarslys, eitt í Bolungarvík, annað á Ísafirði og það þriðja í
botni Bitrufjarðar á Ströndum. Alls létust 30 í 27 slysum á

Íslandi á árinu 2006. Þá slösuðust130 alvarlega í 112 slysum.

Sýknaður af ákæru fyrir að koma
fyrir gasbyssu á Breiðafjarðareyju

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað mann af ákæru
fyrir að koma fyrir gasbyssu á
eyju á Breiðafirði og hleypa
af henni í þeim tilgangi að
fæla erni frá hreiðurstæði í
hólmanum og hindra þá í að
verpa þar. Taldi lögreglustjór-
inn á Patreksfirði, að þetta
bryti gegn lögum um vernd,
friðun og veiðar á villtum fugl-
um og villtum spendýrum.

Dýravistfræðingur hjá Nátt-

úrufræðistofnun Íslands kærði
málið til lögreglu í apríl á síð-
asta ári og var byssan fjarlægð
úr eyjunni í kjölfarið. Um var
að ræða gasbyssu, sem hægt
var að stilla þannig að hún
gæfu frá sér hljóð sem minntu
á byssuskot og eru gjarnan
notaðar til að fæla fugla. Dýra-
vistfræðingurinn taldi einsýnt
að byssunni hefði verið komið
fyrir til þess að koma í veg
fyrir að ernir gætu orpið í

hólminum.
Fram kom í kærunni að í

eyjunni hefði þetta vor verið
byggt upp arnarhreiður, en við
eftirlitsflug Náttúrufræðistofn-
unar Íslands umræddan dag
hefði engan örn verið að sjá í
hólminum. Einn örn hefði hins
vegar sést á flugi á svæðinu.

Eigandi byssunnar gaf skýr-
slu hjá lögreglu þar sem hann
sagðist eiga bæði byssuna og
gaskútinn og hefði komið

búnaðnum upp til að fæla burt
svartbak og flökkuerni úr
æðarvarplandi. Taldi maður-
inn sig hafa verið í fullum
rétti til að setja byssuna upp í
hólminum og lýsti því yfir að
honum væri ekki kunnugt um
að örn hefði nokkru sinni orp-
ið í eyjunni. Fyrir dómi sagðist
maðurinn vera þess fullviss
að örn hefði aldrei orpið í eyj-
unni. Þar æri hins vegar set-
staður arna, staður þar sem

ernir sætu mikið á haustin og
að vetrinum.

Dómurinn segir í niður-
stöðu sinni, að nokkrar líkur
standi til þess að hreiðurstæði
arnar hafi verið í eyjunni þegar
gasbyssan var sett þar upp.
Því fari hins vegar fjarri að
þær líkur séu svo sterkar að
talið verði sannað gegn neitun
mannsins, svo hafið verði yfir
skynsamlegan vafa. Maðurinn
var því sýknaður af ákærunni.

Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar fékk nýjan
leikmann um áramótin
„KFÍ styrktist um ára-
mótin þegar Robert M.
Williams bættist á leik-
mannalista okkar.

Leikmaður þessi er
fjölhæfur og getur spilað
flest allar stöður á vellin-
um“, segir í frétt á kfi.is.
Robert tekur þátt í fyrsta
leik ársins hjá KFÍ gegn
Stjörnunni annað kvöld í
íþróttahúsinu á Torfnesi.

– thelma@bb.is

Nýr leik-
maður KFÍ

233 milljónir til Vestfjarða vegna
lækkunar tekna af fasteignaskatti

Ráðgjafanefnd Jöfnunar-
sjóðs sveitarfélaga hefur skil-
að inn tillögum að úthlutun á
framlögum til sveitarfélaga til
að jafna tekjutap sveitarfélaga
vegna lækkunar tekna af fast-
eignaskatti á árinu 2007. Rúm-
lega 233 milljónir fara til sveit-
arfélaga á Vestfjörðum byggt
á ársáætlun á grundvelli for-
senda ársins 2006. Þar af er
Ísafjarðarbær með 112 millj-
ónir og Bolungarvík fær rúm-
lega 25 milljónir. Reykhóla-
hreppur fær rúmar 10 milljónir
og Tálknafjarðarhreppur fær

7 milljónir.
Vesturbyggð fær 42 millj-

ónir, Súðavíkurhreppur 12,5
milljónir, Árneshreppur fær út-
hlutað 3,6 milljónum, Kaldr-
ananeshreppur fær rúmar 3
milljónir, Bæjarhreppur fær
1,7 milljónir og Strandabyggð
fær rúmlega 14 milljónir.
Ákveðinn hluti framlaga Jöfn-
unarsjóðs til sveitarfélaganna
er hugsaður til að mæta tekju-
tapi sveitarfélaga í kjölfar
breytinga á álagningarstofni
fasteignaskatts frá því 2001.
Samþykkti nefndin tillögu að

áætlun um úthlutun framlaga
vegna lækkaðra fasteigna-
skattstekna á árinu 2007 að
fjárhæð 2.117 m.kr.

Þá greiðir Jöfnunarsjóður
sveitarfélögunum framlag
fyrirfram sem nemur 60% af
framlagi næstliðins árs. Greið-
slan er innt af hendi með fimm
jöfnum greiðslum mánuðina
febrúar til júní. Þegar útreikn-
ingur framlaga liggur fyrir
greiðir sjóðurinn sveitarfélög-
um endanlegt framlag ársins
að frádreginni fyrirframgreið-
slu.                – thelma@bb.is

Samkvæmt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fá sveitarfélög á Vest-
fjörðum 233 milljónir í framlög vegna lækkunar tekna af fasteignaskatti á árinu 2007.

Fyrri umræða fjárhagsáætl-
unar fyrir árið 2007 fór fram á
fundi bæjarstjórnar Bolung-
arvíkur undir lok ársins.
Stefnumótandi atriði nýrrar
fjárhagsáætlunar eru eftirfar-
andi: Ný starfsmannastefna,
sem samþykkt var í haust í
bæjarstjórn, sem mun skila sér
í aukinni ábyrgð og frelsi for-
stöðumanna stofnana bæjar-
ins. Stefnt að því að kynna
nýtt skipurit samhliða endur-
skoðun á stofnunum bæjarins.
Rekstur stofnana verður tek-
inn út með það fyrir augum
að hægt sé að tryggja íbúum
áfram hátt þjónustustig.

Sérstaklega er verið að
skoða félagsþjónustu og fé-
lagsstarf, markaðsmál auk
tónlistarskóla. Að auki verður
hækkun tekjuviðmið  vegna
heimaþjónustu í 150.000 kr.
fyrir einstaklinga og 195.000
kr. fyrir hjón og sambúðar-

afsláttarkort fyrir börn vegna
íþrótta- og tómstundastarfs en
stefnt er að því að afsláttar-
kortin verði tekin í gagnið við
upphaf skólaársins 2007-2008.

Aukin áhersla á íbúalýð-
ræði, gegnsæi stjórnsýslunnar
og aðgang að þjónustu. Íbúa-
þing vegna aðalskipulags-
gerðar verður haldið 10. febr-
úar 2007. Pésinn
Upplýsingarit bæjarins gefinn
út á 6 vikna fresti fram að sum-
arfríum. Rafræn stjórnsýsla
tekin upp á bæjarskrifstofu og
stefnt að því að hægt verði að
nálgast umsóknareyðublöð og
upplýsingar rafrænt fyrir lok
árs 2007.

Sameining tæknideilda Bol-
ungarvíkurkaupstaðar og Ísa-
fjarðarbæjar með áherslu á
eignarsjóð og staðbundna
þjónustu við íbúa sveitarfé-
lagsins.

– thelma@bb.is

fólk. Leitað verður eftir auknu
samstarfi við heilbrigðisráðu-
neytið um þátttöku ráðuneyt-
isins í heimaþjónustu í sveitar-

félaginu. Samkvæmt upplýs-
ingum frá heilbrigðisráðu-
neytinu er gert ráð fyrir aukn-
ingu um 1.5 stöðugildi við

Heilbrigðisstofnun Bolungar-
víkur vegna flutnings á fram-
kvæmdastjórastöðu.

Fyrsti áfangi að gjaldfrjáls-

um leikskóla fyrir 5 ára börn
með 25% afslætti leikskóla-
gjalda frá 1. ágúst 2007. Vinnu-
hópur mun skila tillögum um

Bolungarvík.

Aukin áhersla lögð á íbúalýðræði í Bolungarvík
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Litið um öxl
Ritstjórnargrein

Togaraútgerðin stöðvast
vegna hallarekstrar

Á þessum degi fyrir 49 árum

Ástandið í útvegsmálum er um þessar mundir hið alvarleg-
asta. Í mörgum stærstu verstöðvunum hefur samkomulag LÍÚ
við sjávarútvegsmálaráðherra ekki ennþá verið samþykkt og í
sumum hefur því beinlínis verið hafnað, að því er kauptrygg-
ingu sjómanna. Hjá togaraútgerðinni ríkir fullkomið vandræða-
ástand. Hélt Félag íslenskra botnvörpuskipaeiganda fund í
fyrradag til þess að ræða þessi mál og var þar samþykkt að
skýra sjávarútvegsmálaráðherra frá því að það væri eindregin
skoðun fundarins að togaraflotinn myndi stöðvast mjög fljót-
lega ef ekki fengist stórlega bættur rekstrargrundvöllur skipanna
frá því sem var á sl. ári. Ennfremur samþykkti fundurinn að
engar líkur væru til þess að útgerðin gæti haldið áfram nema
sérstök aðgerð yrði veitt vegna hallarekstrar sl. árs.

Þessi tillaga mun hafa verið samþykkt með samhljóða
atkvæði allra þeirra félaga í Félagi íslenskra botnvörpuskipa-
eigenda sem til hefur náðst.

Til ritstjóra Bæjarins besta,
Sigurjóns J. Sigurðssonar
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður

Var að lesa opnuviðtalið við
Kristján Frey Halldórsson í
52. tbl. 23. árgangs Bæjarins
besta. Ég verð að segja eins
og er að mér brá þegar ég las
eftirfarandi: „Tillögur meiri-
hlutans stíluðu inn á það sem
mér fannst vera keypt niður-
staða frá VST  um að grunn-
skólinn ætti heima í Norður-
tangahúsinu.“

Þarna er farið algjörlega
með rangt mál og vísum þess-
um fullyrðingum til föðurhús-
anna. VST var alls ekki beðið
um neina skýrslu um þetta
tiltekna mál. VST tók enga
afstöðu í þessu máli og átti
engan þátt í því á nokkurn
hátt. Var ekki beðin um það
né óskaði eftir því.

Að halda svona löguðu fram
um fyrirtæki í þeim geira sem
VST starfar í, er í raun heimsku-
legt af þeim sem það gerir og
þarf varla að skýra það nánar.

Hver vill skipta við verk-
fræðistofu sem vinnur svona?
Er líklegt að þeir sem óska
eftir fyrirfram gefinni niður-
stöðu treysti viðkomandi verk-
fræðistofu? Ég mundi ekki
gera það og ég reikna ekki
með að Kristján Freyr Hall-
dórsson mundi gera það. Hvaða
verkfræðistofa mundi kasta
trausti viðkiptavina sinna frá
sér með því að taka þátt í svona
athæfi? Engin.

Að halda þessu fram er
alvarleg aðdróttun um að ekki

sé heiðarlega staðið að verk-
um hjá stofunni. Það þykir
okkur leitt og  lítum mjög
alvarlegum augum.

Þess er krafist að ábyrgða-
maður Bæjarins besta birti á
áberandi stað í næsta tölublaði
blaðsins, yfirlýsingu um að
þarna var farið alrangt með,
hvort sem það er vegna mis-
mælis, misritunar, annarlegra
ástæðna eða einhvers annars.

Árni Traustason, útibús-
stjóri Verkfræðistofu Sigurð-
ar Thoroddsen hf (VST).

Athugasemd vegna viðtals
við Kristján Frey Halldórsson

Styrkja rekstur miðstöðvarStyrkja rekstur miðstöðvarStyrkja rekstur miðstöðvarStyrkja rekstur miðstöðvarStyrkja rekstur miðstöðvar
Súðavíkurhreppur styrkir á næsta ári rekstur miðstövar á
Vestfjörðum fyrir fólk sem býr við skert lífsgæði. Var þetta
ákveðið á fundi sveitarstjórnar í síðustu viku. Samkvæmt
beiðni frá forsvarsmönnum miðstöðvarinnar var farið fram
á 15 þúsund króna framlag á mánuði næsta ár, samtals
180 þúsund krónur. Samþykkti sveitarstjórn að veita
verkefninu styrk að fjárhæð 72 þúsund krónur á næsta ári.

Magnús Reynir ráðinn framkvæmdastjóriMagnús Reynir ráðinn framkvæmdastjóriMagnús Reynir ráðinn framkvæmdastjóriMagnús Reynir ráðinn framkvæmdastjóriMagnús Reynir ráðinn framkvæmdastjóri
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslynda flokksins í

Ísafjarðarbæ, hefur tímabundið verið ráðinn framkvæmdastjóri
flokksins, en eins og sagt hefur verið frá er Margrét Sverrisdóttir

komin í launað leyfi sem framkvæmdastjóri án vinnuskyldu. Gerðist
það í kjölfar deilna í flokknum vegna stefnu í innflytjendamálum.

Magnús Reynir hefur verið ráðinn fram yfir landsfund sem haldinn
verður 27. janúar næstkomandi, en þá stendur til að endurmeta

stöðuna.

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps hefur samþykkt að gera
ekki athugasemdir við fyrir-
hugaða sölu fasteigna Frosta
hf. til Hraðfrystihússins –
Gunnvarar. Fyrir liggur tilboð
í fasteignirnar sem liggja við
Njarðarbraut 1, 3 og 5 í Súða-
vík. Þá er sveitarstjórn kunn-
ugt um áhuga nokkurra ein-

staklinga til að eignast ofan-
greindar fasteignir, en telur
sig ekki hafa forsendur til að
taka afstöðu gagnvart öðrum
tilboðum en því sem fyrir ligg-
ur. Eins og sagt var frá á sínum
tíma var Frosti hf. stofnaður
um rækjuveiðar og –vinnslu
sem áttu þá mjög undir högg
að sækja alls staðar á landinu

vegna aflabrests. Veiðar og
vinnsla á rækju lögðust síðar
af í Súðavík.

„Í framhaldi af því fóru í
gang viðræður við lánadrottna
og er verið að leysa úr þeim
málum eins vel og hægt er.
Eitt af þeim verkum sem ráðist
var í og samkomulag var um,
var að taka húsið sérstaklega

út úr rekstrinum og gera það
sjálfbært með leigutekjum“,
segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri í Súðavík.

Tillaga um að gera ekki
athugasemdir við söluna var
samþykkt með fjórum at-
kvæðum sveitarstjórnarmanna,
en einn sat hjá.

– hbh

Gerir ekki athugasemdir við
sölu fasteigna Frosta til HG

Skæður vargur í Súgandafirði
Helga Guðný Kristjánsdótt-

ir og Björn Birkisson, bændur
að Botni í Súgandafirði, komu
að ær sinni illa útleikinni eftir
tófu rétt fyrir áramótin. Aðeins
framparturinn var eftir af
skepnunni svo ætla má að
rebbi hafi fengið þar góða jóla-
steik. „Tófan hefur byrjað að
éta kindina aftan frá og var
búin með lærið, búin með
lundirnar og komin upp að
rifjum. Þetta var lamb síðan í
vor“, segir Helga Guðný.

Hún segir að mikið sé af
tófu á svæðinu sem valdi mikl-
um skaða. „Tófan er orðin svo
skæð að hún er nærrum búin
að útrýma mófuglinum og
þegar hún kemst í varp er eins
og sprengju hafi verið varpað
þar svo mikill er skaðinn.
Sveitarfélögin þurfa að leggja
meira fé í að útrýma varginum
því það er ekki bara fé bænda

og fuglalífinu sem hún veldur
skaða heldur lífríkinu í heild.
Þá er einnig mikið að mink
hér sem er ekki síður skaðleg-
ur.“

Þá rakst heimilisfólkið á

Botni á tvær veturgamlar
kindur og varð önnur þeirra
svo hrædd við hund að hún
tók á sprett og stökk fram af
klettunum út í sjó. „Stundum
verða kindurnar svo hræddar

að þær stökkva út í sjó og
synda þar til þær drukkna. Við
vorum nú svo heppin að þessi
ær áttaði sig og kom í land þar
sem við gátum ná henni.“

– thelma@bb.is

Það var ljót sjón sem beið heimilisfólksins á Botni. Mynd: Jón Víðir Njálsson.

Eftir fremur rysjótt tíðarfar það sem af er vetri kvaddi árið
með hefðbundnu gamlárskvöldsveðri sem og gerði lands-
mönnum kleift að bæta fyrra met í fírverkinu um fimmtung.
Var þó síður en svo við litla viðmiðun að ræða. Enn eitt
heimsmetið sem Íslendingar eiga var bætt.

En fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. Áramótin á
Íslandi eru orðin söluvara. Með hverju árinu fjölgar útlend-
ingum sem leggja leið sína til landsins til að sjá þetta brjálæði,
eins og þeir munu hafa orðað það, sem hvergi fyrirfinnst á
nokkru öðru byggu bóli.

Árviss þáttur áramótanna eru hugleiðingar stjórnmálafor-
ingjanna þar sem gamla árið er gert upp um leið og loforðalínur
eru lagðar í von um afla á kosningavetri, eins og nú er fram
undan. Í þeim efnum sýnist sitt hverjum formanninum á
hvaða mið skal róa. Alla jafnan eru þessar játningar lítt
spennandi lestrarefni þótt auðvitað sé þar munur á. Í einu eiga
foringjarnir þó samleið að þessu sinni: Að biðla til kjósenda
í kosningunum á komandi vori.

BB hefur ekki legið á gagnrýni sinni á bruðlinu í utanríkis-
þjónustunni þar sem ótrúlegur ofvöxtur hefur átt sér stað; þar
sem vinafólki og uppgjafa stórnmálamönnum (nú orðið allra
flokka, að því er best verður séð) sem annað tveggja töldu
orðið vonlaust að berjast fyrir áframhaldandi þingsetu eða
þurfti að losna við til að leysa innri flokksmál, var úthlutað
sendiherraembættum eins og hverjum öðru gjafabréfi í stór-
mörkuðum. Litið til fortíðar stingur yfirlýsing núverandi
utanríkisráðherra um að sendiráðin séu of mörg og að sendi-
herrum verði ekki fjölgað frá því sem nú er því skemmtilega
í stúf við afrekaskrá forvera hennar í embættinu. Þótt fækkun
sendiráða hafi ekki verið lofað er þetta fyrsta skref ráðherrans
jákvætt. Frekari lofsöngur yfir framtakinu verður þó látinn
bíða síðari tíma þar sem eftir á að koma í ljós hvort orð ráð-
herrans halda eða hvort –svona gerir maður ekki- (í garð vina
og kollega) ber fyrirætlanir ráðherrans ofurliði.

Fullyrða má að fólk hafi horft agndofa á aftöku Saddams
Hussein, enda hefur hún verið fordæmd víðast hvar þótt
forseti Bandaríkjanna hafi séð ástæðu til að fagna, enda vart
við öðru að búast úr þeirri átt. Hvað sem öllum grimmdarverk-
um þessa illræmda einræðisherra líður er næsta víst að afleið-
ingar aftökunnar munu hafa þveröfug áhrif á við það sem til
var ætlast. Með henni var líka komið í veg fyrir að réttað yrði
með eðlilegum hætti í fjölda óhæfuverka sem einræðisherrann
er sagður bera ábyrgð á.

Sambúðarvandamál þjóða verða ekki leyst með afstöðunni
sem felst í auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Það er skelfileg
tilhugsun að valdamestu menn heims skuli vera blindir fyrir
þessum einfalda sannleika. Og ekki bætir um þegar þeir telja
sér trú um að þeir gangi helveginn í nafni almættisins.

s.h.
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Segir viðurkenninguna eina þá
mikilvægustu sem hann hefur hlotið

Bæjarlistamaður

Pétur Tryggvi Hjálmarsson,
gull- og silfursmiður, var á
laugardag útnefndur bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæjar.
Bættist hann þar í góðan hóp,
en áður hafa hlotið nafnbótina
þau Elfar Logi Hannesson
leikari, Reynir Torfason mynd-
listarmaður, Jón Sigurpálsson
myndlistarmaður og safn-
vörður, Harpa Jónsdóttir rit-
höfundur og kennari, Vilberg
Vilbergsson rakari og tónlist-
armaður og Jónas Tómasson
tónskáld.

Pétur Tryggvi er fimmtugur
Ísfirðingur sem yfirgaf sínar
heimaslóðir á áttunda áratugn-
um þegar hann hélt í nám í
gull- og silfursmíði. Fyrir átta
árum sneri hann aftur í heima-
hagana eftir langa búsetu er-
lendis og kom á fót verkstæði
innarlega í Skutulsfirði. Bæj-
arins besta spjallaði við Pétur
í tilefni hinnar nýju nafnbótar,
sem hann segir eina mikil-
vægustu viðurkenningu sem
hann hefur fengið. Og hefur
hann fengið þær nokkrar.

Duglegt klappDuglegt klappDuglegt klappDuglegt klappDuglegt klapp
á bakiðá bakiðá bakiðá bakiðá bakið

– Hvaða þýðingu hefur út-
nefning sem þessi fyrir þig?

„Þetta er náttúrlega mikill
heiður fyrir mig, fyrst og
fremst. Ég finn kannski ekki
fyrir neinni sérstakri ábyrgð
eða skyldum, heldur meira
fyrir frelsi og hvatningu til að
halda áfram því sem ég hef
verið að gera hingað til, halda
áfram þeirri stefnu og þeirri
línu sem ég hef haldið mér á í
minni listsköpun.

Stundum er tilfinningin eins
og maður sé sá eini sem trúir á
það sem maður gerir og við-
urkenning sem þessi er mikil
lyftistöng. Þetta er duglegt
klapp á bakið.

Það skiptir líka miklu fyrir
mig að þetta skuli vera í mín-
um heimabæ. Það er mjög
stórt og hefur mikið gildi fyrir
mig að mínir sveitungar skuli
hafa trú á því sem ég er að gera.“

Tugir sýningaTugir sýningaTugir sýningaTugir sýningaTugir sýninga
um allan heimum allan heimum allan heimum allan heimum allan heim

Pétur stundaði nám í gull-
og silfursmíði í Reykjavík, en
hélt síðar til Danmerkur þar
sem hann lærði við Guld-
smedelhøjskolen Institut for
Ædelmetal á árunum 1981-
1983. Árið 1985 kom hann á
fót eigin verkstæði ytra og árið

1996 varð hann félagi í Danske
Sølvsmede.

Pétur hefur haldið tugi sýn-
inga í mörgum löndum, meðal
annars í Danmörku, Svíþjóð,
Finnlandi, Japan, Austurríki
og Belgíu. Nokkur erlend söfn
eiga verk eftir Pétur og finna
má silfursmíði hans í fimm
íslenskum kirkjum, þar á
meðal Þingvallakirkju.

Góður endirGóður endirGóður endirGóður endirGóður endir
á góðu áriá góðu áriá góðu áriá góðu áriá góðu ári

Síðan Pétur flutti aftur á
heimaslóðir hefur hann haldið
tvær sýningar á verkum sínum
í bænum, aðra í Slunkaríki og
hina í Edinborgarhúsinu í fé-
lagi við ljóðskáldið Hlyn Þór
Magnússon („Silfurljóð“).
Starfssvæði Péturs nær þó
langt út fyrir fjörðinn og sýnir
hann og selur mikið af verkum
sínum úr landi. Nú er til að
mynda nýlokið sýningu í
Krónborgarhöll í Danmörku.
Að undanförnu hefur hann selt
mikið þar í landi, en áður voru
mörg af verkum hans keypt
til Japans.

– Heldurðu ekki að þú setjir
upp svo sem eina sýningu á
Ísafirði eða í nágrenni í tilefni
af þessari nýju nafnbót þinni?

„Það er bara alls ekkert
ósennilegt. Þessi útnefning
var góður endir á góðu ári hjá
mér. Það hefur verið töluverð
eftirspurn eftir stærri verkum
frá mér og bæði einstaklingar
og söfn verið að kaupa.“

Fyrsti iðnaðarmað-Fyrsti iðnaðarmað-Fyrsti iðnaðarmað-Fyrsti iðnaðarmað-Fyrsti iðnaðarmað-
urinn í hópnumurinn í hópnumurinn í hópnumurinn í hópnumurinn í hópnum

Á laugardag bættist Pétur
eins og áður segir í hóp góðra
manna sem gegnt hafa em-
bætti bæjarlistamanns á undan
honum. Þar hafa verið tón-
skáld, myndlistarmenn, tón-
listarmenn, rithöfundur og
leikari. Þetta er þó í fyrsta sinn
sem löggiltur iðnaðarmaður
hlýtur þessa nafnbót.

– Sérðu silfursmíðina sem
iðn eða meira sem listform?

„Það má segja að þetta sé
listiðn. En maður getur líka
spurt sig: Hvað er list? Sjálfur
hef ég töluvert verið í mynd-
verkum. Ég vinn þannig að
mér er ekkert heilagt. Það er
ekkert efni svo ófínt að mér
finnist fyrir neðan mína virð-
ingu að vinna með það og ég
hef komið mjög víða við í
efnisnotkun. Það eina sem
skiptir máli er að maður nái

ákveðinni harmoníu í hlut-
ina.“

Með mikilvægustuMeð mikilvægustuMeð mikilvægustuMeð mikilvægustuMeð mikilvægustu
viðurkenningumviðurkenningumviðurkenningumviðurkenningumviðurkenningum

Pétur hefur hlotið margar
viðurkenningar og verðlaun í
gegnum tíðina. Árið 1979
fékk hann 1. verðlaun í sam-
keppni Félags íslenskra gull-
smiða og árið 1988 hlaut hann

silfumedalíu Kunsthåndværk-
erprisen. Árið 1999 hlaut hann
1. verðlaun í skartgripasam-
keppni í Japan og ári síðar
hlaut hann 2. verðlaun í Køb-
enhavns Guldmedelaugs kon-
kurrence.

„Í fyrra var ég síðan valinn
í bók danskra silfursmiða þar
sem fjallað var um 20 bestu
silfurverk 20. aldar. Það var
eins og gefur að skilja mikill
heiður, en þessi viðurkenning

sem ég fékk núna á laugar-
daginn skiptir mig síst minna
máli. Hún er mér mjög dýr-
mæt.“

Engin ástæða til aðEngin ástæða til aðEngin ástæða til aðEngin ástæða til aðEngin ástæða til að
breyta um stefnubreyta um stefnubreyta um stefnubreyta um stefnubreyta um stefnu

– Mun þessi viðurkenning
breyta einhverju í þínu lífi og
hafa áhrif á það sem þú hefur
verið að gera?

„Ég veit ekki hvort hún
muni beinlínis hafa einhver
áhrif til breytinga. Þetta er
skrautfjöður í hattinn, og alls
ekki sú lakasta. Þetta er aðal-
lega gleðilegt fyrir mig per-
sónulega, en ég breytist ekkert
og ég ætla bara að halda áfram
því sem ég er að gera. Enda lít
ég líka svo á að hér séu mínir
sveitungar að lýsa ánægju
með mín verk og því er engin
ástæða til að breyta um stefnu.“
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Söngurinn blundaði allta
Guðrún Jónsdóttir er fædd

og uppalin á Ísafirði. Eftir
menntaskólaárin lagði hún
söng fyrir sig og reyndi fyrir
sér á erlendri grundu. Hún
komst þó að því að lífið hafði
upp á annað að bjóða en frægð
og frama. Nú býr hún í Hnífs-
dal ásamt manni sínum og
tveimur börnum, þeim Sig-
rúnu Lísu 8 ára og Einari Torfa
6 ára. Og hún nýtur þess að
vera komin aftur heim vestur
á firði. Bæjarins besta kíkti í
kaffi til Guðrúnar og forvitn-
aðist um söngævintýrið henn-
ar.

Guðrún tók á móti blaða-
manni með bros á vör. Glað-
lyndið og hlýjan sem stafa af
henni einkenna heimilið henn-
ar líka. Húsið var fullt af glað-
værum röddum barna sem
voru gestkomendur hjá börn-
um Guðrúnar og þegar viðtal-
ið hófst ómuðu undir róandi
tónar nýja geisladisksins sem
Kammerkórinn gaf út fyrir jól,
en Guðrún er einmitt stjórn-
andi kórsins.

– Hefurðu alltaf haft áhuga
á söng?

„Já ég hugsa það. Ég byrjaði
á því að læra á fiðlu í um tólf
ár, en mér leið aldrei fullkom-
lega vel með fiðluna. Söngur-
inn blundaði alltaf í mér. Það
var þó ekki fyrr en eftir stúd-
entspróf að ég byrjaði að læra
söng í Söngskólanum í Reyk-
javík og ég útskrifaðist þaðan
árið 1989 úr söngkennara-
deild. Þá hélt ég til Ítalíu var
þar við nám í þrjú ár.“

– Er Ítalía ekki besti staður-
inn til að læra söng?

„Það eru nú skiptar skoðanir
um það eins og svo margt
annað, en fyrir mig var það
draumur sem rættist að fara til
Ítalíu. Margir aðrir staðir
draga þó fólk til sín nám, eins
og til að mynda Þýskaland og
Bandaríkin. En Ítalía er Mekka
óperunnar og það var yndis-
legt að geta búið þar í þessi
þrjú ár.

Að námi loknu fór ég til
Akureyrar og söng þar í óper-
unni Leðurblökunni en flutti
síðan til Reykjavíkur. Á þess-
um tíma ferðaðist ég mikið
um í leit að atvinnu. Ég fór
víða í prufusöng, t.d. í Þýska-
landi og Norðurlöndunum. Ég
fékk svo vinnu við Óperuna í
Gautaborg og vann þar einn
vetur. Ef til vill var þetta starf
það besta sem gat komið fyrir
mig því ég uppgötvaði að þetta
var ekki endilega það sem mig
langaði til þess að gera við líf

mitt. Leikhúsið átti ekki eins
vel við mig og ég hafði haldið.
Vinnutíminn er að mörgu leiti
erfiður og launin lág. Mér
fannst líka ákveðin niðurlæg-
ing fylgja þessu. Maður þurfti
oft að syngja aftur og aftur til
að sanna sig og fá hlutverk
þrátt fyrir að vera í vinnu á
staðnum. Jafnvel sátu kollegar
mínir meðal annarra í dómara-
sætinu. Þetta átti ekki við mig.
Ég var líka orðin þreytt á öll-
um ferðalögunum og á því að
búa í ferðatösku. Það gerðist
eitthvað á þessu augnabliki
sem gerði mér það ljóst að
mín biði eitthvað annað.“

Lífið ekkiLífið ekkiLífið ekkiLífið ekkiLífið ekki
bara leikhúsbara leikhúsbara leikhúsbara leikhúsbara leikhús

„Þegar ég flutti til Svíþjóðar
ætlaði ég nú kannski ekki að
flytja fyrir fullt og allt, en alla-
vega var ætlun mín að dvelja
þar í langan tíma. Ég hélt að
ég ætti þann draum að búa og
starfa erlendis, á þeim tíma
hélt ég að það væri það besta
og skemmtilegasta. Það má
segja að í Svíþjóð hafi ég
kynnst alvöru lífi. Ég kynntist
fólki sem átti við mikil veik-
indi að stríða og jafnvel féll
frá á því tímabili sem ég var
úti. Þá sá maður að lífið var
ekki bara leikhús, heldur var
svo margt annað sem lífið
hafði upp á að bjóða.

Ég upplifði líka svo mikinn
einmanaleika, leikhúsið er jú
bara leikur og allt er svo
óraunverulegt. Stundum fór
ég með félögunum eftir sýn-
ingar á pöbbinn en þá varð ég
enn meira einmana, sérstak-
lega að koma heim. Það hefði
auðvitað verið öðruvísi ef ein-
hver hefði beðið eftir manni
heima en maðurinn minn fyrr-
verandi var heima á Íslandi,
hann var þar í góðri vinnu í
Íslensku óperunni og hafði
einnig tekið að sér verkefni
fyrir Þjóðleikhúsið. En hann
er ljósahönnuður, og það var
því ekki eftir miklu að sækjast
í Svíþjóð. Reyndar vorum við
í frekar óvenjulegu hjóna-
bandi, vorum gift í sjö ár en
bjuggum í sitt hvoru landinu í
tæp fimm ár. Þetta var svona
vináttuhjónaband enda skild-
um við í afskaplega góðu og
erum enn góðir vinir, en hjóna-
band krefst auðvitað meira en
bara vináttu.

Eftir ársdvöl í Gautaborg
ákvað ég að segja upp samn-
ingnum mínum. Kollegar
mínir og aðrir aðstandendur

Óperunnar urðu mjög hissa á
ákvörðun minni. Þeir sögðu
við mig: Þú ert útlendingur
og veistu hvað það eru margir
Svíar sem bíða fyrir utan dyrn-
ar og vilja komast inn?

En það var enginn efi í mín-

um huga og ég hef aldrei séð
eftir þessari ákvörðun minni.“

Örlögin grípa íÖrlögin grípa íÖrlögin grípa íÖrlögin grípa íÖrlögin grípa í
taumana í Gautaborgtaumana í Gautaborgtaumana í Gautaborgtaumana í Gautaborgtaumana í Gautaborg

„Þegar ég kom aftur til

Íslands fluttist ég til Reykja-
víkur. Ég hafði kynnst manni
mínum, Torfa Einarssyni, úti
í Svíþjóð. Hann eiginlega plat-
aði mig til að flytja vestur
aftur en það var aldrei ætlun
mín. En svona æxlast hlutirnir

og nú get ég ekki hugsað mér
annað en að verða gömul kona
í Hnífsdal. Sem betur fer veit
maður ekki lífshlaup sitt fyrir-
fram. Ég hefði aldrei trúað
því að ég ætti eftir að giftast
Torfa löggu og setjast að í

„Leikhúsið átti ekki eins vel við mig og ég hafði haldið.
Vinnutíminn er að mörgu leiti erfiður og launin lág. Mér
fannst líka ákveðin niðurlæging fylgja þessu. Maður
þurfti oft að syngja aftur og aftur til að sanna sig og fá
hlutverk þrátt fyrir að vera í vinnu á staðnum.“



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 4. JANÚAR 2007 99999

ltaf í mér
Hnífsdal“, segir Guðrún og
hlær.

– Hvernig kom það til að
tveir Ísfirðingar kynntust út í
Svíþjóð?

„Það er nú saga að segja frá
því. Torfi var úti ásamt konu
sinni sem þurfti hjarta- og
lungnaskipti. Þegar ég kom
út var hún nýbúin að gangast
undir þá aðgerð. Ég hafði
fengið íbúð lánaða hjá Óper-
unni af því ég hafði ekkert
húsnæði og eitt kvöldið hringdi
í mig maður að nafni Ísak
Jónsson, sem var gamall Ís-
firðingur en búinn að búa í
Svíþjóð til margra ára. Enn
þann dag í dag veit ég ekki
hvernig hann vissi af mér í
Gautaborg og hafði upp á mér.
Hann átti víst einhverja vini í
Óperunni og frétti að ég væri
Ísfirðingur. Hann segir mér
að Torfi sé einnig í borginni.
Við Torfi höfum náttúrulega
alltaf þekkst þar sem hann er
líka fæddur og uppalinn á Ísa-
firði. Ísak segir mér að ég verði
að hafa samband við Torfa
sem ég geri og það var hann
sem bjargaði mér þarna úti.
Því þegar ég missti íbúðina
leigði hann mér herbergi. Það
er skondið að líta til baka og
sjá hvernig örlögin leiddu
okkur saman.

Eftir að konan hans Torfa
lést flutti hann heim til Íslands
og vinaböndin sem við bund-
umst úti í Svíþjóð styrktust
og við urðum miklir og góðir
vinir. Sambandið okkar æxl-
aðist svo smám saman í það
sem það er í dag. Og við eigum
saman tvö börn í dag. Ég er
mjög ánægð og sátt með lífið.
Það er svo margt skemmtilegt
sem lífið hefur upp á að bjóða
þó maður sé ekki í fremstu
víglínu erlendis.“

Skapar tæki-Skapar tæki-Skapar tæki-Skapar tæki-Skapar tæki-
færin sjálffærin sjálffærin sjálffærin sjálffærin sjálf

„Eftir að ég kom aftur vestur
stofnaði ég Kammerkórinn.
Mig langaði sjálfri til þess að
syngja í kór. Lengi vel söng
ég ásamt því að stjórna kórn-
um. En ég er svo heppin að
það tókst að manna kórinn
mjög vel og nú get ég einbeitt
mér að því að stjórna. Það er
svo margt sem hægt er að hafa
fyrir stafni á Ísafirði að mér
hvorki leiðist né sakna neins
frá Ítalíu, Svíþjóð eða annars
staðar frá. Maður skapar sér
tækifærin sjálfur og stjórnar
sjálfur hvað maður gerir.“

– Kammerkórinn hefur ný-
verið gefið út disk sem hefur
verið ofarlega á vinsældarlist-
um verslana þessi jól.

„Já, það er mjög spennandi
og gaman. Ég sá einmitt í BT
rétt fyrir jól að diskurinn var í
fjórða sæti. Það var mjög
óvænt ánægja. Diskurinn hef-
ur fengið góðar viðtökur og
við í kórnum erum afar ánægð
með hann. Sérstaklega erum
við Hulda Bragadóttir organ-
isti alsælar með þetta.

– Kyrrðarstund Kammer-
kórsins er orðinn fastur sess í
aðventunni á Ísafirði. Hvernig
kom hún til?

„Við byrjuðum strax í upp-
hafi að halda kyrrðarstund fyr-
ir jólin. Við vildum skapa af-
slappað andrúmsloft með tón-
list og mildri lýsingu með
kertaljósum. Jólin eru komin
hjá mér þegar kyrrðarstundin
fer fram. Fólk virðist kunna
þessu vel og það er sami kjarn-
inn sem sækir kyrrðarstundina
ár hvert, sem er mjög ánægju-
legt.

23 félagar skipa kórinn og
það er mjög breiður aldurs-
hópur. Allt frá kornungum
stelpum sem eru að læra söng
til fullorðinna karla sem hafa
gaman af því að syngja. Marg-
ir hafa lært söng og eru kór-
vanir. Þetta er mjög skemmti-
legur og breiður hópur.“

– Maðurinn þinn er músík-
alskur líka, ekki satt?

„Jú, hann er áhugamaður
fyrst og fremst en spilar bæði
á básúnu og túbu. Hann hefur
afskaplega góða rödd og getur
sungið bæði tenór og bassa
svo ég hendi honum fram og
til baka í kórnum eftir því hvað
vantar hverju sinni. Í dag syng-
ur hann bassa. Ég held nú að í
dag sé hann að mestu leiti í
kórnum fyrir mig. Enda finn
ég sjálf hvað ég er orðin væru-
kærari með aldrinum og ég er
orðin pínulítið löt við að syngja
sjálf. Kannski stafar það líka
af því að ég er mikið að stúss-
ast með börnunum mínum og
finnst mjög gott að vera bara
heima og hlusta á tónlist. Sá
söngur sem mér þykir vænst
um í dag er jarðarfararsöngur.
Það gefur mér svo ofboðslega
mikið þótt það sé auðvitað
líka erfitt og sorglegt. Kirkju-
leg tónlist yfir höfuð höfðar
mikið til mín. Hún á best við
mig í dag.“

– Er ekki erfitt að syngja í
jarðarförum í svona nánu sam-
félagi eins og á Ísafirði, eða er
það kostur?

„Það má segja að í Svíþjóð hafi ég kynnst alvöru lífi.
Ég kynntist fólki sem átti við mikil veikindi að stríða og
jafnvel féll frá á því tímabili sem ég var úti. Þá sá mað-
ur að lífið var ekki bara leikhús, heldur var svo margt

annað sem lífið hafði upp á að bjóða.“

„Ég held það hafi bæði kosti
og galla. Ég hugsa samt að
það sé mikill kostur að hafa
þessi nánu tengsl fólks. Það
þorir frekar að tjá tilfinningar
sínar heldur en t.d. í Reykja-
vík. Ég söng einmitt í jarðar-
förum þar til margra ára. Mér
fannst oft eins og það vantaði
að þeir sem voru að syngja
sýndu fólki tilfinningar. Þetta
var orðin svo mikil rútína. Hér
á Ísafirði þekkir maður í flest-
um tilfellum þann sem verið
er að jarðsyngja eða aðstand-
endur og því kemur sjálfkrafa
sú virðing sem maður þarf að
sýna.“

Svanasöng-Svanasöng-Svanasöng-Svanasöng-Svanasöng-
urinn á sviðinuurinn á sviðinuurinn á sviðinuurinn á sviðinuurinn á sviðinu

– Þú tókst þátt í Söngaseiðs-
ævintýrinu en það leikrit sló
rækilega í gegn þegar Litli
leikklúbburinn og Tónlistar-
skóli Ísafjarðar setti það upp.
Grunaði þig að þetta yrði
svona viðamikið sem raun
varð?

„Nei, aldrei nokkurn tímann
og sem betur fer því annars
hefði ég örugglega aldrei gert
þetta. Ég var í fullri kennslu
með og þetta var alveg rosaleg
vinna. En ég gaf mig alla í
það. Ég var alltaf með það
bak við eyrað að þetta yrði
svanasöngur minn á sviði. Ég

ætlaði að klára dæmið, gera
það vel og kveðja fyrir fullt
og allt.

Þetta var þvílík vinna og ég
tók einhvern tímann að gamni
mínu saman hversu mörgum
klukkustundum ég eyddi með
Þórhildi Þorleifsdóttur, leik-
stjóranum, á æfingatímabilinu
og það voru yfir tvö hundruð
klukkutímar. Þessu fylgdi
grátur, reiði og gleði og bara
allur tilfinningaskalinn“, segir
Guðrún og hlær að minning-
unni.

„ Ég hefði aldrei klárað þetta
dæmi ef Torfi minn hefði ekki
tekið nánast að sér öll heimil-
isstörfin auk þess að vera al-
gerlega til staðar fyrir mig og
börnin. Það var samt alveg
æðislegt að taka þátt í þessu
og hversu vel þetta gekk. Því-
lík dirfska að fara út í þetta en
enginn hugsaði út í það heldur
bara framkvæmdu.

Toppurinn var að Söngva-
seiður var valin besta sýningin
að mati dómnefndar frá Þjóð-
leikhúsinu og fyrir vikið feng-
um við að sýna þar. Þetta var
mjög skemmtileg reynsla og
allir sem tóku þátt geta verið
stoltir af þessu afreki.

Eftir Söngvaseið ákvað ég
að taka mér frí frá kennslu og
það er nú skondið hvernig for-
lögin grípa inn í því það kom
sér afar vel síðar meir að ég
skildi gera það. Það var eins

og mér hafi verið beint á rétta
braut því í byrjun febrúar á
árinu sem var að líða, greindist
dóttir mín með sykursýki. Hún
varð mjög veik og ég hefði
aldrei getað unnið frá henni.
Það er mikil vinna að fylgjast
með sykursjúkum börnum.
Fyrstu mánuðina þorði ég
varla að sofa og var alltaf að
tjékka á blóðsykrinum og
slíkt. Ég var einfaldlega ekki
tilbúin að fara vinna frá henni
og Sigríður Ragnarsdóttir
[skólastjóri TÍ] var svo yndis-
leg að bjóða mér áfram launa-
laust leyfi. Svo að ég er heima-
vinnandi húsmóðir eins og er.
Reyndar er ég með einn nem-
anda í stundakennslu við skól-
ann svo þau eru ekki alveg
laus við mig. Ég hefði ekki
trúað því hversu vel það á við
mig að vera bara heima hjá
börnunum mínum og vera til
staðar þegar þau koma úr skól-
anum.

Við Torfi erum svo sem
engin unglömb og ég var 38
ára þegar ég eignaðist stelpuna
mína og fertug þegar ég eign-
aðist strákinn. Það er svolítið
gaman að segja frá því að
maðurinn minn var 48 þegar
hann eignaðist sitt fyrsta barn
og enn nú merkilegra að börn-
in okkar eiga 102 ára ömmu.
Það var ekkert inn í myndinni
hjá mér fyrr að eignast börn
því að ég var upptekin af söng-

ferlinum.
Það er oft mikið fjör á heim-

ilinu og mikið af börnum í
heimsókn. Ég veit stundum
ekki hver var að fara eða
koma“, Guðrún skellir upp úr.

„Það er alveg dásamlegt að
geta verið heima og þetta er
tími sem kemur ekki aftur í
lífi barnanna. Það mun svo
bara koma í ljós hvað ég geri
næsta vetur. Ég tek bara einn
dag í einu.

Nú þegar börnin eru komin
í heiminn er ég afar fegin að
vera flutt aftur vestur. Það er
nú samt skondið að segja frá
því að þegar ég var lítil stelpa
vorkenndi ég alltaf krökkum
sem áttu heima í Hnífsdal. Mér
fannst það alveg af síðustu
sort að búa hér. En nú get ég
ekki hugsað mér að búa annars
staðar. Það er svo yndisleg
þorpsstemmning í Hnífsdal.
Börnin eru svo frjáls og leika
sér öll saman. Það er ekkert
kynslóðabil hjá börnunum
heldur leika þau sér saman
alveg sama á hvaða aldri þau
eru. Ég held að það sé ekki
hægt að ala upp börnin á betri
stað en í svona litlu samfé-
lagi“, segir Guðrún Jónsdóttir,
söngkonan sem hélt út í heim
í leit að frægð og frama en
endaði sátt og sæl við sitt með
sitt bú í Hnífsdal.

– thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Bara bjart framundan?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Áramótaannáll 2006
Árið 2006 gekk í garð, líkt og svo mörg önnur ár

á undan því, með sprengingum og hamagangi. Elstu
menn mundu vart annað eins og var mál manna að

líklega hefðu aldrei í sögu Ísafjarðarbæjar verið
sendir jafn margir flugeldar á vit puðrandi örlaga

sinna í himinhvolfum þeim er tilheyra bæjarfé-
laginu. Aðrar áramótahefðir voru flestar haldnar í
heiðri. Vestfirðingar horfðu á skaupið með öðrum
landsmönnum, vöktu fram á nýársmorgunn, fóru á

brennu og höguðu sér almennt eins og til var ætlast.
Í síðasta tölublaði birtist fyrri hluti fréttaannáls árs-

ins 2006 og hér kemur sá síðari. Gleðilegt ár!

Ný bensínstöð opnaði á Ísafirði í byrjun júlí.
sögn Ævars Einarssonar yfir-
mansavinar en félagið Mansa-
vinir stendur að hátíðinni.
„Sælan gekk alveg frábærlega
vel og það var mikið af fólki
og góð stemmning. Það rættist
vel úr veðri í gær og eftir leið-
indaveðrið á laugardag var
ekki hægt að hugsa sér það
betra á lokadeginum svo allir
fóru heim með sól í hjarta að
loknu sæluslútti.“ Hátíðin
hófst með frumsýningu leik-
félagsins Hallvarðar Súganda
á leikritinu Himnaríki eftir
Árna Ibsen í leikstjórn Rúnars
Guðbrandssonar og tónleik-
unum Skítarokk í skurðinum.
Að vanda var í boði margt til
skemmtunar á hátíðinni meðal
annars kappróður um Vest-
fjarðabikarinn, kassabílarallí,
Sæluhátíð á Sjöstjörnu og að
sjálfsögðu hin árlega mansa-
keppni sem ávallt setur svip
sinn á hátíðina.

galdraseið sem hljómsveitin
er þekkt fyrir, ljós, reykur,
vídeósjó og að sjálfsögðu
magnaður undirleikur Sigur
Rósar, voru þeir klappaðir upp
á svið ásamt öllum tónlistar-
mönnunum og þökkuðu Ísf-
irðingar Sigur Rós kærlega
fyrir heimsóknina.

Evrópumeistara-Evrópumeistara-Evrópumeistara-Evrópumeistara-Evrópumeistara-
mótið í Mýrarboltamótið í Mýrarboltamótið í Mýrarboltamótið í Mýrarboltamótið í Mýrarbolta
Evrópumeistaramótið í Mýr-

arbolta fór fram í ágúst og var
mál manna að vel hafi tekist
til. Fyrsti leikurinn hófst kl.
10 um morguninn og var spil-
að linnulaust til kl. 19 þegar
úrslitaleik í karlaflokki lauk
með sigri Englanna á Aðskiln-
aðarsamtökum Vestfjarða.
Þátttökumet var sett á mótinu
en 28 lið tóku þátt og mörg
býsna skrautleg, en sum liðin
leggja mikið upp úr búningum

og er hvatt til þess af móts-
höldurum. Eindæma veður-
blíða var á mótsdaginn og því
mikið af fólki sem leit við inn
í Tungudal til að fylgjast með
herlegheitunum, en þó fór að
rigna þegar leið á daginn sem
gerði vellina bara enn betri. Í
lokahófi um kvöldið voru Evr-
ópumeistarar í karla- og kvenna-
flokki krýndir auk þess sem
ýmis aukaverðlaun voru veitt.
Evrópumeistarar karla árið
2006 eru eins og áður segir
Englarnir, kvennaflokk sigr-
aði Gleðisveit Gaulverja-
hrepps. Verðlaun fyrir bestu
búningana í karlaflokki hlutu
Gemlingarnir. Þeir skörtuðu
svokölluðum „hotpants“ og
magabolum og áttu betur
heima á Hinsegin dögum að
margra mati. Búningar Ýs-
anna þóttu bera af í kvenna-
flokki. Lið Langa manga þótti
vera skemmtilegasta liðið,

Vegafram-Vegafram-Vegafram-Vegafram-Vegafram-
kvæmdum frestaðkvæmdum frestaðkvæmdum frestaðkvæmdum frestaðkvæmdum frestað

Undir lok júní ákvað ríkis-
stjórnin að fresta vegafram-
kvæmdum til að slá á þenslu í
þjóðfélaginu. Fimm verk í
stærri kantinum voru á áætlun
næstu eitt til tvö árin. Það er
eins og margoft hefur komið
fram framkvæmdir í Mjóafirði
í Ísafjarðardjúpi, Arnkötludal
en einnig í Hrútafjarðarbotni,
Kollafirði í Gufudalssveit og
lagning slitlags á Drangsnes-
vegi. Starfsfólk Vegagerðar-
innar er síður en svo ánægt
með aðgerðir ríkistjórnarinnar
sem sýnir sig í því að á Hólma-
vík, Ísafirði og Patreksfirði
flögguðu starfsmenn fána
Vegagerðarinnar í hálfa stöng
í mótmælaskyni. Stjórnmála-
menn hér vestra hörmuðu
þessar frestanir mikinn. Í
stefnuræðu Geirs H. Haarde,
forsætisráðherra í október,
kom fram að aðgerðir til að
slá á þenslu í landinu hefðu
verið að skila árangri og ýmis
merki væru um að þenslan
væri á undanhaldi. Sökum
þessa var felld úr gildi sú
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að
setja ekki af stað um ótiltekinn
tíma ný útboð á framkvæmd-
um.

Act AloneAct AloneAct AloneAct AloneAct Alone
hátíðin vel sótthátíðin vel sótthátíðin vel sótthátíðin vel sótthátíðin vel sótt

Einleikjahátíðin Act alone
hófst þegar árið var um það
bil hálfnað með einleiknum
The Worst of Eric Bogosian,
sem var afskaplega vel sótt
enda er Eric þessi einhver
merkasti einleikari síðustu ára.
Aðrar uppákomur hátíðarinn-
ar voru sömuleiðis vel sóttar
en boðið var upp á tíu íslenska
einleiki og þrjá erlenda gesta-
leiki. Nýjung á Act alone 2006
var að einnig var boðið uppá
leiklistarnámskeið.

Ný bensínstöð opnuðNý bensínstöð opnuðNý bensínstöð opnuðNý bensínstöð opnuðNý bensínstöð opnuð

Ný bensínstöð opnaði í
byrjun júlí þrátt fyrir að ekki
hafi náðst að klára ýmsa verk-
þætti. Búið var að ákveða að
mikil opnunarhátíð yrði í til-
efni opnunarinnar en ekki varð
af því. Mikill hraði var í fram-
kvæmdunum við bensínstöð-
ina og sögðu talsmenn Olíu-
félagsins að þeir hefðu aldrei
kynnst öðru eins.

Vel heppnuðVel heppnuðVel heppnuðVel heppnuðVel heppnuð
SæluhelgiSæluhelgiSæluhelgiSæluhelgiSæluhelgi

Sumarhátíðin Sæluhelgin á
Suðureyri heppnaðist vel að

Sigur Rós á ÍsafirðiSigur Rós á ÍsafirðiSigur Rós á ÍsafirðiSigur Rós á ÍsafirðiSigur Rós á Ísafirði
Hljómsveitin Sigur Rós

bauð Ísfirðingum til sannkall-
aðrar tónlistarveislu í Edin-
borgarhúsinu í júlí og var
veislan ekki bara fyrir eyrun,
því augun voru ekki undan-
skilin í mögnuðu sjónarspili.
Hljómsveitin var á tónleika-
ferðalagi um Ísland. Tónleik-
arnir stóðu í tæpa tvo tíma og
lék Sigur Rós lög af öllum
plötum sínum. Flestum að
óvörum birtist Lúðrasveit Ísa-
fjarðar á sviðið í fullum skrúða
og ætlaði fagnaðarlátunum al-
drei að linna. Blásarakvintett
og strengjakvartett voru að
venju með Sigur Rós í för og
þegar lúðrasveitin bættist við
voru á þriðja tug tónlistar-
manna sem tóku þátt í galdr-
inum. Að loknu stórkostlegu
uppklappslagi, þar sem allt
lagðist á eitt til að brugga þann

Í upphafi árs þykir við hæfi að líta fram á veg og rýna í hina óræðu
framtíð. Það er ekki létt verk. Sumt er auðveldara en annað. Kosið verður
til Alþingis í sumar. Líklegt er að að núverandi flokkar haldi ekki áfram
samstarfi sínu í óbreyttri mynd. Atkvæði ráða því. Ekki sýnast miklar líkur
á því nú að Samfylkingin verði í ríkisstjórn og nánast engar að formaður
Samfylkingar verði forsætisráðherra. Líkur eru á því að enn fækki íbúum
Vestfjarða. Á móti kemur að miklar samgöngubætur eru að verða að veru-
leika, vegir, brú og jarðgöng. Miklar hræringar verða í stjórnmálum al-
mennt. Guðjón A. Kristjánsson og Kristinn H. Gunnarsson munu koma þar
nokkuð við sögu með óvæntri niðurstöðu.

Hvað sem allar völvur landsins láta sér detta í hug verður að segjast að
þessi spá er ófrumleg, en afar líkleg. Ljósið í myrkrinu er, að frá áætlun
Hagstofu 1. október 2006 til 1. desember sama ár fjölgaði íbúum Bolungar-
víkur um 27, urðu 905. Því ber að fagna.  Óupplýst er hvort Ástarvikan
hefur átt þátt að máli. En líkt og fyrir ári er áhyggjuefni að þróunin sé stöðug
fækkun. Kraftur íbúanna minnkar og óvíst að bættar samgöngur bæti úr.
Þær létta líf og lund.

Líkast til gengur breytt skipan umdæma lögreglustjóra snurðulaust. For-
mælandi Vesturbyggðar fór mikinn og vildi færa breytingar á pesónulegan

grunn. Nöfn einstakra manna munu ekki ráða því hvernig til tekst. Vilji til
samstarfs, samskiptafærni, samstarf og kunnátta í löggæslustörfum ráða
hvernig til tekst. Víðast hvar er nýjum íbúum fagnað. Breytingin er ein sú
mesta á svið stjórnsýslu á Vestfjörðum í áratug og líkast til lengur.  Hún
er að sínu leytinu meiri en sameining sveitarfélaga í Ísafjarðarbæ. Einn
lögreglustjóri er nú á öllum Vestfjörðum í stað fjögurra og eitt 21 manns
lögreglulið tekur við af fjórum mislitlum. Þrír sýslumenn fara ekki lengur
með lögreglustjórn. Ný verkefni eru falin Sýslumanninum á Hólmavík,
að löggilda dómtúlka og skjlaþýðendur. Ekki er vitað hvort og þá hver ný
verkefni verða falin sýslumönnum á Bolungarvík og Patreksfirði.

Aftur að upphafinu. Svo gæti farið að Norðvesturkjördæmi ætti einn
ráðherra í stað tveggja í næstu ríkisstjórn. Vonað er að áhrif þess í ríkis-
stjórn minnki ekki. Oft er talað um stjórnvöld. Sveitarstjórnarmönnum er
það tamt í munni, en eru þó stjórnvöld sjálfir. Ólíklegt er að miklar breyt-
ingar verði á þeirri hlið stjónsýslunnar á Vestfjörðum, en þó sýnast þau
eiga við fjárskort að stríða. Íbúar verða almennt farsælir í störfum og
einkalífi, enda ráða þeir sjálfir nokkru þar um. Fíkniefnavandinn mun
verða til óþurftar líkt og áður, en hugsanlega koma til sögunnar nýjar
aðferðir í baráttunni.  Loks er íbúum öllum óskað farsældar á árinu 2007.
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síðari hluti
búningar þeirra hressandi og
allt fas og umgjörð eins og
best verður á kosið.

FornminjarFornminjarFornminjarFornminjarFornminjar
í Hringsdalí Hringsdalí Hringsdalí Hringsdalí Hringsdal

Talið er að þær fornminjar
sem fundist hafa í Hringsdal í
Arnarfirði sumar séu einn
merkastu fornleifafundur síð-
ustu ára, en kumlið er nær
óraskað. Í gröfinni fundust
bein af hávöxnum ungum
manni ásamt spjóti, verði og
skildi. Víða voru kuml rænd,
en svo hefur ekki verið í þessu
tilviki enda allt haugfé enn til
staðar. Sjá má leifar af timbri
í slíðri sverðsins, og járnið í
spjótsoddi og skjaldarbólu er
ótrúlega heilt. Adolf Friðriks-
son fornleifafræðingur lét hafa
eftir sér að líklegt sé að kumlið
sé frá 10. öld og beinagrindin
sé af manni sem látist hafi í
bardaga.

KennitölulausumKennitölulausumKennitölulausumKennitölulausumKennitölulausum
börnum vísað úr skólabörnum vísað úr skólabörnum vísað úr skólabörnum vísað úr skólabörnum vísað úr skóla

Að minnsta kosti átta börn
á Ísafirði, ættuð frá Póllandi,
fengu ekki leyfi til að ganga í
grunnskóla í byrjun skólaárs
þar sem þau höfðu ekki enn
fengið kennitölu. Löng og
mikil bið var eftir kennitölum
í sumar, en án kennitölu er
ekki hægt að skrá sig í sveitar-
félag og þar af leiðandi geta
skólayfirvöld ekki hleypt
börnunum í skólann án þess
að brjóta landslög. Víða var
viðkvæðið að betra væri að
brjóta landslög en barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna í
þessum málum. Að lokum var
ákveðið að börnin fengju und-
anþágu til að ganga í skóla
væri hægt að sýna fram að
þau hefðu sótt um kennitölu.

Ísfirsk fegurðardísÍsfirsk fegurðardísÍsfirsk fegurðardísÍsfirsk fegurðardísÍsfirsk fegurðardís
Ásdís Svava Hallgrímsdótt-

ir, 19 ára Ísfirðingur, varð í
öðru sæti í keppninni um Feg-
urðardrottningu Íslands sem
fram fór á Broadway fyrripart
árs, auk þess sem hún var kjör-
in O´Neil stúlkan. Ásdís var
þá fulltrúi Íslands í keppninni
Ungfrú Heimur, sem fram fór
í Póllandi, og í Ungfrú Evrópa,
sem fram fór í Úkraínu. Henni
var spáð góðu gengi enda stór-
glæsileg stúlka þar á ferð, en
komst þó ekki í úrslit í áður-
nefndum keppnum. Ásdís
Svava er dóttir Hallgríms
Magnúsar Sigurjónssonar og
Jóhönnu Einarsdóttur á Ísa-
firði en sjálf er hún búsett í
Kópavogi.

Ósátt með upp-Ósátt með upp-Ósátt með upp-Ósátt með upp-Ósátt með upp-
sagnir á Bolafjallisagnir á Bolafjallisagnir á Bolafjallisagnir á Bolafjallisagnir á Bolafjalli

Bæjarráð Bolungarvíkur

áður en lengra verður haldið.“

MugisonMugisonMugisonMugisonMugison
vinnur Eddunavinnur Eddunavinnur Eddunavinnur Eddunavinnur Edduna

„Mugison vann Edduna“,
heyrðist kallað yfir sal Ísa-
fjarðarbíós undir lok október
rétt eftir að sýning á kvikmynd
Baltasars Kormáks, Mýrinni,
hófst. Út brutust mikil fagnað-
arlæti og klapp, en meðal gesta
í salnum var fólk sem lagt
hafði hönd á plóg við gerð
tónlistarinnar fyrir myndina
og hafði af þeim sökum verið
boðið á sýninguna. Edduverð-
launin voru veitt í Reykjavík í
gær og var Mugison sjálfur
fjarverandi, og sat í bíói hér
vestra ásamt aðstoðarmönn-
um sínum og horfði á myndina
fullkláraða í fyrsta skipti. Verð-
launin voru veitt fyrir tónlist í
Mýrinni og í Little Trip to
Heaven, en þá mynd gerði Balt-
asar Kormákur einnig, og stát-
aði hún af titillagi eftir Tom
Waits sem náði nokkrum vin-
sældum í flutningi Mugisons
fyrir fáeinum mánuðum síðan.
Mýrin kom, sá og sigraði á
Edduverðlaununum, og halaði
inn flest verðlaun, meðal ann-
ars fyrir mynd ársins, leik-
stjóra ársins, leikara í aðal-
hlutverki og leikara í aukahlut-
verki.

Rekstur skíða-Rekstur skíða-Rekstur skíða-Rekstur skíða-Rekstur skíða-
svæðis í járnumsvæðis í járnumsvæðis í járnumsvæðis í járnumsvæðis í járnum

Rekstur skíðasvæðis Ísfirð-
inga var í járnum við upphaf
skíðatímabilsins og ekkert út-
lit fyrir að það myndi opna
fyrr en eftir áramót sökum ónógs
fjármagns. Talsverður snjór
var kominn í Skutulsfjörð, en
ekki var hægt að opna. Óþreyju-
fullt skíðafólk fékk ósk sína
síðan uppfyllta þegar lyfturnar
í Tungudal á Ísafirði voru
ræstar í fyrsta sinn í vetur í
byrjun desember. Mikill snjór
var í dalnum, líklega sá mesti
í nokkuð mörg ár og virðist
sem snjógirðingar sem settar
voru upp í sumar hafi sannað

sig. Málið var leyst með sam-
eiginlegu átaki bæjaryfirvalda
og Skíðafélags Ísfirðinga.

VestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingar
gæða sér á skötugæða sér á skötugæða sér á skötugæða sér á skötugæða sér á skötu

Ilmurinn af kæstri skötu
lagðist yfir Ísafirði á Þorláks-
messu, og sótti fjöldi manns
skötuveislur í hádeginu, ýmist
fjölmennar samkomur á veg-
um fyrirtækja, félagasamtaka
og á veitingahúsum eða í
heimahúsum meðal fjölskyldu
og vina. Þá bauð Björgunar-
félag Ísfirðinga í skötuveislu
til að sýna bæjarbúum þakk-
læti sitt fyrir veittan stuðning
á árinu auk þess að þakka fé-
lagsmönnum og velunnurum
vel unnin störf. Matreiðslu-
meistarar SKG-veitinga buðu
upp á danskt smurbrauð með
skötunni ásamt ýmsu öðru
góðgæti en haldin hefur verið
skötuveisla á Hótel Ísafirði í
árafjöld. Auk þess verður
boðið upp á saltfisk en undan-
farin ár hefur tíðkast að bera
hann fram með skötunni fyrir
þá sem enn hafa ekki náð að
þroska bragðlaukana fyrir því
sérstæða hnossgæti sem skat-
an er. Þorláksmessa er kennd
við eina íslenska dýrlinginn,
Þorlák Þórhallsson.

Sjór yfir eyrinaSjór yfir eyrinaSjór yfir eyrinaSjór yfir eyrinaSjór yfir eyrina
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

Aftakaveður geysaði á Vest-
fjörðum á Þorláksmessu. Á
Ísafirði fór meðal vindhraðinn
upp í 32 m/s og 43,4 m/s í
hviðum og á Þverfjalli mæld-
ist meðal vindhraðinn 42,5 m/
s. Þar mældist mesta vind-
hviðan 56,4 m/s. Nokkuð var
um fokskemmdir, bæði á hús-
eignum og bifreiðum. Sjór
gekk yfir eyrina á Ísafirði og
flæddi inn í fjölmarga kjallara
auk þess sem sjór komst inn í
Sjóminjasafnið í Neðstakaup-
stað. Á háflæðinu var miðhluti
eyrarinnar eins og hafsjór á
að líta. Sjór var í kringum versl-
unarmiðstöðina Neista og
bensínstöðina þar sem allar

dælur eru óvirkar vegna raf-
magnsskemmda. Slökkviliðs-
menn og bæjarstarfsmenn
vinna enn að því að dæla vatni
upp úr kjöllurum tíu húsa um
miðbik eyrarinnar.

Nokkrar skemmdir urðu á
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
þar sem klæðning hússins gaf
sig og þar munu einnig hafa
brotnað rúður. Þá fuku þak-
plötur af nokkrum húsum auk
smærri skemmda. Bifreið sem
skilin hafði verið eftir í gær á
Óshlíð, nálægt Skarfaskeri,
fauk af veginum og hafnaði
niður í fjöru. Bifreiðin mun
vera mikið skemmd. Rafmagn
fór af snemma um morguninn
og var rafmagn óstöðugt fram
eftir morgni. Útsláttur varð á
Mjólkárlínu 1 (Vesturlínu) í
Geiradal, líklega vegna ofsa-
veðurs. Línan komst í eðlileg-
an rekstur kl. 11:05 þegar
veðrið var farið að ganga nið-
ur.

Skæður vargurSkæður vargurSkæður vargurSkæður vargurSkæður vargur
í Súgandafirðií Súgandafirðií Súgandafirðií Súgandafirðií Súgandafirði

Helga Guðný Kristjánsdótt-
ir og Björn Birkisson, bændur
að Botni í Súgandafirði, komu
að ær sinni illa útleikinni á
annan í jólum og svo virðist
sem tófa hafi verið þar að
verki. Aðeins framparturinn
var eftir af skepnunni svo ætla
má að rebbi hafi fengið þar
góða jólasteik. Tófan hefur
líklega byrjað að éta kindina
aftan frá og var búin með lær-
ið, búin með lundirnar og
komin upp að rifjum. Að sögn
Helgu að mikið sé af tófu á
svæðinu sem valdi miklum
skaða. Þá sé hún orðin svo
skæð að hún hún gangi nærri
mófuglinum og þegar hún
kemst í varp er eins og spren-
gju hafi verið varpað þar svo
mikill er skaðinn. Sveitarfé-
lögin þurfa að leggja meira fé
í að útrýma varginum því það
er ekki bara fé bænda og fugla-
lífinu sem hún veldur skaða
heldur lífríkinu í heild. Þá er
einnig mikið að mink hér sem
er ekki síður skaðlegur.

lýsti yfir miklum vonbrigðum
með þá ákvörðun Ratsjár-
stofnunar að segja upp starfs-
fólki ratsjárstöðvarinnar á
Bolafjalli og flytja hluta starfa
þess til höfuðborgarsvæðis-
ins. Sagði ráðið Ratsjárstofn-
un heyra undir stjórnvöld og
ákvarðanir hennar því á ábyrgð
ríkisstjórnarinnar, og að að-
gerðin væri til þess fallin að
stuðla að óöryggi og erfið-
leikum fyrir fjölda einstakl-
inga og fjölskyldna á svæðinu.
„Það er óskiljanlegt með öllu
að hluti þessara starfa skuli
fluttur á höfuðborgarsvæðið í
ljósi atvinnuþróunar í landinu
öllu. Í þéttbýliskjörnum höf-
uðborgarsvæðisins hefur þen-
sla verið ríkjandi og skortur á
vinnuafli fremur en hitt. Vest-
fjarðasvæðið hefur ekki notið
þessarar þenslu nema síður
væri og því með öllu óskiljan-
legt að stjórnvöld sjái sig nú
knúin til þess að flytja störf af
svæðinu. Bæjarráð lýsir fullri
ábyrgð á hendur stjórnvöldum
þegar teknar eru ákvarðanir
af þessu tagi og þær slitnar úr
samhengi við byggðastefnu
eða stöðu mála í fjórðungun-
um.“

BæjarstjóriBæjarstjóriBæjarstjóriBæjarstjóriBæjarstjóri
ÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjar

kosinn formaður SÍSkosinn formaður SÍSkosinn formaður SÍSkosinn formaður SÍSkosinn formaður SÍS
Halldór Halldórsson, bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar, var
kosinn nýr formaður á lands-
þingi Sambands íslenskra

sveitarfélaga í september.
Halldór vann nauman sigur á
Smára Geirssyni, með 68 at-
kvæðum á móti 64. Eitt at-
kvæði var ógilt. Er þetta í
fyrsta sinn í rúmlega 60 ára
sögu sambandsins sem for-
maðurinn kemur ekki af höf-
uðborgarsvæðinu. Kjörtíma-
bil formanns Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga er fjögur
ár, og tók Halldór við af Vil-
hjálmi Þ. Vilhjálmssyni, borg-
arstjóra Reykjavíkur, sem
gegndi starfinu undanfarin 16
ár. Að sögn Halldórs er for-
mennskustarfið fyrst og fremst
stefnumótandi hlutverk, þar
sem formaður kemur fram í
ákveðnum málum fyrir hönd
sveitarfélaganna í landinu.

Fyrsta hrefnan veiddFyrsta hrefnan veiddFyrsta hrefnan veiddFyrsta hrefnan veiddFyrsta hrefnan veidd
Síðasta dag október veiddu

skipverjar á Halldóri Sigurðs-
syni ÍS-14 fyrstu hrefnuna frá
því að hvalveiðar í atvinnu-
skyni voru leyfðar að nýju.
Halldór Sigurðsson ÍS var á
landleið til að ná í ís þegar að
blaðamaður heyrði í Konráði
Eggertssyni skipstjóra. Hann
sagði vel hafi gengið að landa
hrefnunni en hún var nokkuð
stór. „Við klárum að vinna
þetta dýr og sjáum hvað setur
í framhaldinu,“ sagði Konráð
þegar hann var inntur eftir því
hvort frekari veiðar tækju við.
„Þetta er leiðinda árstíð til að
vera á veiðum, mikið myrkur
og kuldi, við ætlum líka að sjá
hvernig gengur að selja kjötið

Ísfirðingurinn Ásdís Svava Hallgrímsdóttir keppti
fyrir hönd Íslands í keppninni um Ungfrú heimur.

Mýrarboltinn sló í gegn.
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dr. Ólína Þorvarðardóttir, fyrrv. skólameistari Menntaskólans á Ísafirði skrifar

Ljós í vetrarmyrkri
Þann 20. desember s.l. var

listaverkið „Ljósið“ eftir Hrein
Friðfinnsson afhjúpað á skóla-
torgi Menntaskólans á Ísafirði,

að viðstöddum velunnurum
og aðstandendum skólans.
Var þar saman kominn nokkur
hópur fólks við látlausa en

virðulega athöfn í tilefni þessa
viðburðar, sem hefur átt sér
nokkurn aðdraganda.

Þetta listaverk, sem lýsir
upp skólatorgið og veggi skól-
ans í vetrarmyrkrinu, er sett
upp í minningu Jóns Sigurðs-
sonar, forseta – Vestfirðings-
ins og þjóðhetjunnar sem helg-
aði líf sitt framförum þjóðar
sinnar og barðist fyrir sjálf-
stæði okkar með mátt orðsins
einan að vopni. Því vopni
beitti hann fimlega af rök-
hugsun og þekkingu þess sem
hefur menntast í besta skiln-
ingi þess orðs.

Jón Sigurðsson hefur verið
sagður lærðasti stjórnmála-
maður okkar Íslendinga. Í
frægri ritgerð sem hann skrif-
aði í Ný félagsrit og nefnist
„Um skóla á Íslandi“ segir
hann að skólinn eigi að tendra
hið andlega ljós og hið and-
lega afl og veita alla þá þekk-
ingu sem geri menn hæfa til
framkvæmda. Fer vel á því að
reisa listaverkið „Ljós“ í
minningu þess merka frum-
kvöðuls og menntamanns sem
þannig talaði.

Frumkvæði Marí-Frumkvæði Marí-Frumkvæði Marí-Frumkvæði Marí-Frumkvæði Marí-
asar og Málfríðarasar og Málfríðarasar og Málfríðarasar og Málfríðarasar og Málfríðar

Aðdragandi þess að Ljósinu
hefur nú verið komið fyrir á
lóð skólans er sá, að fyrir
nokkrum árum stofnuðu hjón-
in Marías Þ. Guðmundsson
og Málfríður Finnsdóttir Minn-
isvarðasjóð Jóns Sigurðsson-
ar. Lögðu þau í sjóðinn eina
milljón króna til þess að koma
upp listaverki í minningu Jóns
Sigurðssonar forseta á lóð
Menntaskólans á Ísafirði.
Sjóðinn afhentu þau skólanum
til varðveislu og fólu undirrit-
aðri forgöngu málsins ásamt
fjórum valinkunnum mönn-
um, þeim Gunnlaugi Jónas-
syni bóksala, Jóni Páli Hall-
dórssyni fv. forstjóra, Konráði
Jakobssyni fv. framkvæmda-
stjóra og Gunnari Jónssyni fv.
umboðsmanni. Sótt var um
viðbótarstyrki og fjármagn til
ýmissa aðila með þeim árangri
að Listskreytingasjóður ríkis-
ins veitti 1,5 milljón krónur
til verksins og skömmu síðar
samþykkti bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar að styrkja fram-

takið um 1 milljón króna að
auki.

Auk þessara aðila eiga Fast-
eignir Ríkissjóðs þakkir skilið
fyrir jarðvegsframkvæmdir og
undirbúning að uppsetningu
verksins hér á skólatorginu –
og sömuleiðis Menntaskólinn
sjálfur fyrir að leggja fram
fjármuni og starfskrafta.

Listskreytingasjóður skip-
aði valnefnd sem efndi til lok-
aðrar samkeppni um listaverk-
ið. Nefndina skipuðu auk und-
irritaðrar, myndlistarmennirn-
ir Finnur Arnar Arnarsson og
Ragnhildur Stefánsdóttir sem
veitti nefndinni formennsku.
Þessi nefnd leitaði til þriggja
listamanna um tillögur að
verki, en það voru þau Sara
Björnsdóttir, Hreinn Friðfinns-
son og Ólafur Sveinn Gísla-
son.

Galdur og sjónlistGaldur og sjónlistGaldur og sjónlistGaldur og sjónlistGaldur og sjónlist
Verk Hreins Friðfinnssonar

„Ljós“, náði fljótlega tökum á
okkur nefndarmönnum. Meg-
in uppistaða þess eru flúrper-
ur, svonefnt skærljós, sem hef-
ur heilsufræðilega eiginleika,
eins og fram kom í fyrstu til-

lögudrögum höfundar. Í vetr-
armyrkri er það staðgengill
dagsbirtu og vinnur gegn dep-
urð og þunglyndi. Listaverkið
er þessvegna tvennt í senn,
galdur og sjónlist. Og þar sem
það nú stendur á skólatorgi
menntaskólans lýsir það eins
og lítil sól og varpar birtu á
sitt nánasta umhverfi. Í bjarm-
anum frá skini þess glampar á
einkunnarorðin sem Íslend-
ingar völdu óskabarni sínu,
Jóni Sigurðssyni, að leiðar-
lokum: Sómi, sverð og skjöld-
ur.

Ég á þá von að Ljósið verði
nemendum Menntaskólans á
Ísafirði táknrænn vegvísir á
menntabrautinni og hvatning
til dáða. Megi það standa sem
réttnefndur minnisvarði um
hugrekki, visku og dug – vitn-
isburður um fordæmi manns
sem beitti rökum og hugviti í
stað aflsmunar, manns sem
hafði hugsjón og tendraði
hugsjónaeld með öðrum.

– Ólína Þorvarðardóttir.

Ólína Þorvarðardóttir.

Björgunarsveitin Kofri fær nýjan bílBjörgunarsveitin Kofri fær nýjan bílBjörgunarsveitin Kofri fær nýjan bílBjörgunarsveitin Kofri fær nýjan bílBjörgunarsveitin Kofri fær nýjan bíl
Björgunarsveitin Kofri í Súðavík fékk fyrir áramótin afhenta nýja
bifreið. Bíllinn er af gerðinni Land Rover Defender og er breyttur fyrir
38” dekk. „Það hefur staðið til nokkuð lengi að sveitin festi kaup á
nýjum bíl þar sem að eldri bíll sveitarinnar var orðinn gamall og
óáreiðanlegur. Björgunarsveitin vill koma á framfæri þökkum til allra
sem hafa styrkt okkur í gegnum tíðina og þar með gert kaup á þessum
bíl möguleg“, segir í tilkynningu frá björgunarsveitinni.

Ísafjarðarbær fær 11,7 millj-
ónir króna í framlög vegna
sérþarfa fatlaðra nemenda fjár-
hagsárið 2007, samkvæmt til-
lögu ráðgjafanefndar Jöfnunar-
sjóðs sveitarfélaga. Bolung-
arvíkurkaupstaður fær 980 þús-

und krónur, Reykhólahreppur
fær tæpar 2 milljónir, Vestur-
byggð fær 1,9 milljónir og
Súðavíkurhreppur fær 980
þúsund krónur.

Nefndin samþykkti að leggja
til að fyrsta tillaga að úthlutun

framlaga vegna sérþarfa fatl-
aðra nemenda á árinu 2007
næmi allt að 1.118,6 m. króna.
Annars vegar er um að ræða
áætlað framlag til Reykjavík-
urborgar að fjárhæð 571,0 m.
kr. á grundvelli samnings

vegna reksturs sérskóla/sér-
deilda, sem áður voru rekin af
ríkinu en hins vegar áætlað
framlag að fjárhæð 547,6
m.kr. vegna sérþarfa fatlaðra
nemenda á grunnskólaaldri.

– thelma@bb.is

Tæpar 12 milljónir til Ísafjarðarbæj-
ar vegna sérþarfa fatlaðra nemenda

Grunnskólinn á Ísafirði er stærsti grunnskóli Ísafjarðarbæjar.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://hhowser.blogspot.comhttp://hhowser.blogspot.comhttp://hhowser.blogspot.comhttp://hhowser.blogspot.comhttp://hhowser.blogspot.com

„Þegar Biblían er eina GPS-ið manns er ekki nema von að maður villist stundum af leið. En
þegar menn eru orðnir svo gjörsamlega áttavilltir í trú sinni að þeir taka engum rökum er

hreinlega spurning hvort þeir eiga að ganga lausir! Nema þeir hinir sömu séu svo algjörlega í
umsjá Guðs almáttugs að þeir muni aldre nokkurm tíma þurfa á aðstoð annarra að halda. Við

skulum vona að hreindýraskyttan mikla pústi ekki alveg út og endi áttavilltur á sínum vegi.“

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Valgarður Einarsson miðill verð-
ur á Ísafirði frá 8. janúar. Upp-
lýsingar og tímapantanir eru í
síma 867 7808.

Til sölu eru sex íbúðir í fjölbýl-
ishúsi við Hjallaveg 9 á Flateyri.
Tvær íbúðir eru 112m² og fjórar
íbúðir eru 58m² hver. Seljast
allar saman en hver og ein sér.
Tilboð óskast. Uppl. gefur Sig-
urður Hafberg í síma 456 7762.

Kajkaútgerð Grænhöfða á Flat-
eyri er til sölu. Búnaður saman-
stendur af 16 bátum og kajak-
kerrum og öðrum tilheyrandi
búnaði. Uppl. gefur Sigurður J
Hafberg í síma 456 7762.

Matthildur Helgadóttir

framkvæmdastjóri Snerpu

„Annars er þetta bara
miðnætti á sunnudegi“

– Strengir þú áramóta-
heit í ár?

„Mér hefur ekki dottið
neitt í hug til að strengja
ennþá.“

– Hver heldur þú að sé
ástæðan fyrir því að fólk
strengi heit í upphafi árs?

„Bara þessi almenna hjarð-
hugsun.“

– Heldur þú að fólk
almennt strengi áramóta-
heit og standi við þau?

„Ég hef heyrt í umræð-
unni að fólk strengi gjarnan
heit en standi sjaldnar við
þau. Ég hef reyndar ekki
stúderað þetta vísindalega,
en þetta væri kannski efni í
ágætis BA- ritgerð. Annars
er þetta bara miðnætti á
sunnudegi.“

– Hvaða áramótaheit
telur þú vera algengustu
sem fólk strengir?

„Er það ekki bara öll flór-
an, þau hljóta í það minnsta
að eiga að vera til einhverra
bóta. Miðað við þjóðarsálina
þá hlýtur það að vera í
megrun og borða lífrænt
ræktaðan mat eða græða
ógeðslega mikið af pening-
um því það er líka voða
mikið inn. Einn og einn

furðufugl vill kannski eyða
meiri tíma með börnunum
sínum. Annars gæti það
kannski bara verið að fara
meira á pöbbinn og eyða
meira í vitleysu.“

– Strengdir þú í fyrra og
ef svo er stóðstu við það?

„Ég man ekki til þess að
ég hafi hreinlega nokkurn
tíman strengt áramótaheit.“

Átt þú einhver eftir-
minnileg heit sem þú hefur
strengt í kringum nýárið?

„Einu sinni einsetti ég mér
að hætta að reykja og stóð
við það en það var einhvern
tíman í febrúar – eitthvað
annað miðnætti.“

Úlfar Ágústsson á Ísafirði

– Strengir þú áramóta-
heit?

„Nei ekki í þetta sinn“
– Hvers vegna ekki?
„Það er ekkert mikilvægt

í farvatninu.“
– Hver heldur þú að sé

ástæðan fyrir því að fólk
strengi heit í upphafi árs?

„Ég tel það helst vera
gamla siði.“

– Heldur þú að almennt
strengi og standi fólk við
áramótaheit sín?

„Ég held að fólk strengi
yfirleitt ekki áramótaheit.“

– Hvaða áramótaheit
telur þú vera algengustu
sem fólk strengir?

„Að hætta að reykja.“
– Strengdir þú áramóta-

heit í fyrra og ef svo er
stóðstu við það?

„Það gerði ég ekki og

„Flestir ætla að
hætta að reykja“

þurfti því ekki að standa við
það.“

– Átt þú einhver eftir-
minnileg heit sem þú hefur
strengt í kringum nýárið?

„Það er svo skrýtið að ég
minnist þess ekki að hafa
yfirleitt strengt áramótaheit.
Ein áramótin ákváðum við
frúin að hætta að drekka í
tiltekinn tíma og stóðum
bæði við það.“

Eru áramótaheit
enn strengd?

Áramótaheit fylgja áramótum rétt eins og flugeldar og
stjörnublys. Eða hvað? Er fólk að strengja áramótaheit
nú í dag eða er sá siður dottinn upp fyrir? Bæjarins besta
fór á stúfana til að grennslast fyrir um áramótaheit sem
bæði eru brostin og efnd.

Birgir Þór Halldórsson – Bloggari.is

Stefnir að því að standa við
45% af áramótaheitunum

Strengir þú áramótaheit í
ár og ef svo er hvað er það?

„Ekki beint heit, því ég vil
ekki lofa neinu heldur er þetta
meira bara markmið sem ég
set mér með engum lofum um
að markmiðin verði að fullu
kláruð fyrir lok ársins. En
markmiðin eru að klára tvær
stórar hugmyndir sem ég er
með í hausnum, ferðast minna
en í fyrra, en ég var 4 mánuðir
erlendis og vera enn barnlaus
í lok ársins. Svo langar mig
að læra eitthvað nytsamlegt
þannig að það er á ToDo list-
anum fyrir næsta ár.“

– Hver heldur þú að sé
ástæðan fyrir því að fólk
strengi heit í upphafi árs?

„Ætli það sé ekki bara til að
afsaka sig fyrir að hafa ekki
gert það á liðnu ári.“

– Heldur þú að almennt

nema 3,5 kg.“
– Hvaða áramótaheit tel-

ur þú vera algengustu sem
fólk strengir?

– „Bætt mataræði og betri
heilsa. Auðvitað er líka heitið
um að vera meira með fjöl-
skyldunni sígilt, eins að ferð-
ast meira innanlands.“

– Heldurðu að þú munir
standa við áramótaheitið í
ár?

„Ég stefni að því að standa
við 45% af þeim og vera því
10% yfir landsmeðaltalinu.“

– Strengdir þú í fyrra og
ef svo er stóðstu við það?

„Nei strengdi ekkert í fyrra
enda var ég á fullu á ferðalög-
um og þurfti ekki að setja mér
nein markmið því ég var að
lifa drauminn. En er þó sáttur
með það sem ég gerði á liðnu
ári.“

strengi og standi fólk við
áramótaheit sín?

„Ég held að fólk standi við
sirka 35% af heitunum sínum,
þ.e. þeir sem ætla að léttast
um 10 kíló léttast því ekki um

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Stengir þú áramótheit?Stengir þú áramótheit?Stengir þú áramótheit?Stengir þú áramótheit?Stengir þú áramótheit?
Alls svöruðu 483.Alls svöruðu 483.Alls svöruðu 483.Alls svöruðu 483.Alls svöruðu 483.

Já sögðu 154 eða 32%Já sögðu 154 eða 32%Já sögðu 154 eða 32%Já sögðu 154 eða 32%Já sögðu 154 eða 32%
Nei sögðu 329 eða 68%Nei sögðu 329 eða 68%Nei sögðu 329 eða 68%Nei sögðu 329 eða 68%Nei sögðu 329 eða 68%

52 börn
fæddust á
síðasta ári

Árið 2006 fæddust 52 börn
hjá Heilbrigðisstofnun Ísa-
fjarðarbæjar, það er einu færra
en árið 2005 en þá voru börnin
53. Nokkuð jafnt hlutfall var
á milli drengja og stúlkna en
25 stúlkubörn fæddust og 27
drengir. Fyrsta barn ársins er
enn ófætt, en að sögn Ásthild-
ar Gestsdóttur ljósmóður á
fæðingadeild HSÍ ætti ekki að
vera langt að bíða þar til það
lítur heiminn fyrst augum.
Eins og margir muna eflaust
þá fæddist fyrsta barn Íslands
árið 2005 á Heilbrigðisstofn-
un Ísafjarðarbæjar á nýársnótt
í fyrra.

Aðspurð um horfur næsta
árs segir Ásthildur líkur benda
til þess að fæðingatíðni verði
svipuð á þessu ári og undan-
farin tvö ár, þó segir hún að
erfitt sé að fullyrða um slíkt
þar sem aðeins liggi fyrir tölur
fram að miðju ári eða svo.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestlæg eða breytileg átt, 10-15 m/s
við suðurströndina, en annars hægari. Él víða um land. HorfurHorfurHorfurHorfurHorfur
á laugardag: á laugardag: á laugardag: á laugardag: á laugardag: Norðaustan 13-18 m/s og snjókoma norðvestan-
lands, en annars hægari og él. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Norðanátt

og snjókoma eða él, en bjart suðvestan til. Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Norðanátt og snjókoma eða él, en bjart suðvestan til.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Bloggið…
Mikil fjölgun hefur orðið á

svokölluðum bloggurum á
meðal Vestfirðinga undan-
farin ár. Bloggvæðingin hefur
ekki aðeins náð til fólks undir
þrítugu, heldur teygir hún sig
upp í teygir sig
upp í gegnum
aldurshópana
og ræðst af töl-
vulæsi frekar
en aldri. Orðið
blog er dregið
af enska orðinu
weblog sem
mætti útleggja á
íslensku sem
vefskrá. Orðið
var síðan brotið
upp í orðið we
blog. Blogg eru
jafn ólík og ein-
staklingarnir sem skrifa þau.
Bæjarins besta fór á stúfana
til að forvitnast um hvað fólk
er að blogga um og fann þenn-
an pistil á vefsíðu Gríms Atla-
sonar, bæjarstjóra Bolungar-
víkur á slóðinni grimuratla
son.blogspot.com/.

Fall jólannaFall jólannaFall jólannaFall jólannaFall jólanna
Jóladagur var athyglisverð-

ur í lífi mínu. Fyrir utan að
hafa bætt hressilega utan á
mig með stjórnlausu áti á

Þorláksmessu,
aðfangadag
og jóladag (hélt
áfram á 2. í
jólum) - lenti
ég í miklu
ævintýri. Við
læstum okk-
ur úti þegar
við gengum
út á leiðinni í
jóladagsmessu.
Þegar heim
var komið
ákvað hús-
bóndinn að

hífa sig upp á skyggnið fyrir
ofan innganginn og reyna að
losa glugga. Það vildi ekki
betur til en svo að ég hrapaði
aftur fyrir mig og lenti í miðj-
um garðinum. Þar sem ég var
að falla sá ég líf mitt renna
hægt fyrir augunum á mér og

var ég viss um að mínir dagar
væru senn taldir. Ég lenti með
miklu brambolti á handriði og
þaðan út í garð. Handriðið
breyttist í duft en einhverra
hluta vegna stóð ég upp eftir
byltuna alveg óskaddaður. Ég
lifi!

Ég hugsa nú að nágrannar

mínir sem dvelja og vinna í
Skýlinu hafi frá ýmsu að segja
eftir að hafa haft Grím Atlason
og fjölskyldu fyrir augunum í
nokkra mánuði. Það er t.d.
alveg ósögð sagan af því þegar
frú Grímur fór til N.Y. og önn-
ur kona fór í bað á Vitastíg
8.......

Nú eftir hátíðarnar er ekki úr
vegi að bjóða upp á eitthvað örlítið
léttara en reykt kjöt og rjóma-
sósur. Sælkerar vikunnar ætla
reyndar ekki að bjóða upp á forrétt
enda segjast þau vera afskaplega
lítið forréttafólk. „Við ætlum hins
vegar að gefa uppskrift að hvít-
lauksosti sem var árangur mikilla
tilrauna og langra vökunátta fé-
laga okkar sem langaði í franskan
Boursin-hvítlauksost en hann
fékkst ekki hér á landi í þá daga.
Þetta hafði hann upp úr krafsinu:“

½ dl rjómi
400 g rjómaostur
Steinselja
Hvítlaukur

Hitið rjómann að suðu í litlum
potti, brytjið rjómaostinn niður í
heitan rjómann, merjið hvítlauk
eftir smekk hvers og eins (meira
en hálfur hvítlaukur er ekki hlið-
hollur meltingarfærum skv. fyrr-
nefndum félaga). Söxuð stein-
selja, hálft búnt ætti að duga.

Maukið öllu saman, hitið vel
og hellt aftur í formið undan
rjómaostinum og kælt. Afspyrnu
ágætt sem lystauki með rauðvíni
og/eða bjór.

Að þessu loknu er prýðilegt
að bjóða upp á saltfisk. Þessi er
með sultuðum lauk og papriku
og bragðast betur en á horfist
við eldun.

Allur sá saltfiskur sem ætlunin
er að hesthúsa, skorinn í hæfilega
bita og velt upp úr hveiti. Steikið
hann síðan upp úr olíu en smjör er
alltaf betra og þá spörum við það
ekki. Haldið heitum eða verið
forsjál og eldið fiskinn síðast.

Þá er það „sultan“. Í hana fer:

1 stk rauð paprika
1 stk græn paprika
2 stk rauðlaukar
½ dl hindberja- eða rauðvíns-
edik
2 dl sykur

Hreinsið, afhýðið eða flysjið
allt sem þarf slíka meðhöndlun,
brytjið síðan allt niður, smátt, stórt
eða einhvern veginn. Setjið í pott
ásamt lauknum og paprikunni og
látið malla í 20-30 mínútur.

Sósan með þessu er aðeins öðru-
vísi. Í hana skal setja:

1 dl balsamedik
4 dl ólífuolíu
a.m.k. 1 msk rúsínur
a.m.k. 1 msk sólþurrkaða
tómata
a.m.k. 2 msk rauðlauk, smátt
saxaðan
a.m.k. 1 hvítlauksgeira, smátt
saxaðan.

Mýkið rauðlaukinn og hvít-
laukinn í smá olíu, brúnið ekki.
Bætið balsamediki út í, látið suð-
una koma upp og látið malla í
nokkrar mínútur. Hellið þá rest-
inni af olíunni út í og hitið upp og
bætið þá sólþurrkuðum tómötum
og rúsínum út í. Hægt er að bera
þetta fram í skálum hvert og eitt
eða fiskinn ofan á sultunni í formi.
Það er ekkert galið að bera fram
hrísgrjón með þessum rétti.

Þá er það eftirrétturinn og er hann
það þyngsta í þessum pakka,
verðlaunaréttur runninn undan
rifjum fyrrnefnds félaga okkar. Í
hann þarf:

400 g rjómaost
2 egg
8-10 msk flórsykur
1-2 tsk vanilludropa
200 g suðusúkkulaði
½ l rjóma
10-12 plötur After Eight-
súkkulaði

Hrærið rjómaostinn vel eða þar
til hann er kekkjalaus.

Þeytið eggin þá rækilega ásamt
flórsykri og vanilludropum og
blandið því saman við ostahrær-
una. Bræðið súkkulaðiplöturnar
og hellið þeim smátt og smátt út í.
Kælið um stund. 10-12 plötur Aft-
er Eight kældar um stund í frysti
og síðan brytjaðar nokkuð smátt
og settar saman við. Rjóminn
stífþeyttur og blandað varlega
með skeið/sleif saman við allt hitt.
Sett í skál og kælt vel. Borið fram
í eftirréttaskálum. Einni plötu af
After Eight stungið á hornið ofan
í. Svolítil sletta af þeyttum rjóma
og/eða smákúlur af vanilluís til
skrauts og bragðbætis. Gott með
góðu kaffi.

Um leið og við vonum að þetta
bragðist sæmilega skorum við á
Guðrúnu Magnúsdóttur listakokk
og Einar Jónatansson yfirsmakk-
ara í Bolungarvík að koma með
krassandi matargerðartillögur.

Heimatilbúinn hvítlauks-
ostur og saltfiskréttur

Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Hildur Elísabet Pétursdóttir
og Svavar Þór Guðmundsson á Ísafirði

Friðsæl áramót á ÍsafirðiFriðsæl áramót á ÍsafirðiFriðsæl áramót á ÍsafirðiFriðsæl áramót á ÍsafirðiFriðsæl áramót á Ísafirði
Hjá lögreglunni á Ísafirði var nokkuð rólegt yfir áramótin.
Talsverð drykkja var þó á gamlárskvöld í miðbæ Ísafjarðar og
gistu þrír fangageymslur vegna ölvunar og óspekta á almanna-
færi. Ekki bárust neinar tilkynningar vegna slysa á fólki. Hjá
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar komu engin meiðsli eða
óhöpp inn á borð og var þar allt á friðsælum nótum yfir
áramótin að sögn Þorsteins Jóhannessonar yfirlæknis.

Fyrsta jólaballið í Haukadal
Jólaball var haldið í

fyrsta sinn í gamla félags-
heimilinu í Haukadal í
Dýrafirði á laugardag.
Heimilisleg stemmning

sveif yfir vötnum og boðið
var upp á rjúkandi heitt og
kaffiveitingar sem gestirn-

ir komu sjálfir með að
heiman. Bræðurnir Stúfur

og Hurðaskellir létu sig
ekki vanta á fögnuðinn og
ullu miklu fjaðrafoki með
tilheyrandi hlátrasköllum

þegar þeir sneru börnum á
hvolf til að athuga hvort

þau hefði stækkað frá því
um síðustu jól.

Einnig ætluðu þeir að
hafa einn gestanna, sem

svo vildi til að var Hemmi
Gunn, með sér heim í hell-

inn og reyndu árangurs-
laust að troða honum í

pokann hjá sér, en höfðu
þeir allir þrír mikið gaman

af. Að sjálfsögðu kættu
jólasveinarnir einnig börn-

in með góðgæti úr pokan-
um góða og dansi í kring-

um jólatréð. Þótti jólaball-
ið heppnast svo vel að

stefnt er að það verði ár-
legur viðburður héðan í

frá.

Bræðurnir Stúfur og
Hurðaskellir voru hrókar

alls fagnaðar á jólaballinu.

Hemmi Gunn var meðal gesta en hann dvelur jafnan í Haukadal yfir áramót.
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Erlendir ríkisborgarar eru
7% af heildaríbúafjölda á Vest-
fjörðum samkvæmt bráða-
birgðatölum Hagstofunnar
fyrir árið 2006. Hlutfall er-
lendra ríkisborgara á lands-
vísu eru 6%. Flestir útlend-
ingar eru nú búsettir á Aust-
urlandi eða rúmlega fjórðung-

ur íbúa þar en hlutfall útlend-
inga var um allangt skeið
hærra á Vestfjörðum en annars
staðar á landinu.

Árið 1996 voru 3,7% íbúa
Vestfjarða útlendingar saman-
borið við 1,8% á landinu í
heild og árið 2001 var hlut-
fallið 5,9% á Vestfjörðum og

3,4% á landinu í heild.
Íbúum með íslenskt ríkis-

fang hefur fækkað um 32 í
Bolungarvík, 51 í Ísafjarðar-
bæ, einn í Reykhólahreppi,
átta í Tálknafjarðarhreppi, 32
í Vesturbyggð, 10 í Súðavík-
urhreppi, 12 í Kaldrananes-
hreppi, þrjá í Bæjarhreppi og

sex í Strandabyggð. Á Vest-
fjörðum búa samkvæmt þess-
um tölum íbúar frá 32 löndum,
auk Íslendinga. Flestir koma
frá Póllandi eða 327, Taílend-
ingar eru 32 og Filippseyingar
24. Þjóðverjar eru 22 talsins á
Vestfjörðum.

– thelma@bb.is

Sjö prósent íbúa á Vestfjörð-
um erlendir ríkisborgarar

Jón Svanberg settur að-
stoðaryfirlögregluþjónn

Jón Svanberg Hjartarson,
varðstjóri í lögreglunni á
Ísafirði, hefur verið settur
aðstoðaryfirlögregluþjónn á
Vestfjörðum. Þetta kemur
fram í tilkynningu frá lög-
reglustjóranum á Vestfjörð-
um, Kristínu Völundardótt-
ur. Eru þetta ný embætti sem
urðu til með sameiningu
sýslumannsembætta á Vest-
fjörðum um áramótin. Jón
Svanberg hóf störf þann 1.
janúar og starfar á Ísafirði
fyrsta mánuðinn, en mun þar
á eftir hafa starfstöð á Patr-
eksfirði.

Yfirlögregluþjónn á Vest-
fjörðum verður Önundur
Jónsson sem hingað til hefur
verið yfirlögregluþjónn á Ísa-
firði. Þá verður Jón Bjarni
Geirsson, varðstjóri í Bol-
ungarvík, forvarnar- og fræð-
slufulltrúi nýs lögregluem-

bættis á Vestfjörðum. Lög-
reglan á Vestfjörðum er
samansett úr lögregluem-
bættunum á Ísafirði, í Bol-
ungarvík, á Patreksfirði og
á Hólmavík. Þess má geta
að hið nýja embætti verður
gífurlega stórt að flatarmáli,
eða á milli níu og tíu þúsund
ferkílómetrar.

– hbh

Jón Svanberg Hjartarson.

Fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar og stofnana hans fyrir árið 2007

Gert ráð fyrir 44 milljóna króna halla
Gert er ráð fyrir rúmlega 44

milljóna króna halla á rekstri
Bolungarvíkurkaupstaðar þeg-
ar aðalsjóður og B hluta stofn-
anir eru teknar saman í sam-
stæðureikningi samkvæmt
frumvarpi til fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2007. Veltufé frá
rekstri í samstæðu án fjármagns-
liða er neikvætt um 3.133.000
króna. Fjárþörf verður mætt
með lántöku.

„Þessi niðurstaða er ásætt-

anleg í ljósi þeirrar stöðu sem
sveitarfélagið er í en ljóst er
að rekstrarumhverfið hefur
ekki verið hagstætt sveitarfé-
laginu sl. ár. Hallarekstur er
hins vegar ekki ásættanlegur
sem viðvarandi ástand og hef-
ur verið leitað leiða til að hag-
ræða og endurskipuleggja
hvar sem því verður komið
við. Áætlun sú sem nú er lögð
til fyrri umræðu byggir á raun-
hæfri tekju- og útgjaldaáætl-

un. Umhverfið virðist vera
hagstæðara næstu árin en
fyrirhugaðar eru umtalsverðar
framkvæmdir í sveitarfélag-
inu sem gera má ráð fyrir að
bæti rekstrarumhverfi sveitar-
félagsins“, segir í greinargerð
Gríms Atlasonar bæjarstjóra.

Síðari umræða fjárhagsáætl-
unar fyrir árið 2007 fer fram
18. janúar. Stefnt er að því að
þriggja ára áætlun liggi fyrir
eigi síðar en 1. febrúar. Bolungarvík.

Minna tjón en óttast hafði verið
Tjón af völdum óveðursins

á Vestfjörðum á aðfaranótt
Þorláksmessu virðist hafa
orðið minna en óttast hafði
verið. Eins og sagt hefur verið
frá fór saman mikið hvassviðri
úr suðri og há sjávarstaða sem
oft hefur reynst beiskur kokt-
eill fyrir íbúa á Ísafirði. Við
þetta bættust rafmagnstrufl-
anir sem urðu til þess að dælur
í lagnakerfi bæjarins urðu
óvirkar.

„Það varð náttúrlega tjón,
en miðað við veðurhæð og
annað held ég að menn hafi
sloppið frekar vel“, segir Torfi
Einarsson hjá tryggingafélag-

inu Sjóvá – Almennar. „Í
mörgum þeirra húsa sem
flæddi inn í hefur flætt áður.
Menn hafa varann á og geyma
yfirleitt ekki mikil verðmæti
á gólfum í kjöllurum þessara
húsa.“

Aftakaveður var um nóttina
og fór vindhraði á Ísafirði upp
í 32 m/s og ríflega 43 m/s í
hviðum. Á Þverfjalli mældist
sterkasta vindhviðan 56,4 m/
s. Um morguninn minnti efri
hluti miðbæjarins helst á Fen-
eyjar á Ítalíu þar sem miðhluti
eyrarinnar var eins og hafsjór
á að líta.

– hbh

Nýskipan lögreglumála um áramót

Miðbærinn minnti helst á Feneyjar á Ítalíu.


