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Aldraður sjómaður á
Suðureyri kjörinn Vestfirðingur ársins 2008
– sjá nánar á bls. 2 og 3 og í miðopnu

Egill Kristjánsson tekur við viðurkenningu og farandgrip í tilefni útnefningarinnar. Með honum á myndinni eru þær Thelma Hjaltadóttir blaðamaður
á BB og Dýrafinna Torfadóttir, gullsmiður frá Gullauga á Ísafirði sem stendur að valinu ásamt bb.is og hugbúnaðarfyrirtækinu Eskli hf., í Reykjavík.

Aldraður sjómaður á Suðureyri
kjörinn Vestfirðingur ársins 2008
Vestfirðingur ársins 2008
samkvæmt vali lesenda fréttavefjarins bb.is er Egill Kristjánsson, 88 ára gamall sjómaður
á Suðureyri við Súgandafjörð.
Egill stundar enn sjóinn þrátt
fyrir háan aldur, hann er trúr
sinni heimabyggð, sem og landi
og þjóð, er staðfastur í sínum
störfum, bindindismaður á vín
og tóbak og hraustmenni mikið,
eins og segir í ummælum lesenda bb.is um hina öldruðu hetju
alþýðunnar. „Hann er hornsteinn
vestfirsks samfélags, lifandi fyrirmynd fyrir unga sjómenn,
hörkutól og einstakt góðmenni,“
eins og einn lesandi vefjarins
orðaði það.
Í öðru sæti í vali á Vestfirðingi

ársins 2008 varð Önundur
Hafsteinn Pálsson á Flateyri,
stofnandi og eigandi upptökuversins Tanksins í Önundarfirði.
Eftirfarandi höfðu lesendur
bb.is að segja um Önund Hafstein: „Hefur sýnt dugnað og
bjartsýni við uppbyggingu á fyrirtæki sínu, er stórhuga og skapandi ljúflingur sem hefur sýnt
og sannað að hægt er að framkvæma stórhuga hugmyndir
utan marka höfuðborgarsvæðisins, hefur af eldmóði skapað
sjálfum sér og fleirum atvinnu
við hljóðupptökur í gömlum lýsistanki á Flateyri, hefur lagt fram
mikið framlag til vestfirskrar
tónlistarmenningar, flottur frumkvöðull á Flateyri.“

Í þriðja sæti varð Þorbjörn
Steingrímsson á Garðstöðum í
Ísafjarðardjúpi. Eftirfarandi
höfðu lesendur bb.is að segja
um Þorbjörn: „Hefur mikinn
áhuga á gömlum bílum, hirðir
ónýta bíla og kemur þeim í verð.
Heldur Ísafjarðarbæ hreinum af
gömlum bíldruslum, var tilnefndur til umhverfisverðlauna
af Hringrás. Hefur um margra
ára skeið sýnt myndarlegt framtak í förgun bílhræja og öðru
járnarusli í samfélaginu.“
Í fjórða sæti varð Sigrún
Pálmadóttir, sópransöngkona
frá Bolungarvík. Um Sigrúnu
höfðu lesendur bb.is eftirfarandi
að segja: „Kom, sá og sigraði í
La Traviata, fékk viðurkenningu

sem söngvari ársins á Grímunni,
frábær söngkona, kom Vestfirðingum á kortið í menningar- og
listaheiminum á Íslandi.“
Í fimmta sæti varð Matthildur
Helgadóttir, framkvæmdastjóri
á Ísafirði. Um Matthildi höfðu
lesendur bb.is eftirfarandi að
segja: „Hefur unnið gott starf í
jafnréttismálum og barist gegn
kyndbundnu ofbeldi, flott kona
með frábærar hugmyndir. Hefur
kynnt Vestfirði á nýstárlegan
hátt með óbeislaðri fegurð, var
valin til að halda ræðu á 52.
þingi kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna sem haldið var í
New York, kjarnyrt kona sem
liggur ekki á skoðunum sínum.“
Jafnir í fimm næstu sætum

voru eftirtaldir einstaklingar:
Benedikt Sigurðsson, sundþjálfari frá Bolungarvík, Halldór
Gunnar Pálsson, tónlistarmaður
með meiru frá Flateyri, Torfhildur Torfadóttir á Ísafirði og
elsti íbúi landsins, hjónin Stefán
Dan Óskarsson og Rannveig
Hestnes, líkamsræktarfrömuðir
á Ísafirði og Gunnar Sigurðsson
frá Ketilseyri í Dýrafirði.
Alls fengu 94 einstaklingar
atkvæði í kosningunni en hátt á
þriðja hundrað manns tóku þátt
í kjörinu. Þeir einstaklingar sem
voru í fimm efstu sætunum
fengu rúmlega 40% greiddra atkvæða. Næstu fimm fengu 15%
greiddra atkvæða og aðrir minna.
Vestfirðingur ársins 2008 fékk

Eftirtaldir einstaklingar fengu atkvæði í valinu á Vestfirðingi ársins 2008: Magnús Hauksson, Rúnar Óli Karlsson og Sigurður Jónsson, Sigurður Arnfjörð Helgason, Peter Weiss,
Marsibil G, Kristjánsdóttir, Jón Friðrik Jóhannsson, Anna Sigríður Ólafsdóttir, Steinþór J. Gunnarsson, Elfar Logi Hannesson, Halldór Hermansson, Grímur Atlason, Örn Elías Guðmundsson, Valdimar Gunnarsson, Hálfdán Guðröðarson, Lárus Guðmundur Valdimarsson, Reimar Hafsteinn Vilmundarson, Einar Þór Gunnlaugsson, Þorsteinn Másson, Matthías Vilhjálmsson, Jón E. Alfreðsson, Ingibjörg Óladóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Halldór Eraclides, Víðir Hólm Guðbjartsson, Kolbeinn Einarsson, Ævar Einarsson, Aðalbjörg Þorsteinsdóttir,
Hermann Hermannsson, Jón Jónsson, Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, Harpa Björnsdóttir, Ingólfur Þorleifsson, Guðrún Ásgerður Sigurvinsdóttir, Anna Gunnlaugsdóttir, Magnús Ólafs
Hansson, Katrín Dröfn Markúsdóttir, Þóra Þórðardóttir, Fjallabræður frá Flateyri, Guðmundur Helgason, Magni Örvar Guðmundsson, Þórir Karlsson, Þorleifur Ágústsson, Guðmundur M. Kristjánsson, Hjalti Þórarinsson, Halldór Smárason, Ástþór Skúlason, Marinó Thorlacius, Hermann Níelsson, Finnbogi Jónasson, Haukur Vagnsson, Flugfélagið Ernir, Finnbogi Hermansson, Smári Haraldsson, Elías Guðmundsson, Karólína Guðrún Jónsdóttir, Níels Ársælsson, Sigrún Gerða Gísladóttir, Hallgrímur Sveinsson, Sigríður Albertsdóttir, Guðfinna Sigurjónsdóttir, Ylfa Mist Helgadóttir, Guðbjörg Ingvarsdóttir, Ragnhildur Inga Sveinsdóttir, Egill Kristjánsson, Þröstur Leó Gunnarsson, Ásrún Sigurjónsdóttir, Jón Bjarnason,
Hinn eini sanni verkamaður, Reynir Traustason, Önundur Hafsteinn Pálsson, Hlynur Þór Magnússon, Hildur Hávarðardóttir, Herbert Guðmundsson, Karl Eskill Pálsson, Orri
Sverrisson, Bogi Ragnarsson, Einar Örn Konráðsson, Þorbjörn Steingrímsson, Sigrún Pálmadóttir, Matthildur Helgadóttir, Benedikt Sigurðsson, Halldór Gunnar Pálsson, Torfhildur
Torfadóttir, Stefán Dan Óskarsson og Rannveig Hestnes, Gunnar Sigurðsson, Emil Pálsson, Bryndís Friðgeirsdóttir, Herdís Albertsdóttir, Soffía Vagnsdóttir og Jakob Valgeir Flosason.
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Í öðru sæti í vali á
Vestfirðingi ársins
2008 varð Önundur
Hafsteinn Pálsson á
Flateyri, stofnandi og
eigandi upptökuversins Tanksins
í Önundarfirði.

Í þriðja sæti varð
Þorbjörn Steingrímsson á Garðstöðum í Ísafjarðardjúpi
Ísafjörður.

Í fjórða sæti varð
Sigrún Pálmadóttir,
sópransöngkona frá
Bolungarvík.

Fasteignamat lækkar
um 5% í Ísafjarðarbæ
Matsverð fjölbýlishúsa og
fjölbýlishúsalóða lækkar um 5%
í Ísafjarðarbæ á þessu ári. Sömuleiðis lækkar matsverð á Seltjarnarnesi, í Garðabæ og í Hafnarfirði en í Reykjavík og Kópavogi hækkar það um 5%. Fasteignamat íbúðarhúsa- og lóða,
atvinnuhúsa og atvinnulóða á
höfuðborgarsvæðinu verður
óbreytt á næsta ári að því er
fram kemur á ruv.is. Þetta á
einnig við um sams konar hús-

Í fimmta sæti varð
Matthildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri á Ísafirði.

næði í Reykjanesbæ, Akureyri
og Egilsstöðum. Hins vegar
hækkar matsverð þessara lóða
um 10% á stöðum eins og Garði.
Stykkishólmi, Siglufirði, Dalvík og Vestmannaeyjum.
Töluvert færri fasteignir í sérbýli hafa selst á undanförnum
tólf mánuðum á Ísafirði, en tólf
mánuðina þar á undan, samkvæmt verðsjá Fasteignamats
ríkisins. Á síðasta ári seldust 18
fasteignir í sérbýli, en árið þar á

undan seldust 41 sams konar
fasteign. Svipað er uppi á teningnum hvað varðar fasteignir í
fjölbýli. Í fyrra seldust 35 fasteignir í fjölbýli samkvæmt verðsjánni, en einungis 14 í ár.
Verðsjá fasteigna birtir upplýsingar um verð íbúðarhúsnæðis samkvæmt kaupsamningum. Upplýsingar um verð
íbúðarhúsnæðis í sveitarfélögum með færri en 10 kaupsamninga á árinu 2000 birtast ekki.

Menntaskólinn á Ísafirði.

Egill með viðurkenningarnar ásamt
eiginkonu sinni Guðrúnu Guðjónsdóttur.
helmingi fleiri atkvæði en sá
sem varð í öðru sæti.
Áður hafa fengið nafnbótina
Vestfirðingur ársins þau Arna
Sigríður Albertsdóttir (2007),
Sunneva Sigurðardóttir (2006),
Sigríður Guðjónsdóttir (2005),
Örn Elías Guðmundsson –
Mugison (2004), Magnús Guðmundsson (2003), Hlynur Snorrason (2002) og Guðmundur
Halldórsson (2002).

Egill tók við viðurkenningu í
tilefni útnefningarinnar á laugardag sem og eignar- og farandgrip sem smíðaður er af Ísfirðingnum Dýrfinnu Torfadóttur
gullsmið. Aðstandendur valsins
á Vestfirðingi ársins 2008, Gullauga á Ísafirði, hugbúnaðarfyrirtækið Eskill hf. í Reykjavík
og fréttavefurinn bb.is, þakka
lesendum þátttökuna og óska
þeim velfarnaðar á árinu 2009.
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410 við nám hjá MÍ á vorönn
Rúmlega fjögur hundruð
nemendur verða við nám við
Menntaskólann á Ísafirði á vorönn. Í dagskóla verða 269 og
þar af 84 í iðnnámi eða 31%.
Nýnemar eru þrettán, eða mun
fleiri en áður. Fjórtán nemendur
eru að koma aftur eftir hlé frá
námi. Í dreifnám eru innritaðir
47 nemendur og þar af þrír
grunnskólanemar. Í kvöldskóla
MÍ eru tveir hópar, ellefu nemendur í samfélagstúlkun og níu
í iðnmeistaranámi. Til viðbótar

eru 70 grunnskólanemar af
norðanverðum Vestfjörðum
sem hafa valið milli fimm verknámsgreina. Um tugur nemenda
sem voru við nám á haustönn,
hafa ekki skráð sig á vorönn, en
reiknað er með að þeir haldi
áfram í námi. Aðspurður segir
Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari MÍ, skólann geta tekið
við nærri öllum sem sóttu um.
„Það er hugsanlegt að einhverjir hafi sótt um nám sem er
ekki í boði hjá skólanum. Í ör-

fáum tilvikum er staðan þannig
að í einstökum áföngum er orðið
fullt en það hefur ekki með innritunina að gera því við getum
tekið við öllum en það er ekki
víst að þeir geti fengið alla þá
áfanga sem þeir biðja um,“ segir
Jón Reynir. Hann segir skólann
vera fara yfir innritun fyrir dreifnám og hvort þau geti boðið
upp á alla áfanga sem skólinn
var með auglýsta. „Við erum
bara í uppgjörsvinnu hvað það
varðar,“ segir Jón Reynir.
3

Áramótin á Ísafirði
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Öllum starfsmönnum
Spýtunnar sagt upp
Öllum starfsmönnum Spýtunnar ehf. á Ísafirði var sagt
upp daginn fyrir gamlársdag.
Að sögn Magnúsar H. Jónssonar, framkvæmdastjóra Spýtunnar er ein af orsökum þess að
starfsmönnunum var sagt upp,
sú að forsendur vegna verks á
vegum Bolungarvíkurkaupstaðar séu brostnar. Spýtan er undirverktaki Rafskauts ehf., á
Ísafirði, sem sér um endurbætur
á Félagsheimili Bolungarvíkur.
Elías Jónatansson, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, segir ekki hafi
verið hætt við framkvæmdir á
félagsheimilinu. „Við erum í
viðræðum við verktakann um
að stöðva framkvæmdir í ákveðinn tíma og færa verklok til ársins 2010. Um þetta er þó ekki
búið að taka formlega ákvörðun
í bæjarstjórn,“ segir Elías. Hann
segir sveitarfélagið vera vinna
að fjárhagáætlun fyrir næsta ár
og er þetta eitt af þeim atriðum

sem þar er uppi á borðinu til
fyrri umræðu í bæjarstjórn.
„Það er því ekki búið að taka
formlega ákvörðun um þetta í
bæjarstjórn og þessa dagana er
verið að fara yfir hvernig heppilegast er að skilja við verkið
áður en það verður sett í biðstöðu. Í slíkum samningi yrði
gengið frá því hvaða verkþættir
yrðu kláraðir áður en verkið yrði
sett í biðstöðu, hvenær verk hæfist aftur og hvenær verklok
yrðu,“ segir Elías.
Aðspurður hvort uppsagnir
starfsmanna Spýtunnar komi til
með að hafa áhrif á samning
Bolungarvíkur við Rafskaut
segir Elías sveitarfélagið aðeins
gera sinn samning við aðalverktakann. „Ég á ekki von á öðru
en að við munum eiga mjög
gott samstarf við aðalverktaka
um að breyta verktíma,“ segir
Elías.
Hann segir ekki hægt að orða

það þannig að þetta sé krafa frá
eftirlitsnefnd sveitarfélaganna.
„Þegar við setjum saman fjárhagsáætlun þá eru allir þættir til
endurskoðunar og við förum
ofan í allar framkvæmdir og
rekstur. Okkar markmið í fjárhagsáætluninni er að endar nái
saman árið 2010. Árið 2009
verður erfitt og sjáum við ekki
fram á að endar nái saman þá,“
segir Elías.
Aðspurður segist hann ekki
eiga von á því að sveitarfélagið
þurfi að greiða verktakanum
skaðabætur þótt hægt verði á
framkvæmdum. „Þetta verður
allt gert í góðu samkomulagi
við verktakann. Ef það lægi fyrir
að það kostaði okkur skaðabætur þá þýðir það að við myndum endurskoða málið. Við erum
auðvitað bara að leita hagkvæmustu leiða í rekstri og framkvæmd,“ segir Elías.
– birgir@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samþykkt að nýta heimild til hámarksútsvars.

Útvarsprósenta Bolvíkinga ákveðin 14,61%
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur samþykkt að nýtt verði
heimild til álagningar hámarksútsvars fyrir tekjuárið
2009, 13,28%. Auk þess samþykkir bæjarstjórn 10% álag
á útsvar samkvæmt tillögu
eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og heimild
frá samgönguráðuneytinu.
Útsvarsprósenta í Bolungarvík fyrir tekjuárið 2009 er
því ákveðin 14,61%.

Með þessari aðgerð ásamt
þeirri aðgerðaáætlun sem lögð
verður fram í tengslum við
fjárhagsáætlun áranna 2009
og 2010, staðfestir bæjarstjórn
Bolungarvíkur markmið samnings við Eftirlitsnefnd með
fjármálum sveitarfélaga frá
því í október um að stöðva
hallarekstur og skuldasöfnun,
bæta eiginfjárstöðu og styrkja
rekstrargrundvöll sveitarfélagsins til framtíðar.

Yfirmenn lögreglunnar lækka í launum

Mesta íbúafjölgunin á Vestfjörðum átti sér stað í Bolungarvík.

Vestfirðingum fjölgar
Vestfirðingum fjölgar á milli
ára en þeir voru 7.374 talsins
þann 1. desember sl., eða 65
fleiri en á sama tíma í fyrra.
Mest fjölgar íbúum í Bolungarvík eða um 58 íbúa á milli ára.
Íbúar Ísafjarðarbæjar voru fimm
fleiri í ár en á síðasta ári, þeim
fjölgar um einn í Súðavíkurhreppi, þrettán í Reykhólahreppi, tólf í Tálknafjarðarhreppi, átta í Kaldrananeshreppi
og um einn í Árneshreppi. Ekki
var þó íbúafjölgun í öllum sveitarfélagsins og fækkar íbúum í

Vesturbyggð um 19, í Bæjarhreppi fækkar íbúum um fjóra
og tíu í Strandabyggð. Er þetta í
fyrsta sinn um árabil þar sem
íbúum fjölgar á Vestfjörðum en
þeir voru 7.299 í byrjun árs og
hefur þeim því fjölgað um 75.
Þess má til gamans geta að karlmenn eru í meirihluta íbúa á
Vestfjörðum eða 3.800 á móti
3.574 konum.
Ef litið er á landið í heild
hefur fólksfjölgun verið óvenju
mikil undanfarin fjögur ár. Samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár voru
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landsmenn 319.756 hinn 1. desember síðastliðinn samanborið
við 312.872 ári áður. Á vef Hagstofunnar segir að þótt náttúruleg fólksfjölgun eigi enn talsverðan þátt í fjölgun íbúa hér á
landi verður fólksfjölgun undanfarin ár öðru fremur rakin til
mikils aðstreymis fólks frá útlöndum. Frá 1. desember í fyrra
til 1. desember í ár var fjöldi
aðfluttra umfram brottflutta
rúmlega 4.000. Á sama tíma
voru fæddir umfram dána rúmlega 2.800 talsins.

„Við bjuggumst ekki frekar
en aðrir við svo miklum niðurskurði.“ segir Kristín Völundardóttir, sýslumaður á Ísafirði, en fjárveiting til embættisins fyrir árið 2009 verður skorin niður um 14,3 milljónir króna, fer úr 232,8 milljónum í 218,5 milljónir. „Ég
hef tekið þá ákvörðun að
lækka eigin laun, yfirlögregluþjónn og aðstoðaryfirlögregluþjónn hafa einnig
samþykkt launalækkun. Síðan er ég í viðræðum við starfsmenn, það er bara ekki komið
að þessu enn. Ég er búin að
senda tölvupóst á alla starfs-

menn þar sem ég tjái þeim að
ég lækki laun mín til samræmis við aðra,“ segir Kristín.
Hún segist ekki ætla að
lækka grunnlaun lögreglumanna á Vestfjörðum. „Föst
yfirvinna hjá lögreglumönnum verður skert og sömuleiðis
aðgangur þeirra að yfirvinnu
en ég hreyfi ekki við grunnlaunum,“ segir Kristín. Hún
vonast til að þessar aðgerðir
nægi til að draga úr þessu
áfalli sem fylgir niðurskurðinum og er stefnan að ekki
þurfi að segja upp lögreglumönnum.
– thelma@bb.is

Fullnýta heimildina
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur samþykkt að
nýta sér heimild til hámarksútsvars á árinu 2009, úr
13,03% í 13,28%. Súðavíkurhreppur bætist því í hóp þeirra
54 sveitarfélaga af 78 sem
leggja á hámarksútsvar. Eins
og kunnugt er samþykkti Alþingi lög sem heimila að
hækka útsvarsprósentu um
0,25 prósentustig, þ.e. úr 13,03%
af útsvarsstofni í 13,28%.
„Samkvæmt áætlun er gert
ráð fyrir aukaframlagi Jöfn-

unarsjóðs sveitarfélaga til
Súðavíkurhrepps að upphæð
8 milljónir á árinu 2009. Í
reglum jöfnunarsjóðs um úthlutun aukaframlags til sveitarfélaga til að jafna aðstöðumun vegna þróunar í rekstrarumhverfi og erfiðra ytri aðstæðna, er tekið fram að einungis þau sveitarfélög sem
fullnýta útsvarsheimild fái
aukaframlag Jöfnunarsjóðs,
enda mælist þau með þörf fyrir
slíkt framlag“, segir í fundarbókun Súðavíkurhrepps.
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Spurningin
Eyðir þú minni
fjármunum í flugeldakaup í ár?
Alls svöruðu 597.
Já sögðu 434 eða 73%
Nei sögðu 163 eða 27%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Stíf
suðlæg átt með skúrum
eða éljum sunnan- og
vestanlands. Hiti 5-10
stig. Horfur á laugardag: Gengur í norðaustanátt með snjókomu norðanlands.
Horfur á sunnudag:
Austan- og NA-átt með
snjókomu eða slyddu.
Kólnar í veðri.
Í viðtali Bjarna Brynjólfssonar við Jóhann Jónasson
hjá 3X Technology var í
þrígang farið rangt með
föðurnafn Alberts Högnasonar og hann sagður Marzelíusson. Þá var móðir
Jóhanns sögð Vagnsdóttir
en hún er að sjálfsögðu
Valgeirsdóttir.
Eru hlutaðeigendur beðnir velvirðingar á þessum
mistökum.

Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Á annað hundrað manns tók þátt í þögulum mótmælum á Silfurtorgi á Ísafirði á laugardag. Um var að ræða samstöðu við
mótmæli sem hafa farið fram á Austurvelli í Reykjavík og á Ráðhústorginu á Akureyri undanfarna laugardaga. Lengi hafði
verið talað um að efna til mótmæla, og þar með taka undir með Íslendingum á öðrum landshornum, en ákvörðunin var tekin
samdægurs. Góð mæting var þrátt fyrir það enda bárust fregnir af framtakinu hratt á milli manna og tóku rúmlega 100 manns
sér stöðu á Silfurtorgi og veifuðu kröfuspjöldum. Stefnt er að því að mótmæli fari fram á Silfurtorgi kl. 15 næstu laugardag
og er stefnt að því að einhverjir ræðumenn komi þar fram. Rétt er að taka fram að mótmælin eiga að fara friðsamlega fram.

Hornstrandastofu lokað

Samkvæmt tillögum í fjárlaganefndar Alþingis verður
Hornstrandastofu lokað á næsta
ári. Hjalti Guðmundsson hjá
Umhverfisstofnun segir lokunina vera vonbrigði og að þau
verðmæti sem hafi skapast við
stofnun stofunnar muni tapast.
„Okkur þykir það miður að
þurfa að framfylgja þessum til-

lögum,“ segir Hjalti. Aðspurður
hvort honum þyki lokun Hornstrandastofu réttmætur niðurskurður segist Hjalti ekki geta
sett sig í dómarasæti.
„Ég ætla ekki að setja mig í
dómarasæti um það hvernig
fjárlaganefnd hugsar sína hluti
en mér þykir þetta ekki gott mál
eins og að líkum lætur. Stofnun

stofunnar var komin langt á leið
og gekk mjög vel. Við höfðum
ráðið starfsmann og starfsemin
var komin vel á veg. Óneitanlega tapast verðmæti þegar
stofnun sem er ný tilkomin lokar
og erfitt að bakka út úr svona
hlutum,“ segir Hjalti.
Hornstrandastofa var ein af
tillögum Vestfjarðanefndarinn-

ar og var á fjárlögum þessa árs.
Fimmtán milljóna króna fjárveiting var veitt til að koma á
fót og starfrækja gestastofu á
Ísafirði, sem tengist friðlandinu
á Hornströndum, og var forstöðumaður ráðinn í vor. Þá
verður ekki farið í stofnun geststofu á Látrabjargi eins og til
stóð.
– birgir@bb.is

Ritstjórnargrein

Hin aldna alþýðuhetja
Hann stundar enn sjóinn 88 ára gamall. Trúr heimabyggðinni,
landi og þjóð; staðfastur í öllu er hann tekur sér fyrir hendur, bindindismaður og hraustmenni mikið. ,,Hann er hornsteinn vestfirsks
samfélags, lifandi fyrirmynd fyrir unga sjómenn, hörkutól og einstakst góðmenni.“
Þetta er meðal þess sem lesendur fréttavefjarins bb.is tilgreindu
fyrir þeirri ákvörðun sinni að velja aldraðan sjómann á Suðureyri
sem Vestfirðing ársins 2008. Fólk virtist ekki í vafa. Höfðinginn
Egill Kristjánsson fékk helmingi fleiri atkvæði en sá er næstur
kom og var þó ekki í kot vísað hjá Önundi Hafsteini Pálssyni á
Flateyri, stofnanda og eiganda upptökuversins Tanksins, manns
sem sýnt hefur einstakan dugnað og bjartsýni við uppbyggingu á
fyrirtæki sínu og sannað að það þrífst sitthvað utan borgarmúranna,
sé rétt á málum haldið.
Egill Kristjánsson er áttundi í röðinni sem lesendur bb.is velja
sem Vestfirðing ársins. Fyrstur í valinu, 2001, varð Guðmundur
Halldórsson, sjómaður í Bolungarvík, sem þá stóð í stafni í réttindabaráttu smábátasjómanna.
Ætli það sé tilviljun, nú þegar hver holskeflan af annari hefur
riðið yfir efnahag þjóðarinnar og menn standa ráðalitlir í útsoginu,
yfir allri eyðileggingunni, skuli sjónir Vestfirðinga beinast að
manni eins og Agli Kristjánssyni. Varla.

Vestfirðingum er það ef til vill öðrum fremur ljósara af aldagamalli reynslu að öll él birtir upp um síðir; eftir áföll verða þeir
að hefjast handa, taka höndum saman. Til forustu er þeim þá best
treystandi sem vita að kapp er best með forsjá; fólki sem lætur
ekki ágirndina eftir hinu forgengilega villa sér sýn; fólki, sem
hefur velferð allrar áhafnarinnar í fyrirrúmi og veit að ella verður
landi ekki náð; fólki með viðhorfi öldungsins á Suðureyri til lands
og þjóðar.
BB færir Agli Kristjánssyni kveðjur og hamingjuóskir.

Breyting á Bæjarins besta
Á tímum hraðfréttaflutnings er við því að búast að fréttir
vikublaða séu alla jafnan ekki þær nýjustu. Því hefur verið
ákveðið Fréttavefurinn bb.is, sem gefið hefur góða raun og er afar
mikið lesinn, verði fyrst og síðast vettvangur daglegra frétta.
Blaðið birti aftur á móti það sem kalla mætti efnismeiri fréttir og
umfjallanir um hagsmunamál Vestfirðinga; viðtöl, svo sem verið
hefur, og verði í ríkari mæli vettvangur daglegs lífs og viðhorfs
íbúanna til opnara og betra samfélags. Það er einlæg von okkar að
vel takist til. Allur stuðningur lesenda til að svo megi fara er vel
þeginn.
s.h.
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Gettu betur er enginn leikur
Spurningakeppni framhaldsskólanna Gettu betur skipar sér
stóran sess í hjarta landsmanna.
Hún hefur alla tíð haft mikið
áhorf og fjölskyldurnar sameinast fyrir framan sjónvarpsskjáinn til þess að berja ungu snillingana augum sem virðist vita
nokkurn veginn allan fjandann.
Í tæpan klukkutíma sitja þessar
ungu mannvitsbrekkur og svara
spurningunum eins fljótt og
mögulegt er, þó að þeir hafi
bara heyrt fyrsta orðið af fimm
setninga spurninga. Þetta virðist
vera leikur einn fyrir þeim en
það sem ekki allir vita er að
bakvið alla þessa þekkingu
liggja blóð, sviti og tár. Lið
Menntaskólans á Ísafirði er þar
ekki undanskilið. Þeir Halldór
Smárason, Hjalti Már Magnússon og Gunnar Atli Gunnarsson
skipa lið MÍ. Við litum inn á
æfingu hjá þeim á nýársdag og
áttum við þá létt spjall og tókum
þá í hraðaspurningakeppni í lok
viðtalsins . Æfingin fer fram á
heimili Halldórs og þegar inn
er komið sitja þeir Gunnar Atli
og Halldór niðursokknir í fróðleik og andspænis þeim situr
aðstoðarmaður þeirra, Baldur
Sigurlaugsson sem leggur fyrir
þá hraðaspurningar.
–Er þetta einn af þessum
þrælum sem þið voruð að segja
mér frá?
Gunnar Atli: „Nei hann Baldur er ekki þræll. Fengum hann
hingað til að lesa hraðaspurningar fyrir okkur. Þrælar liðsins,
eins og við viljum kalla þá, sjá
um að afla okkur upplýsinga og
spyrja okkur hraðaspurninga.
Þeir komust ekki í kvöld og
Baldur hljóp í skarðið.“
–Sjálfviljugur þræll. Það
hljómar nýtt af nálinni. Hvar er
Hjalti?
„Hann er rétt ókominn,“ segir
Halldór og við þau orð rennur
Hjalti í hlað g beinast liggur því
beinast við að spyrja Hjalta, lafmóðan, hvert er hans hlutverk í
liðinu en drengirnir hafa skipt
með sér spurningaflokkum til
þess að æfingar verði skipulagðari.
Hjalti: „Mín sterkasta hlið eru
íþróttaspurningar. Ég hef mikinn áhuga á þeim en það sem ég
á að læra utan að er einhver
helvítis hellingur. Erlendar bókmenntir, landafræði, ummæli,
list, söfn og setur á landinu...“
-Þetta hljómar svolítið sem
mikið efni að læra. Hvernig
gengur þér að muna allt þetta?
Ertu með einhverja séraðferð
sem hentar þér?

Páfagaukslærdómur

Halldór Smárason, Gunnar Atli Gunnarsson og Hjalti Már Magnússon.
Hjalti: „Mér gengur ágætlega
að muna þetta. Þetta er svolítill
páfagauka lærdómur.“
–En hvert er þitt sérsvið
Gunnar Atli?
Gunnar: „Ég fylgist vel með
málefnum líðandi stundar, er
frekar vel að mér í þeim efnum.
En fyrir keppnina þá hef ég lært
utan að landsímanúmer, Nóbelsverðlaunahafa, goðafræði,
sjónvarþætti, óskarsverðlaun,
ráðuneyti, forstjóra, ritstjóra og
bankamál. Eftir kreppuna tókum við þann pól í hæðinni að
Halldór tekur eldri bankamálinn
og ég tek það sem hefur gerst
eftir einkavæðingu. Halldór er í
bankamálum frá stofnun þeirra
til 2000.
–En Halldór, hvert er þitt
sérsvið?
Halldór: „Ég myndi segja að
saga og landafræði eigi vel við
mig. Mig líkar ágætlega að læra
einhverja lista líkt og úr bókmenntum. Læra það sem festist
í hausnum. Svo erum við búnir
að reyna að lesa inn á dómara
keppninnar, Davíð Þór. Hann
er guðfræðingur að mennt og
þess vegna skelltum við biblíuna á Hjalta.“
–Hvernig gengur að læra
Biblíuna?
Hjalti: „Halldór lét mig hafa
einhverja töfrabók um Biblíuna.
Hún heitir Biblían á hundrað
mínútum. Ég hef því hlustað á
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hana og les greinar á netinu.
Þetta er svolítið erfitt. Biblían
er ekkert smá löng,“ segir Hjalti
og þeir félagar skella samstundis
upp úr.
Halldór: „Svo er geimurinn
líka mikið efni að læra utan af.“
Hjalti: „Já, já, og af hverju fæ
ég að læra þessar helvítis plöntur
utan af ár eftir ár?“
Halldór: „Við vorum búnir
að ræða þetta Hjalti minn. Það
sem fjarþjálfari okkar, Stefán
Pálsson hefur lagt ríka áherslu
á er að við æfum hraðaspurningar vel. Þaðan koma flest stigin og geta haft úrslitaáhrif á
hver vinnur keppnina.“
–Hafið þið eitthvað farið út í
andlegu hliðina á keppninni?
Gunnar Atli: „Við höfum lagt
áherslu á keppnina sjálfa og
hvernig við högum okkur þar.
MÍ hefur alltaf keppt í Svæðisútvarpi Vestfjarða en í ár förum
við suður og tókum þátt í salnum
þar. Það munar mikið um að
heilsa upp á dómarann og spjalla
við hann fyrir keppnina því ef
að upp kemur vafaatriði þá er
oftast léttara fyrir hann að dæma
vafaatriði í vil hressu gauranna
sem spjölluðu við hann fyrir
keppnina heldur en einhverja
gaura sem eru í heyrnatólunum
hans.“
–Hefur þetta verið draumur
ykkar frá því þið voruð börn að
taka þátt í keppninni?

Hjalti: „Það er draumur okkar
að komast í sjónvarpshluta hennar.“
Halldór: „Já, og líka draumur
okkar að fá að taka þátt.
Hjalti: „Ef við komumst í
sjónvarpshluta keppninnar þá
finnst mér að útskrifa eigi okkur
úr skólanum með 140 einingar.“
Halldór: „Þetta eru trúarbrögð. Þessi lið sem komast ár
eftir ár í sjónvarpið eru búin að
leggja gríðarlega mikla vinnu á
sig til þess að komast þangað.
Þetta er ekki einhver leikur.“
Við létum staðar numið á
þessu stutta spjalli við lokaorð
Halldórs og blaðamaður ákvað
að reyna á liðið með hraðaspurningum sem hann útbjó fyrir
drengina.
–Hver trommaði fyrst með
Bítlunum?
Halldór og Gunnar: „Pete
Best.“ (Rétt)
–Hvaða ár og í hvaða borg
vann Bjarni Friðriksson bronsverðlaun í júdó á Ólympíuleikunum?
Halldór: „1984 í Los Angeles.“ (Rétt)
–Hvaða ár var Morgunblaðið
stofnað?
Halldór: „1913.“ (Rétt)
–Hvaða krydd er notað á graflax?
Halldór: „Dill.“ (Rétt)
–Hvert er lengsta fljót í Evr-

ópu og í hvaða landi er það?
Halldór: „Volga í Rússlandi.“
(Rétt)
–Hvert er stærsta samfellda
láglendissvæði jarðar?
Gunnar: „Við pössum á þessa.“
(Rangt. Rétt svar: Síberíusléttan.)
–Hvar var fyrsta Parísahjólið
smíðað?
Gunnar Atli: „Við segjum
London.“ (Rangt. Rétt svar:
Bandaríkjunum.)
–Hverjir hafa gegnt stöðu forseta Íslands?
Hjalti: „Sveinn Björnsson,
Ásgeir Ásgeirsson, Kristján
Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir
og Ólafur Ragnar Grímsson.“
(Rétt)
–Hver er aðalpersóna Heimsljóss eftir Halldór Laxness?
Hjalti: „Ljósvíkingurinn Ólafur Kárason.“
–Hvernig komust Danir inn á
Evrópumótið í knattspyrnu árið
1992?
Halldór: „Það var af því að
Júgóslavíu var meinuð þátttaka
vegna stríðsástands í landinu.“
(Rétt)
Átta spurningar réttar af tíu
mögulegum. Ágætis frammistaða hjá liðinu. Miðað við niðurstöðu spurninganna og hversu
hratt þeir svöruðu fær liðið átta
í einkunn frá Bæjarins besta.
– birgir@bb.is
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Fleiri útlendingar
Erlendum ríkisborgunum fjölgaði um 139 á Vestfjörðum á síðasta ári á sama
tíma og íslenskum ríkisborgurum fækkaði um 74.
Eins og fram hefur komið
fjölgaði íbúum Vestfjarða
65 eða 0,9% og er það í
fyrsta skipti síðan 1981 sem
að fólki fjölgar í fjórðungnum. Mest fjölgun varð í
Bolungarvík 6,4%, í Reykhólahreppi fjölgaði íbúum
um 4,9% og Tálknafirði um
4,1%.
Mesta fækkunin varð í
Vesturbyggð 2,1% og í
Strandabyggð þar sem hún
var 2,0%. Af einstökum
þéttbýlisstöðum fjölgaði
mest á Ísafirði, um 40 manns
en mesta fækkunin varð
hins vegar á Þingeyri 33 og
Flateyri 28. Frá þessu var
sagt á vef Byggðastofnunar.

Inn að beini
Bjór á
Ísafirði?

Bjórverksmiðja á Ísafirði
gæti litið dagsins ljós í nánustu framtíð. Neil Shiran
Þórisson, verkefnastjóri hjá
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, segir félagið hafa
komið að gerð viðskiptaáætlunar fyrir tvo aðila sem
hafi hug á að opna bjórverksmiðju á Ísafirði en
meira getur hann ekki tjá
sig um málið að sinni vegna
trúnaðar við aðilana. Steinþór Bragason, framkvæmdastjóri Alsýnar á Ísafirði,
sagði í samtali við blaðið
að Alsýn væri að vinna að
19 verkefnum og þar á meðal bjórverksmiðju.
„T.d. er það bjórverksmiðjan og er komin fjárfestir í það verkefni,“ sagði
Steinþór. Heimildir Bæjarins besta herma að verkefnið hafi verið komið á það
stig að búið var að skoða
húsnæði sem þótti henta
bjórverksmiðju á Ísafirði og
hafi verið komnir fjárfestar
að henni. Verkefnið er þó í
bið núna eftir að fjármálakreppan skall á Íslandi.
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Eiríkur Finnur Greipsson,
framkvæmdastjóri

Eiríkur Finnur Greipsson hefur í árafjöld getið sér gott orð sem aðstoðarsparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Vestfirðinga, en hann lét af störfum þar í haust eftir tólf ár í sparisjóðabransanum. Hann var ráðinn
framkvæmdastjóri Trésmiðjunnar í Hnífsdal frá áramótum og hefur því í nógu að snúast þessa dagana.
Hann tók sér þó tíma að svara nokkrum spurningum fyrir BB og skilaði þeim með sóknarkveðju úr
himneskri dýrðinni í Önundarfirði og von um skjótan efnahagsbata og handleiðslu guðs.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að fara að ósk eiginkonunnar og brjótast frá Ísafirði til Flateyrar þann 25. október 1995 og lenda svo sjálfur í flóðinu um
nóttina.
Hvar langar þig helst að búa?
Flateyri
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar ég komst að því að tveir synir mínir komust lífs af í
snjóflóðinu á Flateyri 26. október 1995.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Snjóflóðið 1995.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Sú erfiðasta var þegar KONAN mín vissi meira um vélina í
bátnum okkar en ég!
Uppáhaldslagið?
Þau eru reyndar mörg, s.s. Er það hafið eða fjöllin, Í fjarlægð,
en um hátíðarnar t.d. Helga nótt, svo má nefna Mexican girl.
Uppáhaldskvikmyndin?
Elska Bond
Uppáhaldsbókin?
Fljótt, fljótt sagði fuglinn – af því ég komst upp með að lesa
bara 10 síður og fá 8 fyrir á stúdentsprófinu!
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Sumarfríið 2003 með konunni, tveim systrum hennar og
dönskum svila mínum um V-Evrópu.
Uppáhaldsborgin?
Kaupmannahöfn
Besta gjöfin?
Synir mínir, tengdadætur og barnabörn.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Án efa.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Gleraugnanna og morgunkornsins frá Actavis.
Fyrsta starfið?
Afgreiðslumaður í verslun pabba 10 ára gamall.

Draumastarfið?
Það sem ég er í hverju sinni Hvaða frægu manneskju hefur þér
verið líkt við? Einar Kristinn ráðherra og vin minn – en það var
áður en ég tók að vaxa á þverveginn!
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir – get ekki gert upp á milli staða.
Skondnasta upplifun þín?
Af því sem segja má frá, ætli það hafi ekki verið þegar ég lék
Grýlu einu sinni á skemmtun í samkomuhúsinu á Flateyri.
Aðaláhugamálið?
Félagsmál, ferðalög og fjölskyldan.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Ekki vafi – það er upphafssíðan mín: bb.is.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Trésmiður
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Jákvæðni og þolinmæði.
En helsti löstur?
Jákvæðni og þolinmæði.
Besta farartækið?
Fordinn minn Explorer.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Aðfangadagur jóla.
Til hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Jesú Krists.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Eiríkur Finnur, þó ekki væri nema vegna: Til borgarinnar hann
brá sér/ og byrjaður er að ná sé/ glaður í kvöld/ í góðvinafjöld/
Eiríkur Finnur á sér.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Þegar ég borða.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Voginni.
Lífsmottóið þitt?
Þeir fiska sem róa.
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Tæplega þrjátíu nemendur voru brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði.

Fyrsta útskriftin úr samfélagstúlkun
Tæplega þrjátíu nemendur
voru brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði fyrir jólin.
Útskrifaðir voru þrír nýstúdentar, sjö sjúkraliðar, tólf vélaverðir smáskipa, einn af vélstjórn 2. stig og sjö í samfélagstúlkun. Var þetta í fyrsta sinn
sem útskrift í samfélagstúlkun
fór fram en nám við fagið hófst

í MÍ á vorönn 2007. Meðal útskriftarnema voru tveir samfélagstúlkunarnemar sem komu
um langan veg til að taka þátt í
athöfninni en það voru hjónin
Elwira Lidia Riemel Wojtowicz
og Tomasz Wojtowicz Stanislawsson frá Egilsstöðum. Námið er ætlað tvítyngdu fólki sem
hefur góð tök á íslensku og

Aldrei fór ég suður um páskana
„Við gerum okkur grein fyrir
því að það er þröngt í búi og það
fyrsta sem menn skera niður er
dekur við einhverja tónleika út
á landi. Það er ljóst að Ísafjarðarbær og Menningarráð Vestfjarða styrkja hátíðina í ár og þá
er búið að tryggja grunninn að
því að hátíðin verður haldin á
páskum í ár,“ segir Guðmundur
M. Kristjánssonar, einn aðstandenda tónlistarhátíðarinnar
Aldrei fór ég suður, en framkvæmdanefnd hátíðarinnar kom
saman milli jóla og nýárs til að
fara yfir stöðu mála og ákvarðanatöku vegna næstu hátíðar.
Aðspurður hvort nefndin hafi
annað húsnæði í huga í ár en á
Ásgeirsbakka, þar sem hátíðin
hefur verið haldin tvö síðustu
ár, segir Guðmundur að ekkert
hafi verið ákveðið í þeim efnum.
„Okkur hefur líkað mjög vel
að vera niður á Ásgeirsbakka
en það hefur ekkert verið þreifað

á því hvort það standi til boða í
ár. Við munum væntanlega leita
til þeirra fyrst.“ Hann segir
hátíðina hafa staðið undir sér á
síðasta ári. „Við erum ekki að
horfa fram á að þurfa borga
skuldir síðasta árs og er markmið okkar að koma alltaf út á
núlli. Við erum ekki í þessu til
að græða peninga,“ segir Guðmundur.
Hann segir nefndina ekki
búna að ráða rokkstjóra fyrir
næstu hátíð en vilji sé innan
hennar að rokkstjóri síðustu
tveggja hátíða, Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson, verði rokkstjóri að
nýju. „Hann er hins vegar í fullu
starfi hjá Ísafjarðarbæ sem upplýsingafulltrúi og við munum
kannski leita til sveitarfélagsins
um að fá að nota hann sem slíkan
í gegnum bæinn. Við vitum hins
vegar ekki hvernig það verður,“
segir Guðmundur.
– birgir@bb.is
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áhuga á að starfa sem túlkar.
Markmið námsins eru meðal
annars að nemendur geri sér
grein fyrir helstu vandkvæðum

í túlkun á milli mismunandi
tungumála og menningarsvæða,
að nemendur þekki innviði íslensks samfélags auk helstu

stofnanna og hlutverks þeirra
og að nemendur hafi þá faglegu
færni sem þarf til að vera fær
um að túlka við erfiðar aðstæður.

Kæru Vestfirðingar!
Frá og með nýliðnum áramótum tók opnunartími nokkurra afgreiðslna
Sparisjóðsins á Vestfjörðum breytingum. Opnunartími útibúa á
Vestfjörðum verða sem hér segir:
Króksfjarðarnes
Patreksfjörður
Tálknafjörður
Bíldudalur
Þingeyri
Flateyri
Ísafjörður
Súðavík

kl. 11:00 - 16:00
kl. 09:15 - 16:00
kl. 12:30 - 16:00
kl. 12:30 - 16:00
kl. 12:30 - 16:00
kl. 12:30 - 16:00
kl. 09:15 - 16:00
kl. 12:30 - 16:00

Símaþjónusta verður í boði frá kl. 09:00 -16:00 í síma 450 2500.
Fyrirkomulag póstdreifingar sem Sparisjóðurinn annast á svæðinu
mun ekki taka neinum breytingum.
Minnum á að Heimabankinn er ávallt opinn og aðgengi að hraðbönkum á starfssvæðinu verður óbreytt.
Með nýárskveðjum.
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Bloggið
Hvað er friður?
Draumurinn um frið er kannski ekki eitthvað sem við eigum
eftir að upplifa, en samt einn af
þessum draumum sem við eigum að láta okkur dreyma. Einn
af þessum draumum sem gerir
okkur betri. Eða er friður kannski hugarástand? Einhver til-finning sem býr innra með okk-ur?
Líðan sem á sér rætur djúpt í hugskotum okkar? Kemur friður-inn
best fram í því hvernig við komum fram við aðra? Ég held að
friðurinn byrji heima. Heima, í samskiptum okkar við maka og
börn. Og í því hvernig börnin sjá okkur koma fram við aðra, því
þau læra það sem fyrir þeim er haft. Stundum eigum við mannfólkið
það til að vera svo upptekin af því að berjast fyrir friði eða mannréttindum, að við gleymum að hugsa um okkur sjálf. Hugsa um
samskipti okkar við annað fólk. Spáum ekkert í það hvort við
erum óþolandi friðarspillar eða ljúfir diplómatar. Við höfum ekki
tíma til fyrir svoleiðis smotteri. Enda upptekin við að bjarga heiminum.
Matthildur Ágústa Jónudóttir Helgadóttir
http://matthildurh.blog.is/blog/matthildurh/

Ég er heppinn
Eitt kvöldið á aðventunni lá
ég upp í sófa og horði á „kreppufréttir“ í sjónvarpinu. Prinsessan
á heimilinu kom þá inn í stofu,
settist til fóta mér og sagði í
sinni barnslegu einlægni: „Þú
ert orðinn alltof feitur!“ Ég tók
mér örlítinn umhugsunarfrest en
sagði svo við barnið: „Þetta er
alveg rétt hjá þér, ég er orðinn
alltof feitur og þarf að fara að
gera eitthvað í mínum málum.“
- - - ... mamma var að sjálfsögðu ánægð með fyrirætlanir mínar á
nýja árinu. Hún sagði að ég væri heppinn að geta unnið mig út úr
vandræðum mínum, það væri ekki allir svo heppnir. Á sama andartaki varð mér einmitt hugsað til foreldra minna sem hafa um
árabil barist við ólæknandi sjúkdóma og gefa ekkert eftir í þeirri
baráttu. - - - Það eru víst orð að sönnu að ég er heppinn að fá vinna
mig út eigin vandræðum og lækna sjálfan mig af offitunni. - - - Ég
ætla ekki að láta krepputalið og efnishyggjuna ná heljartökum á mér
heldur ætla ég að einbeita mér að því að koma heilsunni í gott horf.
Baldur Smári Einarsson
http://vikari.blog.is/blog/vikari/

Auðmýktin er í
beitningarskúr
Það voru tveir vandræðalegir
menn sem fluttu okkur ávarp
um þessi áramót. Sammerkt
eiga þeir að að skilja í raun ekki
hvað þeir rembdust við að segja
- eða telja okkur trú um - og það
er AUÐMÝKT. Ekkert er þessum mönnum fjær. - - - En auðmýktina var að finna í gær. Hana
fann ég í beitningaskúrnum dumbrauða fyrir vestan. Þar var litið
yfir farinn veg og dómur felldur yfir fjölmörgum málefnum. Óli
frá Gjögri var bæði meyr og uppfullur af auðmýkt. Hann sagðist
aldrei hafa farið með rangt mál - aldrei sagt skemmtisögu um
nokkurn mann nema sagan væri kórrétt - og ef svo hefði ekki
verið, þá væri ekki við hann að sakast - hann hefði bara haft hana
eftir öðrum. Hann hefur þó sér til málsbóta að segja alltaf ríflega
sannleikann til að sannleikurinn komist örugglega allur til skila slæmt sé mjög ef eftir verður hluti hans ósagður. Svo var nú það.
Þorleifur Ágústsson
http://tolliagustar.blog.is/blog/tolliagustar/
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Nauðsynlegt að rannsaka áhrif ferðamanna
á atferli refa betur

Nauðsynlegt er að rannsaka áhrif ferðamanna
á atferli refa betur samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var við greni á Hornströndum í
sumar. „Þessar upplýsingar eru sérstaklega brýnar
í ljósi þess að fyrirhugaðar eru sérstakar refaskoðunarferðir á Hornstrandir en þá er líklegt að
viðvera ferðamanna við greni verði umtalsvert
meiri en í þessari rannsókn“, segir í skýrslu um
rannsóknina sem gefin hefur verið út á vef Rannsókna- og fræðaseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum.
Rannsóknin var tilraunaverkefni og benda
niðurstöður hennar til þess að nærvera ferðamanna geti haft áhrif á atferli refa. „Hvort þessi
áhrif skipti máli fyrir afkomu dýranna sem hlut
eiga að máli er ekki hægt að svara nema með
stærri rannsókn sem auk þess nær yfir lengri
tíma. Meðal annars þyrfti að hafa samanburðarsvæði þar sem ekki gætir áhrifa frá fólki og best
væri ef hægt væri að nota myndavél þar sem
líklegt er að nærvera athuganda hafi haft einhver
áhrif á refina og þannig verið að sumu leyti
sambærileg á við áreiti frá ferðamönnum“, segir
í skýrslunni.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að
neikvæð fylgni var á milli viðverutíma ferðamanna í júlí og viðverutíma steggsins, þ.e. steggurinn eyddi styttri tíma á grensvæðinu eftir því
sem viðverutími ferðamanna
jókst. „Ekki var fyrir
slíkri fylgni að fara
hjá læðunni. Þessi
munur endurspeglar ef til vill
mismun-

andi „fjárfestingu“ foreldranna (parental investment) í afkvæmunum, við aukið áreiti af ferðamönnum þá heldur steggurinn sig ef til vill frekar
fjarri en læðan hefur ekki þann kost þar sem hún
gæti hafa lagt meiri orku í afkvæmin í gegnum
meðgöngu og mjólkurgjöf. Engin fylgni var á
milli heimsókna refanna og viðverutíma ferðamanna né athuganda.“
Bæði var fylgst með greni í Hornvík og Aðalvík. „Refirnir á greninu í Hornvík voru fremur
varir um sig og þá sérstaklega læðan. Þeir
nálguðust aldrei né eltu ferðamenn og í fjórum
tilfellum forðuðust refirnir ferðamenn“, segir í
skýrslunni.
Rannsóknin fór þannig fram að fylgst var með
ferðum refanna til og frá greninu, hvert þeir fóru,
á hvaða tímum og hvort þeir báru fæðu heim á
grenið. Sérstök áhersla var lögð á viðbrögð refanna við komu ferðamanna og áhrifum þess á
viðverutíma við grenið, tíðni fæðuöflunar og
ferða, hvíld og
varnaratferli. Fæðan sem
refirnir
báru heim á greni var
skráð niður og athugað hvort og
þá hve
mikill hluti fæðu var
fenginn frá ferðamönnum.
Um var að
ræða einn lið
í verkefni í
þremur þáttum um
áhrif ferðamanna

á atferli villtra dýra. Rannsóknina má nálgast í heild á
vef Rannsókna- og fræðasetur
Háskóla Íslands á Vestfjörðum.
– thelma@bb.is

Þriggja hjóla rafmagnsbíll
Einar Halldórsson verktaki á Ísafirði er mikill bílaáhugamaður. Hann hefur nú
eignast nýtt farartæki sem
vakið hefur mikla athygli.
Um er að ræða 20 ára gamlan rafmagnsbíl á þremur
hjólum, svonefndan Mini el,
sem framleiddur er í Danmörku. „Ég var að fá bílinn
sem ég keypti frá Sandgerði.
Það er ágætt að eiga þennan
bíl, ef hann virkar og þá
aðallega í innanbæjar snattið,“ segr Einar. Hann segir
bílinn, sem er eins manna,
komast 50 kílómetra leið á
hleðslunni, hann eigi þó eftir
að láta reyna á þá tölu.

Einar segir bílinn ekki þann
hraðskreiðasta sem hann
hefur ekið, en hámarkshraðinn er 55 km/klst. Hann
segir bílinn merkilega stöðugan þrátt fyrir að vera á
þremur hjólum. „Hann er
miklu stöðugri en hann lítur
út fyrir að vera. Rafgeymarnir í honum eru staðsettir
við afturhjólin. Það er því
hægt að fara nokkuð hratt í
beygjur á honum,“ segir
Einar. Hann segir dekkin
undir bílnum vera hálfgerð
skellinöðrudekk og eflaust
væri hægt að fá nagladekk á
hann. „En ég reikna nú ekki
með að spandera í vetrar-

dekk,“ segir Einar. Hann
segir að þrátt fyrir stærðina
fari þokkalega vel um hann
inn í bílnum. „Ég er nú ekki
með hæstum mönnum og
slepp því vel inn í hann.
Stærri menn kæmust líka
inn í hann og er hann alveg
nógu breiður fyrir sverari
menn.“ Engin miðstöð er í
bílnum en einhver blástur er
í honum en hann hitar ekki
mikið að sögn Einars
Halldórssonar.
Hann segist ekki koma til
með að nota bílinn í snjó og
þýði lítið að keyra hann
nema vegir séu alveg auðir.
– birgir@bb.is
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Fjárlaganefnd hefur ákveðið að loka Hornstrandastofu.

„Lokun Hornstrandastofu engum að
kenna nema starfsmönnum hennar“

„Það er alfarið þessu mönnum
að kenna að þetta mál er komið
í vaskinn. Það er ekki ríkinu að
kenna hvernig komið er fyrir
Hornstrandastofu,“ segir Ólafur
B. Halldórsson, framkvæmdastjóri á Ísafirði, og á hann þar
við að það sé Hjalta Guðmundssyni hjá Umhverfisstofnun og
Jóni Björnssyni forstöðumanni
Hornstrandastofu að kenna að
loka eigi Hornstrandastofu.
Ólafur segir þá tvo hafa dregið
sig á asnaeyrum í viðræðum
um húsnæði fyrir stofuna í
Vestrahúsinu á Ísafirði og hefðu
þeir verið búnir að gera samning
um húsnæði, hefði ekki verið
hægt að loka stofunni. „Þeir

koma til okkar um mitt sumar
2007 og falast eftir húsnæði. Þá
var samt sem áður ekki hægt að
aðhafast strax í húsnæðismálum
því þeir voru að bíða eftir fjárlögum fyrir stofuna. Svo kom
fjárveiting upp á 15 milljónir
króna. Þá var ekki hægt að semja
um húsnæðið því þeir þurftu að
ráða mann. Svo var Jón Björnsson ráðinn í janúar 2008 og ekki
gátu þeir þá tekið ákvörðun um
húsnæði. Við gerðum þeim
tvenns konar tilboð, bæði óinnréttað húsnæði og full innréttað.
Enn gátu þeir ekki ákveðið
neitt,“ segir Ólafur.
Hann segir að eftir langan
tíma hafa verið ákveðið að leita

annars staðar eftir húsnæði á
Ísafirði og hafi þá verið rætt við
Örn Ingólfsson og bræðurna
Gísla og Úlf Úlfarssyni um húsnæði. Þeir hafi einnig verið
dregnir á asnaeyrum. „Þeir
ákváðu ekki neitt og hafa dregið
ákvörðunina á annað ár. Það
átti að gera glæsilegan sýningarsal en þeir hafa ekki gert nokkurn skapaðan hlut og það er
alfarið þeim að kenna að það er
verið að loka stofunni. Þeir
ræddu það við okkur að gera 15
ára leigusamning og ef hann
hefði verið gerður þá hefði ríkið
ekki verið í neinni stöðu til að
loka stofunni. Það er því ansi
skondið af Hjalta að segja stofn-

Einar er mjög ánægður með bílinn svo lengi sem hann virkar.
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un stofunnar hafi gengið vel í
fjölmiðlum því hún gekk mjög
illa, það er sannleikurinn.“ segir
Ólafur.
„Þetta eru hans ummæli og
þetta angi af stærra máli. Þessi
mál eru óskyld. Meira vil ég
ekki láta hafa eftir mér,“ segir
Hjalti Guðmundsson um ummæli Ólafs. Gísli Úlfarsson tekur undir orð Ólafs B. Halldórsson og segir Hjalta og Jón hafa
dregið málið og hefði verið búið
að koma stofunni fyrir í húsnæði
á Ísafirði hefði Hornstrandastofa verið þar um ókomna tíð.
Þeir voru í viðræðum við Gísla
um Hæstakaupstaðarhúsið og
voru þær langt á veg komnar.

Örn Ingólfsson tekur einnig
undir orð Ólafs en þeir voru í
viðræðum við hann um húsnæðið sem hýsti Pols. „Það er nöturlegt að sjá á eftir Hornstrandastofu sem átti að færa svæðinu
atvinnu. Svæðið hefur ekki
notið uppsveiflu síðastliðin ár
og þegar gefur á bátinn er farið
í fortíðina og dæmið slegið af.
Það átti löngu að vera búið að
klára þetta mál varðandi stofuna
og er þetta merki um frábæran
aumingjaskap af hálfu ríkisins
og þeirra sem áttu að koma
þessu verkefni á koppinn. Þeir
væru búnir að missa vinnuna ef
þeir hefðu verið annars staðar í
vinnu,“ segir Örn.

Bíllinn er smíðaður í Danmörk og er tuttugu ára gamall.
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Egi

L

Vestfirðingur ársins 2008
er Egill Kristjánsson, sjómaður á Suðureyri við Súgandafjörð. Hann er fæddur sumarið 1920 og því orðinn 88 ára
og hálfu ári betur. Sá sem
þetta færir í letur talaði við
Egil í síma núna eftir áramótin
þegar niðurstaðan í kosningunni um Vestfirðing ársins lá
fyrir, en við höfum aldrei hist
og aldrei talast við áður.
Ekki var að heyra á röddinni í símanum á nokkurn hátt
að þar væri maður allmjög
við aldur. Egill er léttur í tali
og rómurinn þróttmikill og
skýr. Í samtali okkar kom
fram, að honum hefði aldrei
orðið misdægurt á lífsleiðinni
og hann hefði aldrei misst úr
vinnu. Samt er samfelld
starfsævi hans orðin fullir þrír
aldarfjórðungar og jafnvel
rúmlega það. Geri aðrir betur.
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Hef bara unnið
mína vinnu
Þegar Egill var beðinn um
svolítið spjall fyrir Bæjarins
besta tók hann því að vísu af
ljúfmennsku en kvaðst hafa frá
ósköp litlu að segja. Og þegar
hann er spurður hvað honum
finnist um valið á honum sem
Vestfirðingi ársins lætur hann
sér eiginlega fátt um finnast.
„Ég hef bara unnið mína
vinnu um dagana. Ég hef aldrei
verið neitt sérstaklega hrifinn
af því þegar verið er að hengja
einhverjar medalíur á fólk fyrir
hitt og þetta sem ekkert er. Aftur
á móti er ég jákvæður gagnvart
því að verðlauna menn sem
koma að björgun úr háska eða
slíku. En ég held að það þurfi
ekki að verðlauna menn fyrir
að vinna sína vinnu.“

Fjölskylda og uppruni
Og þegar Egill er spurður um
stórviðburði á langri ævi eru
svörin mjög á svipaða lund.
„Það hefur ekkert merkilegt
skeð á minni ævi. Það hefur
bara allt gengið vel. Ég á yndisleg börn og konu og tengdabörn
og barnabörn. Þetta er allt indælisfólk. Við höfum aldrei þurft
að hafa neinar áhyggjur af okkar
börnum. Ég hef verið lánsamur
maður í lífinu. Það finnst mér
að minnsta kosti. Ég vil líka
þakka minni konu fyrir það. Hún
á mikinn hlut í því. Ef manni
líður vel og engar áhyggjur og
engin leiðindi, þá tórir maður
þetta. Við höfum aldrei þurft að
hafa áhyggjur af neinu.“
Egill er fæddur á Ísafirði 17.
júlí 1920. Þar ólst hann upp og
átti heima framan af ævi. „Við
áttum lengi heima í Sólgötu 2“,

segir hann.
Foreldrar Egils voru Guðrún
Stefanía Ólafsdóttir (18901978) og Kristján Kristjánsson
lóðs á Ísafirði (1883-1969), alkunnur maður vestra á sinni tíð.
Þess má geta, að slysavarnaskýlið Kristjánsbúð á heiðinni
milli Önundarfjarðar og Súgandafjarðar var kennt við hann.

Fimmtán ára á
útilegu undir Jökli
Lengst af ævinni hefur Egill
verið búsettur á Suðureyri.
Þangað fluttist hann frá Ísafirði
árið 1947, liðlega hálfþrítugur
að aldri eða fyrir rúmum sextíu
árum. Áður hafði hann verið
sjómaður á Björnunum, Samvinnufélagsbátunum á Ísafirði,
lengi á Auðbirni og Gunnbirni.
„Ég byrjaði að fara á útilegu
undir Jökul fimmtán ára gamall.

Var samt byrjaður á sjónum
fyrr og hef eiginlega verið við
sjóinn síðan ég man eftir mér“,
segir hann.
Og það er hann enn.
Vistin á útilegubátunum
þegar Egill Kristjánsson var
ungur þótti ekki sérlega ljúf.
„Það var gantast með það“,
segir hann, „þegar menn heyrðu
að einhver gerði einhverja
skömm af sér fyrir sunnan, að
það væri góð refsing á hann að
senda hann bara einn túr á
útilegu undir Jökul. Það þótti
nú ekki gott að vera á fjörutíu
tonna bát á útilegu undir Jökli.“

Aldrei lent í
sjávarháska
Þegar Egill er spurður hvort
hann hafi nokkurn tímann lent
í sjávarháska, þá hlær hann og
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Egill Kristjánsson sjómaður á Suðureyri er Vestfirðingur ársins 2008

Lánsamur maður
á langri ævi
svarar því neitandi.
„Ég hef aldrei lent í neinu
sem ég get kallað sjávarháska“,
segir hann, en kveðst að vísu
hafa lent í slæmum veðrum.
Annað hvort væri nú á öllum
þessum tíma, myndi kannski
einhver segja.
„Einu sinni fórum við og sóttum epli suður í Reykjavík fyrir
jólin. Þá var ég á Örninni, sem
var hérna á Súgandafirði. Hún
er á Ísafirði núna, á safninu niðri
í Neðstakaupstað, grænn bátur,
nítján tonn. Það er eiginlega það
versta veður sem ég hef fengið
á sjó. Ég hef þá verið um
þrítugt.“

Rær enn á
trillunni á sumrin
Fram eftir aldri var Egill á
ýmsum bátum en síðari áratugina hefur hann róið á eigin trillu.
„Eftir að ég kom hingað í Súgandafjörð var ég mikið með eigin trillu á sumrin en var á línubátunum hérna á veturna, bæði
á Freyjunni og Örninni. Ég hef
aldrei róið trillunni á veturna“,
segir Egill, en trillan hans er
fimm tonna bátur.
Og enn sækir Egill Kristjánsson sjóinn á trillunni á sumrin.
Þegar hann er spurður hvort
honum sé kunnugt um nokkurn
annan mann á hans aldri sem

enn sækir sjóinn kveðst hann
reyndar ekki vita um slíkt.
Egill lagði alla tíð upp hjá
Fiskiðjunni Freyju á Suðureyri,
sem nú heitir reyndar Íslandssaga. Þar vann hann líka nokkra
vetur og sá um flökunarvélarnar.

Demantsbrúðkaup
á liðnu sumri
Þegar nafni Egils er flett upp
í Þjóðskránni kemur fram, að
hann heitir fullu nafni Egill
Klemensson Kristjánsson. Egill
útskýrir það þannig, að faðir
hans og maður að nafni Egill
Klemensson (d. 1918) hafi verið
góðir vinir, „og ég var látinn
heita eftir honum.“
Bróðir Egils nokkru yngri er
Kristján Jón Kristjánsson á Ísafirði, betur þekktur sem Kútti
eða Kútti lögga, sem lengi var
lögregluþjónn á Ísafirði.
Eiginkona Egils er Guðrún
Guðjónsdóttir, Súgfirðingur að
uppruna. Heimili þeirra er að
Hjallavegi 3 á Suðureyri. Þau
áttu sextíu ára hjúskaparafmæli
á liðnu sumri, en það mun
kallast demantsbrúðkaup. Þannig er meira en áratugur liðinn
frá gullbrúðkaupinu, sem jafnan
er talið merkilegur áfangi í
hjúskap.

Börnin þeirra fimm
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Börnin sem þau hjónin eiga
saman eru þrjú en áður en þau
tóku saman áttu þau sitt barnið
hvort.
Elsta dóttir Egils er Ásta Dóra
Egilsdóttir á Ísafirði, sem hann
átti með Fanneyju Sigurbaldursdóttur.
Fóstursonur hans og sonur
Guðrúnar er Ómar Þórðarson,
sem búsettur er í Reykjavík og
starfar hjá Flutningatækni.
Börn Guðrúnar og Egils eru
Trausti Aðalsteinn Egilsson,
skipstjóri á togaranum Örfirisey, Edda Egilsdóttir, sem vinnur
á Miðborgarpósthúsinu í Reykjavík, og Kristín Ósk Egilsdóttir,
sem búsett er á Suðureyri og
vinnur í Sparisjóðnum.

Aldrei orðið misdægurt
„Já, ég held ég megi segja að
mér hafi aldrei orðið misdægurt“, segir Egill þegar hann er
spurður hvort hann hafi jafnan
verið heilsuhraustur. „Alltaf
mætt í vinnu og aldrei verið
borguð króna vegna veikindaforfalla alla mína tíð.“
Og hér má minna á það á ný,
að Egill Kristjánsson hefur verið
í fullri vinnu hálfan áttunda tug
ára eða rúmlega það.

Elskulegt fólk
í Súgandafirði

Ekki stendur á svarinu þegar
Egill er spurður hvort hann beri
ekki hlýjan hug til Suðureyrar
við Súgandafjörð, þar sem hann
hefur alið aldur sinn í meira en
sextíu ár.
„Jú! Mér þykir vænna um
Suðureyri en Ísafjörð. Ég gæti
ekki hugsað mér að vera á Ísafirði. Þegar ég kom hingað í
Súgandafjörðinn var hér elskulegt fólk sem tók vel á móti
mér. Og það sem núna er hér
eftir er ekki síður gott fólk. Það
er bara orðið svo lítið eftir hér
af Súgfirðingum.“
Í lokin á samtali okkar áréttar
Egill að hann sé afar lítið fyrir
að láta á sér bera. „Ég einfaldlega geri mitt eins vel og ég get,
og svo er það bara búið“, segir
hann.

Leiðarljós okkar
sem yngri erum
Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Fiskiðjunnar Íslandssögu á Suðureyri, er fæddur þar
og uppalinn og hefur þekkt Egil
alla sína tíð. Þegar Óðinn er
spurður um Egil og kjörið á
Vestfirðingi ársins farast honum
orð á þessa leið:
„Egill Kristjánsson er vel að
þessum titli kominn. Hann er
ímynd þessa venjulega sjómanns og verkamanns sem

gengur til verka sinna af
æðruleysi og dugnaði. Hann
er líka gott dæmi um það
hvernig menn geta breyst
með umhverfi sínu og nýtt
þau tækifæri sem bjóðast.
Uppgjöf er ekki til í orðabók Egils. Hann hefur alltaf
reynt að gera sitt besta í þeim
störfum sem hann hefur tekið
sér fyrir hendur. Þannig er
hann leiðarljós okkar sem
yngri erum inn í framtíðina.
Sérstaklega á þetta við í
dag þar sem við þurfum öll
að leggjast á árarnar til þess
að koma Íslandi upp úr þeim
öldudal sem að við erum í.
Ef öll íslenska þjóðin hefði
þá eiginleika sem Egill hefur,
dugnað, æðruleysi, samviskusemi og eljusemi, þá
myndum við svífa mjög fljótt
upp úr þeim öldudal.
Þessi titill er ekki síður
kærkominn fyrir okkur sem
að höfum orðið samferða
Agli síðustu árin. Fólk virðist
taka eftir því sem vel er gert.
Þetta styrkir okkur í því sem
að við höfum verið að gera
og kannski hefur eitthvað af
því verið rétt.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Rabarbarinn
vannýtt auðlind
Dorothee Lubecki og Kjartan
Ágústsson á Löngumýri á Skeiðum rækta rabarbara til sölu og
framleiðslu. Þau selja rabarbarakaramellur og -sultur og hafa
vörurnar hlotið góðar viðtökur.
Ísfirðingar og nærsveitamenn
hafa án efa tekið eftir þessum
nýstárlegu en í senn gamalkunnu vörum þar sem þær eru
seldar í Gamla bakaríinu á Ísafirði.
Það hefur því ýmislegt drifið
á daga skötuhjúanna frá því að
þau fluttu frá Vestfjörðum og
Bæjarins besta forvitnaðist um
þessa nýju vöruþróun.
„Stærsti hlutinn í verkefninu
eru rabarbarakaramellurnar og
þetta byrjaði allt með því að
við fengum upphringingu frá
Listaháskólanum fyrir um
ári síðan og vorum spurð
hvort við vildum taka
þátt í þróunarverkefni á
vegum skólans. Verkefnið kallast stefnumót Listaháskólans
við bændur en það
var búið að fréttast að við værum með
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svolítið af rabarbara sem hingað
til hefur verið álitin frekar
vannýtt auðlind. Fjórir bændur
tóku þátt í þessu tiltekna verkefni með mismunandi afurðir
og frá þessum fjórum aðilum
voru tvö verkefni valin til áframhaldandi úrvinnslu og vöruþróun á framleiðslustigi. Við
duttum þar í lukkupottinn og
áframhaldið fólst í því að rabarbarakaramelluhugmyndin var
fullunnin og hugmynd um rabarbaradrykk var tekin á næsta
stig. En sultuhugmyndin var
búin að blunda lengi í okkur,
eða allavega í mér, frá því að ég

var að vinna hjá
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða. Þá var
ég að reyna fá
einhvern til að
vinna út frá
þessari hugmynd en það
gekk ekki
og á endanum gerði ég
það bara sjálf.“

Vekur upp
æskuminningar
– Rabarbaravörurnar hafa
fengið góðar viðtökur.
„Já heldur betur. Við erum
alveg í skýjunum yfir því hve
vel þetta hefur gengið. Ennþá
erum við að mestu leyti ein í
þessu en það getur vel verið
að við ráðum fleira fólk í
framleiðsluna, enda erum við í
öðrum störfum. Við vorum bara
að prófa þetta og athuga hvort
það væri einhver grundvöllur
fyrir svona verkefni. Bara smá
aukabúgrein til að nýta rabarbarann. Karamellan er skemmtileg að því leyti að hún er mjög
óvenjuleg að stærð. Hún lítur út
eins og rabarbarastöngull og
hugmyndin var sú að vekja
gamlar bernskuminningar með
þessu gamalkunna sætu og súru
bragði eins og þegar maður
stakk rabarbara í sykurglas úti í
garði á fallegum sumardegi.

Sulturnar eru í raun hliðarafurð en við fengum stúlkurnar í
Listaháskólanum til þess að
hanna umbúðir í stíl við rabarbarakaramellurnar þannig að úr
er að verða rabarbaravörulína.
Rabarbarinn er undirstaðan og
svo blöndum við vestfirskum
aðalbláberjum við og svo jarðarberjum og engifer í annarri uppskrift. Svo eru væntanlega fleiri
sultuuppskriftir á leiðinni.“
– Hvernig sjáið þið fyrir
ykkur framhaldið?
„Það er nú erfitt að segja. Við
erum búin að byggja framleiðsluhús þar sem við skerum
rabarbara á sumrin, sem við höfum svo sem lengi gert, en svo
erum við þar komin með stórt
tilraunaeldhús og við erum með
lífræna vottun þannig að ég býst
fastlega við að það sé áframhaldandi vöruþróun framundan.
En varðandi karamellurnar þá
verðum við bara að draga djúpt
andann og taka stöðuna nú á
nýju ári. Við höfum aðeins verið

í þessu í tvo mánuði og þetta
hefur nokkurn veginn rúllað yfir
okkur. Við bjuggumst ekki við
því að þetta myndi ganga vel
svona fljótt. Auðvitað er það
ánægjulegt en maður hefur ekki
haft tíma til að spá verulega í
hlutina.
Hægt er að fá karamellurnar
eins og er í Gamla bakaríinu og
Sjóræningjahúsinu á Patreksfirði en ef allt gengur eftir verður
það til sölu á fleiri stöðum í
nýju ári. En það er enn í athugun
svo það er ekki hægt að segja
frá því strax.“
– Eitthvað að lokum?
Það er gaman að geta stússast
í þessu þótt við séum annað
slagið með heimþrá heim til
Vestfjarða. Við söknum fjallanna og hafsins en hér erum við
á algjöru flatlendi. En allt hefur
sína kosti og galla og við njótum
þess að vera komin út í sveit.
Svo komum við líka í heimsókn
vestur af og til.“
– thelma@bb.is
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„Ekki vegfarenda að meta hvort
lögreglan mætir á vettvang“
Jeppabifreið fór út af veginum
um Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi
um kl 13 á föstudag. Fjórir voru
í bílnum og segir einn þeirra,
Sigurvin Guðmundsson, farir
sínar ekki sléttar eftir útafaksturinn, en hann var þar á ferð
ásamt systur sinni, mági og fjórtán mánaða gamalli systurdóttur

sinni. „Bíllinn byrjaði að rása
til á veginum og kastaðist síðan
af veginum og endaði á stóru
grjóti niður í fjöru. Bíllinn var
ekki langt frá því að velta niður
í sjó og vorum við ekki nema
hálfan metra frá sjónum þegar
hann staðnæmdist á grjótinu,“
segir Sigurvin. Hann telur að

þau hefðu slasast illa, hefðu þau
ekki verið á svo góðum og
traustum bíl. „Við komumst öll
út úr bílnum og það slasaðist
enginn alvarlega en við vorum
frekar lemstruð. Systir mín var
marin eftir beltið og mágur minn
var slæmur í bakinu. Svo þegar
við vorum búin að átta okkur á

Metár var hjá Páli Pálssyni.

Páll og Stefnir slá met
Ísfisktogarar Hraðfrystihússins Gunnvarar hf., Páll
Pálsson og Stefnir, slógu met
á síðasta ári, en aflaverðmæti
þeirra hefur aldrei verið meira.
Síðasta ár var einnig annað
besta árið hjá frystitogaranum
Júlíusi Geirmundssyni. Páll
Pálsson fiskaði fyrir 613
milljónir, 49 milljónum meira
en 2007. Þá fiskaði Stefnir
fyrir 542 milljónir, tæplega
95 milljónum meira en 2007.
Aflaverðmæti frystitogarans Júlíusar Geirmundssonar

jókst frá árinu 2007, var 827
milljónir 2007 á móti 1.089
milljónum í fyrra. Tekið skal
fram að ekki er búið að selja
allan afla af skipunum frá því í
fyrra og er þetta því áætlun frá
HG. Stefnir var frá veiðum í um
sjö vikur síðasta sumar vegna
viðhalds, einnig var settur í
skipið nýr búnaður frá 3X
Tecnology til að snöggkæla fisk
með ískrapa áður en hann fer
ofan í lest.
Þessi búnaður bætir geymsluþol og gæði fisksins. Páll var

frá veiðum í um 5 vikur vegna
viðahalds og sumarlokunar
frystihúss. Júlíus var á veiðum
allt árið. Júlíus aflaði 4.583
tonnum, Páll aflaði 3.903
tonnum og Stefnir aflaði
2.846 tonn.
Aflaverð var mjög gott á
síðasta ári en til marks um
það fiskuðu skipin meiri afla
á árinu 2007 en þá fiskaði
Júlíus Geirmundsson 4.215,
Páll Pálsson 4.339 tonn og
Stefnir 3.356 tonn.
– birgir@bb.is

Þurfa að svíkja samninga
„Þetta þýðir að við þurfum
að svíkja samninga,“ segir Sæmundur Kr. Þorvaldsson, framkvæmdastjóri Skjólskóga á
Vestfjörðum, aðspurður um niðurskurð fjárveitinga frá ríkinu
til félagsins um 20% eða úr 57,6
milljónum króna í 46,1 milljón.
Sæmundur segir félagið hafa
verið viðbúið niðurskurði frá
ríkinu og hafi stoppað alla samninga í október. „Við settum lok
á samninga og höfum ekki
skuldbundið okkur síðan í byrjun október. Við erum að senda
bréf til samstarfsaðila okkar um
að það verði frestun á verkefnum um óákveðinn tíma. Samningar sem eru þegar í gildi verða

það áfram og við leitum allra
leiða til að uppfylla þá. Við erum
með samninga um plöntukaup
upp á 350.000 plöntur að verðmæti um fjórtán milljónir króna.
Við þurfum því að skera niður
töluvert. Ég veit ekki hvar við
plöntum, ætli við plöntum ekki
bara á Arnarhóli,“ segir Sæmundur.
Hann segir niðurskurðinn
réttmætan því framkvæmdin
telst ekki til neyðaraðstoðar. „Í
ljósi þess að verið sé að skera
niður þar sem ekki má, þá vorum
við tilbúin í þetta. Ég er hins
vegar mjög óhress með að ekki
skuli gæta samræmis í niðurskurðinum. T.d. eru öll lands-
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byggðarverkefnin skorin niður
um 20% en svo eru ný verkefni
eins og Hekluskógar sem fá
miklu minni niðurskurð. Þegar
skera á niður verða menn að
gera það en það verður að vera
einhver sanngirni í niðurskurðinum,“ segir Sæmundur. Hann
segir félagið hafa mótmælt
ósamræminu en þeim var sagt
að þau væru starfsmenn sem
ættu að hlíta honum. „Auðvitað
munum við gera það. Við eigum hins vegar að skila tillögum
að hallalausum rekstraráætlunum í janúar og ætli þær verði
ekki í samræmi við fjárlögin
sem verið er að ræða núna,“
segir Sæmundur.

þessu, hringdi mágur minn í lögregluna en hún vildi ekki koma
á slysstað. Hún sá ekki tilgang í
að mæta,“ segir Sigurvin.
Sigurvini finnst háttarlag
lögreglunnar einkennilegt.
„Mér finnst það afar furðulegt
að lögreglan skuli ekki hafa
komið til okkar þegar þessi staða
kom upp. Móðir mín hringdi í
lögregluna þegar hún frétti af
þessu og var frekar ósátt með
vinnubrögð þeirra. Lögreglan
staðfesti við hana að við hefðum
tilkynnt slysið og sagði okkur
hafa verið þrjú í bílnum en
reyndin var að við vorum fjögur
í bílnum,“ segir Sigurvin. Hann
segir það eina sem þau gátu gert
var að fá far með bílum sem
höfðu stoppað hjá þeim. Systir
hans og dóttir hennar fengu far
með Skarphéðni Gíslasyni,
skipstjóra á Ísafirði, og mágur
Sigurvins fékk far rétt á eftir og
komust þau til Hólmavíkur þar
sem þau fengu far til Reykjavíkur.
„Þetta er ósatt hjá honum,“
segir Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði. Hann
segir að aðilanum sem tilkynnti
um slysið hafa verið boðið
aðstoð lögreglu frá Hólmavík
því þaðan sé styttra til Mjóafjarðar. „Þá sagðist hann vera
búinn að gera ráðstafanir og það
væri verið að flytja fjölskylduna
af vegfarendum sem áttu leið
hjá og hann sjálfur ætlaði að
fjarlægja verðmæti úr bílnum
og fá svo far. Slysið átti sér stað
í 140 kílómetra fjarlægð frá okkur og 100 kílómetra fjarlægð
frá Hólmavík. Umferðaróhappið var tilkynnt til lögreglu kl
13:26 og ég átti sjálfur leið þarna

um hálf tólf leytið og var þar
fljúgandi hálka. Hefðu við sent
menn frá okkur hefði tekið
langan tíma að fara þangað
vegna hálku,“ segir Önundur.
Hann segir lögregluna ávallt
bjóða aðstoð í tilvikum sem
þessum. „Það er rætt við fólk
og því alltaf boðin aðstoð og ef
einhver alvarleg meiðsl eru á
fólki, förum við á staðinn, hvort
sem fólk biður um aðstoð eða
ekki. Þarna var hann búinn að
senda alla farþega frá sér og
lögreglan hafði þá ekkert að gera
á staðinn. Ef hann er að lenda í
óhappi um hálf tvö og lögreglan
fer á vettvang þá er hún í einn
og hálfan tíma á vettvang því
hún fer ekki með forgangi. Þeir
hefðu verið komnir inn eftir í
fyrsta lagi kl 15. Þá hefði maðurinn þurft að bíða eftir lögreglunni allan þann tíma í stað þess
að fá far. En ef hann hefði verið
meiddur hefðum við sent sjúkrabíl eins og skot og allt það sem
hægt er. Það er bókað hjá mér
tvívegis að manninum var boðin
aðstoð,“ segir Önundur.
„Burt séð frá þessum útskýringum, finnst mér að þeir eigi
ekki að bjóðast til að koma á
vettvang heldur eiga þeir hiklaust að mæta á vettvang. Ef ég
væri að keyra undir áhrifum
áfengis og lenti í álíka slysi og
tilkynnti það til lögreglunnar.
Þeir spyrja mig svo hvort þeir
eigi að mæta á vettvang og ég
get þá fríað mig frá málinu með
því að afþakka alla aðstoð. Það
er ekki alltaf okkar að dæma
hvort lögreglan eigi að mæta á
vettvang eða ekki,“ segir Sigurvin Guðmundsson.
– birgir@bb.is

Vornámskeið
Vornámskeiðin eru að hefjast. Fjölbreytt
námskeið í boði. Munið að skrá ykkur.
Nánari upplýsingar og skráning á námskeiðin er á www.frmst.is eða með tölvupósti
á netfangið frmst@frmst.is eða í síma 456
5025.
Athugið möguleika á endurgreiðslu námskeiðagjalds hjá stéttarfélögum.
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Um áramót er hefð fyrir því að hafa samband við
nokkra góðborgara á fréttasvæði Bæjarins besta og fá
þá til að líta yfir árið sem er að líða og segja frá því sem
þeim þótti merkilegast. Allir fengu sömu spurningarnar;
hvað þykir þér minnisstæðast á árinu í þínu persónulega
lífi og af innlendum og erlendum vettvangi. Að síðustu var
spurt hverjar væntingarnar eru til nýs árs.
Stella Hjaltadóttir.

Óðinn Gestsson.

Það sem stendur upp úr…
Halla Signý Kristjánsdóttir,
skrifstofustjóri hjá
Bolungarvíkurkaupstað
Árið 2008, var um margt ágætt
en líka erfitt í lífi þjóðar. Það
sem upp úr stendur af erlendum
fréttaannálum er þegar Barack
Obama var kjörinn forseti Bandaríkjanna í nóvember síðastliðin.
Þetta fannst mér stór tíðindi fyrir
heimsbyggðina alla og bind
miklar vonir við að honum fylgi
stefnubreyting hjá Bandaríkjamönnum í stríðsrekstri.
Það helsta innanlands, var
hvað veðurguðirnir hafa verið
okkur hliðhollir og sumarið sérstaklega blítt og yndislegt til
sjávar og sveita. 6. október fer á
spjald minninganna við hlið daganna þegar John Lennon var
skotinn og Vestmannaeyjargosið
hófst ásamt fleiri hörmungardögum sem yfir okkur hafa dunið.
Vinnuvikan þar á eftir var mjög
skrýtin. Mbl.is var oftast á skjánum og útvarpið hærra stillt en
vanalega. Kvíðavísitalan fór upp
fram úr öllum spám og væntingavísitalan féll í frjálsu falli með
krónunni. Spurningin var „sekkur skútan eða flýtur?“ Nú þegar
nýtt ár blasir við okkur þá er það
sem uppúr stendur „flýtur á meðan ekki sekkur“ og svo er bara
að vona það besta.
Í mínu persónulega lífi var
þetta ágætt ár, dóttir mín flutti
vestur með fjölskylduna og barnabörnin tvö voru meiri en velkomin í húsi afa og ömmu. Önnur
dóttir mín flutti úr hreiðrinu eftir
að hafa fengið hvíta kollinn frá
Menntaskólanum á Ísafirði og
dvelur nú í höfuðborginni og
sonurinn kláraði grunnskólann
svo nú er bara eitt barn eftir í
skyldunáminu. Eftirminnilegast
frá sumrinu er ferð sem fjölskyldan fór á Flæðareyrarhátíðina fyrstu helgina í júlí í yndislegu veðri og eyddi þar helginni
í góðum félagsskap annarra
Grunnvíkinga. Hvað varðar komandi ár þá segi ég þetta:
Hvað boðar nýárs blessuð sól?
/hún boðar náttúrunnar jól...Í almáttugri hendi hans/er hagur
þessa kalda lands. þetta eru línur
úr sálmi Matthías Jochumssonar
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ort um 1880. Matthías sagði líka
í þjóðsöngnum: Ó vertu hvern
morgun vort ljúfasta líf, /vor
leiðtogi, í daganna þraut..:,: Íslands þúsund ár:,: verði gróandi
þjóðlíf með þverrandi tár/sem
þroskast á Guðs ríkis braut. Ég
sendi Vestfirðingum öllum óskir
um gleðilegt ár.
Óðinn Gestsson,
framkvæmdastjóri
Íslandssögu á Suðureyri
Af innlendum málefnum liðins árs er það helst hversu frábærum árangri við náðum í
keppnum við aðrar þjóðir, þar er
ég að tala um silfurverðlaunin á
Ólympíuleikunum og ekki síður
þann árangur sem að íslenska
kvennalandsliðið náði með því
að komast í úrslit Evrópukeppninnar í knattspyrnu.
Af erlendu vettvangi er það
helst hvernig fjármálakreppan
hefur leikið margar stórþjóðir
undanfarið og er væntanlega
ekki öll kurl komin til grafar í
þeim málum. Það að stórfyrirtæki sem að mörg hafa verið til í
allt að hundrað ár skuli riða til
falls eða eru að falla, er með
miklum ólíkindum, þá verður
ekki komist hjá því að nefna
kjör fyrsta blökkumannsins í embætti forseta Bandaríkjanna, og
er vonandi að honum takist að
stýra málum þannig að friður
komist á í heiminum og að Bandaríkin hætti að vera þessi alheimslögregla sem þeir eru.
Af mínum eigin högum er það
helst að elsta dóttir mín varð
stúdent á árinu, þá má nefna ferð
mína með yngstu dótturina til
Serbíu á liðnu sumri, en þar fór
ég ásamt nokkrum öðrum foreldrum á vegum KFÍ með fríðan
hóp af frábærum ungmennum í
æfingabúðir í körfubolta. Með
því að heimsækja land eins og
Serbíu sér maður hversu gott það
er að vera Íslendingur. Þá hefur
umhverfi til rekstrar fyrirtækis
einsog þess sem að ég stjórna
verið frekar hagfellt á árinu.
Væntingar næsta árs lúta að
því að Íslenska þjóðin nái að
snúa vörn í sókn í þeim ólgusjó
sem að hún hrærist í þessa dag-

ana að við náum tökum á því
ástandi sem að er og komumst
aftur á þann stall sem okkur ber
að vera á.
Ester Rut Unnsteinsdóttir, líffræðingur
Þegar litið er tilbaka og farið
yfir helstu atburði nýliðins árs er
af nógu að taka. Það sem mér
þykir eftirtektarvert á erlendri
grundu er að alda ófriðar og mannvonsku virðist vera að ríða yfir
heimsbyggðina, almennt óþol
ríkir gagnvart lýðræði og mannréttindi víða brotin auk þess sem
mikill munur er á kjörum fólks
innan sömu svæða. Áhrifa 9.11.
gætir enn og er hatrið út í Vesturlandabúa farið að taka á sig
ýmsar myndir í formi óttahernaðar þar sem hinn meinti óvinur
er persónugerður eftir þjóðerni.
Við Íslendingar fengum að finna
fyrir því og vorum skráð á lista
yfir hryðjuverkamenn fyrir orð
manns sem fáir hér heima höfðu
tekið eftir áður en hefur mikil
völd og sumir ganga jafnvel svo
langt að segja að hann noti aðferðir sem Hitler beitti á sínum
tíma. Við vorum sem betur fer
ekki lengi á listanum en þarna
var litla, friðsama þjóðin svívirt
af þeirri stóru og valdamiklu og
bárum við ekki einu sinni hönd
fyrir höfuð okkar enda í losti
yfir hremmingunum sem höfðu
dunið á okkur, svo ekki sé minnst
á þær sem skullu á í kjölfarið.
Þetta litla atvik sýnir hvað við
erum í raun lítil og vanmáttug
þjóð þrátt fyrir alla víkinga,
þorskastríð, Björk, Sigurrós og
Jón Pál.
Hér heima var það stóri jarðskjálftinn í fyrravor sem er mér
minnisstæðast enda var mikið
hafarí og lítið vitað um afleiðingarnar í fyrstu. Ég var stödd í
Öskju, Náttúrufræðihúsi Háskólans, en það er byggt á pöllum að
hluta til. Varð mönnum strax
ljóst að þetta væri „sá stóri“ og
þustu tugir starfsmanna fram á
efsta pallinn sem stendur undir
stóra skáglugganum og engin
súla þar undir. Þarna stóðum við
í kös og horfðum á jarðskjálftamæla jarðvísindasviðs hoppa til

og frá. Ég velti því fyrir mér
hvort þetta væri besti staðurinn
til að vera á í jarðskjálfta upp á 6
á Richter.
Bankahrunið og þeir atburðir
sem í kjölfarið hafa komið eru
auðvitað stærstu mál síðastliðins
árs. Þrátt fyrir að það hafi legið í
loftinu lengi að þetta margumtalaða góðæri væri að einhverju
leyti upp á krít og að krónan hafi
byrjað að veikjast strax í vor,
virðist sem enginn hafi gert sér
grein fyrir hverslags risa upphæðir höfðu verið teknar að láni
fyrir útrás og uppbyggingu. Hrun
krónunnar hefur orðið til þess
að erlendar skuldir margfölduðust á skömmum tíma og þannig
gat milljarða skuld hafa orðið
þriggja milljarða skuld bara
meðan ég fór út að ganga með
hundana mína. Þessar upphæðir
eru svo háar að enginn veit eiginlega hvernig þær líta út nema
sem tölur með mörgum núllum.
Í Simbabve var gefinn út 10
milljarðaseðill sem dugði fyrir
20 brauðhleifum fyrir jólin,
skyldi þetta verða raunveruleikinn hjá okkur einhvern daginn?
Í mínu persónulega lífi hefur
árið verið nokkuð viðburðarríkt
þó það hafi verið heldur rólegra
en árið á undan. Ég hóf störf á
nýjum vinnustað í janúar 2008
en það er nýstofnað Rannsóknaog fræðasetur Háskóla Íslands
og staðsett í Bolungarvík. Þar
vorum við 11 starfsmenn og
nemendur við störf þegar mest
lét í sumar, frá fimm löndum.
Fræðasetrið er í sama húsnæði
og Náttúrustofa Vestfjarða og
hafa báðir aðilar gagn af sambúðinni. Á þessum tveimur vinnustöðum eru mörg verkefni framundan og mikilvægt að hlúa að
uppbyggingu slíkrar starfsemi á
svæðinu.
Framtíðin er fyrir vestan en
ég að undirbúa að flytja búferlum
með fjölskyldu minni. Við ætlum
að setjast að á Súðavík þar sem
við munum vinna að uppbyggingu Melrakkaseturs Íslands –
fræðaseturs um íslensku tófuna.
Ég hef mikla trú á að verkefninu
sem hefur mikla sérstöðu og mun
vonandi laða að fjöldann allan
af ferðamönnum sem svo munu

njóta annara möguleika ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Það eru
miklar auðlindir fólgnar í náttúru
og menningu Vestfjarða og ef
okkur tekst að halda vel utan um
þessi dýrmæti og vinna saman,
öll sem eitt, muni verða til alveg
nýtt góðæri hér fyrir vestan sem
vex og dafnar og allir njóta góðs
af.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði
Það sem bar hæst á innlendum
vettvangi var jú árás Breta á
smáþjóð – okkur Íslendinga.
Gordon Brown sá sér leik á borði
í slæmri stöðu sinni í stjórnmálum heima fyrir og notaði hryðjuverkalög á bandalags- og „vinaþjóð“. Því miður var þetta ekki í
fyrsta sinn sem Bretar réðust
gegn Íslendingum og hagsmunum þeirra með ofbeldi. Breska
heimsveldið, sem farið er að
brotna hressilega úr, sýndi sitt
rétta andlit þarna. Skrýtið að
Bretar dagsins í dag skuli vera
sama sinnis og gömlu nýlenduherrarnir voru. Ætlar Bretinn
ekki að hoppa inn í nútímann?
Það sem bara hæst á erlendum
vettvangi var í mínum huga er
það tvímælalaust vanmáttur
Sameinuðu þjóðanna til að ganga
á milli stríðandi aðila og bjarga
saklausum borgurum frá morðóðum lýð. Mig hryllir við fréttum
frá Afríku og Asíu þar sem mannslífið er einskis metið. Svo er að
sjá að SÞ komi ekki til hjálpar
nema Bretland og Bandaríkin
hafi einhvern efnahagslegan
ávinning af málinu. Þeir fordæma Kínverja fyrir að taka fólk
af lífi, en gera það sjálfir. Þeir
fordæma pyntingar í öðrum
löndum, en pynta sjálfir. Allt í
andstöðu við markmið SÞ. Það
þarf að efla SÞ með samstöðu
allra þjóða og afnema neitunarvald stórþjóðanna.
Hvað bar hæst í persónulega
lífinu? Fyrir utan gott árferði í
fjölskyldumálum, skemmtilegt
ættarmót og ferðalög innanlands,
finnst mér veðurfarið í sumar
hafa leikið við mig með eindæmum. Það skiptir mig miklu máli
að veðrið sé gott og þá miðað
við árstíma. Á veturna á að vera
snjór og frost, en sumarið á að
vera hlýtt og lítt votviðrasamt.
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Halla Signý Kristjánsdóttir.

Ester Rut Unnsteinsdóttir.

Önundur Jónsson.

Matthildur Helgadóttir.

Kristján Jónsson.

Það sem ég vonast til að sjá á
nýju ári er auðvitað velferð þjóðfélagsins okkar. Við erum að
sigla niður í djúpan dal, en eygjum þó brúnina á móti, þangað
sem við viljum ná. Ég vona að
stjórnendum þessa lands takist
að minnka skaðann sem mest og
þeir hafi vit til að sækja sér og
okkur aðstoðar hjá sér vitrari
mönnum, sem þekkja vandann
og kunna úrlaunir. Sleppa hagsmunapotinu. Ég ætla að reyna
að vera sem jákvæðastur í öllu
því sem ég tek mér fyrir hendur
og leggja þannig mitt af mörkum
til uppbyggingarinnar. Gleðilegt
ár.

gefandi. Ég þjálfaði alla flokka
skíðagönguliðs SFÍ s.l. vetur og
hópurinn stóð sig frábærlega og
var til fyrirmyndar hvar sem hann
kom.
Ég keppti mikið í skíðagöngu
á árinu. Það sem stendur upp úr
er góður persónulegur árangur á
Skíðamóti Íslands á Ísafirði og í
50 km í Fossavatnsgöngunni.
Börnin mín tvö eru virk í íþróttum og við ferðuðumst víða um
land til að taka þátt í íþróttakeppnum. Mér fannst sérstaklega gaman að koma til Siglufjarðar eftir rúm 20 ár en við fórum á Pæjumótið í ágúst.
Fjölskyldan hefur búið víða
en við teljum að best sé að búa
og ala upp börn á Ísafirði, þess
vegna fórum við út í húsbyggingu hér. Við erum að leggja lokahönd á draumahúsið í Tunguhverfi og hlökkum til að flytja
inn í byrjun nýs árs. Í heildina
var árið mér og fjölskyldu minni
gjöfult og gott, einn skugga bar
þó á en tengdafaðir minn sem
var okkur mikils virði lést.
Ég ber þær væntingar til nýs
árs að fólk geti átt mannsæmandi
líf á Íslandi. Það þarf að að bægja
atvinnuleysisvofunni frá og mikilvægt er að hinn pólitíski og
viðskiptalegi flór verði mokaður
og menn dregnir til ábyrgðar.

er ég ekki að leggja blessun mína
yfir sjálfsmorðsárásir en það er
öllum augljóst hver er að þjarma
að hverjum í þessu stríði. Ég
leyfi mér að vona að það horfi
betur til friðar í Miðausturlöndum á næsta ári en það er samt alveg ljóst að vegurinn til friðar
verður langur og krefst þolinmæði beggja aðila og aðhalds
og hjálpar frá alþjóðasamfélaginu. Kannski er það óskhyggja
en mér finnst vera komin tími á
breytt hugarfar.
Ef ég hugsa um viðburði innanlands árið 2008 þá er mér vitanlega efst í huga hrun bankakerfisins á Íslandi og hvernig
það sýndi okkur Íslendingum
fram á getuleysi þeirra stofnanna
sem áttu að koma í veg fyrir að
slíkt gæti skeð. Það er ekki enn
séð fyrir endann á þeirri spillingu
og græðgi sem virðis því miður
hafa verið orðin útbreidd í stjórnkerfi okkar. Ég er samt ekki svartsýn á framtíðina þó þetta verði
vissulega erfitt fyrir marga. En
við Íslendingar eigum mikið af
verðmætum, fiskimiðin, jarðhitann og öll fyrirtækin í landinu
sem skapa okkur verðmæti. Við
munum því geta unnið okkur út
úr þessu. Aftur á móti hef ég
meiri áhyggjur af reiðinni og örvæntingunni sem virðist vera
nokkuð útbreidd. Við munum
að sjálfsögðu gera kröfu til þess
að farið verði vel ofan í saumana
á því hvað gerðist í aðdraganda
málsins og ég hef enga ástæðu
til að ætla að slíkt verði ekki
gert. Þegar upp er staðið eru
væntanlega miklu fleiri heiðarlegir og færir til að byggja upp
landið en þessir óheiðarlegu, við
þurfum bara að nota gagnrýna
hugsun og innsæi til að greina á
milli.

einnig á rástefnu um ofbeldi
Stokkhólmi. Á aðfangadag fékk
ég einmitt fullan kassa af fyrstu
eintökunum heimildarmyndarinnar sem kom út á DVD og fer
í dreifingu á nýju ári.
Ég er bjartsýn á framtíðina
þrátt fyrir allt og hef fulla trú á
okkur Íslendingum. Stundum
þurfum við að reka okkur á til að
sjá hvað skipti virkilega máli og
við vorum komin af leið. Það
má segja að við höfum keyrt útaf,en við gerum bara við skrjóðinn, keyrum aftur upp á veginn
og höldum ferðinni áfram.

heldur hjá því komist að nefna
árangur Golfklúbbs Bolungarvíkur í sveitakeppni GSÍ og BÍ/
Bolungarvíkur í deildakeppni KSÍ.
Bæði liðin unnu sig upp um deild
og þurfa því ekki að vera í kjallaranum í deildarkeppnum næsta
árs sem breytir miklu.
Maður þyrfti að hafa verði ansi
vankaður til þess að taka ekki
eftir hruni fjármálakerfisins en
sá armur atvinnulífsins hefur
verði mjög dómínerandi á undanförum árum. Staðan er auðvitað alvarleg en ekki í samanburði
við mannlega harmleiki. Það er
vissulega sorglegt að það hefur
margt gott verið gert undanfarna
tvo áratugi og nú er sumt af því
til einskis unnið. Má þar nefna
að síðustu ríkisstjórnir höfðu
kerfisbundið greitt niður skuldir
íslenska ríkisins. Það er nú fremur sjaldgæft að stjórnmálamenn
sýni slíka ábyrgðartilfinningu
þegar kemur að almannafé. En á
einni nótu þá fór ríkissjóður úr
því að vera nánast skuldlaus og
yfir í það að vera skuldugri en
hann hefur nokkurn tíma verið.
Þakka má fyrir að byrjað var á
jarðgöngunum á milli Bolungarvíkur og Hnífsdals áður en kreppan skall á. En þessi framkvæmd
hefur reyndar ekki verið óvinsæl
hjá hinum almenna skattgreiðenda. Slíkt er auðvitað ekki sjálfgefið. Héðinsfjarðargöngin virðast til dæmis vera almennt óvinsæl framkvæmd hjá skattgreiðendum. Sá sem hér lætur gamminn geysa hefur reyndar lent í
því að festast á milli snjóflóða á
Hlíðinni. Var það í byrjun árs
1995. Fremur óþægileg staða að
komast hvorki lönd né strönd í
orðsins fyllstu merkingu.
Meirihlutinn í Bolungarvík
sprakk einnig á árinu og sýndu
fjölmiðlar því furðu mikinn áhuga.

Stella Hjaltadóttir,
kennari og íþróttakona
Af erlendum vettvangi stendur upp úr að í fyrsta skipti í sögu
Bandaríkjanna var blökkumaður
kjörinn forseti og ég bind vonir
við að nýr maður í Hvíta húsinu
komi með nýjar áherslur í umhverfis- og utanríkismálum. Hungursneyðin í Afríku fer versnandi
og ekkert virðist ávinnast með
að vinna bug á hungursneyð í
heiminum.
Innanlands finnst mér bera
hæst frábær árangur kvennalandsliðs Íslands í knattspyrnu
en þær tryggðu sér þátttökurétt
á EM í Finnlandi 2009.
Ofbeldi á Íslandi hefur aukist
og áberandi virðingarleysi í garð
lögreglumanna við skyldustörf.
Mér ofbýður hve fjármálastarfsemin á Íslandi hefur verið óábyrg.
Heil þjóð er sett í gíslingu með
framgöngu svokallaðra „gulldrengja“. Spilling og græðgi eru
tvær af höfuðsyndum mannsins
og það er sorglegt að æska landsins skuli þurfa að líða fyrir þessa
gjörninga.
Úr mínu persónulega lífi ber
hæst að árið hófst í Geiló í Noregi þar sem ég var með skíðagöngulið SFÍ í æfingaferð. Vel
heppnuð ferð í alla staði. Í byrjun febrúar fór ég með manninum
mínum og hjónum frá Siglufirði
til Minneapolis í Bandaríkjunum. Tilefnið var þátttaka í skíðagöngukeppni sem kallast City
of lakes loppet. Móttökur gestgjafa okkar voru frábærar.
Ég starfa mikið með börnum
og ungu fólki í skólastarfi og
íþróttum og það er sérstaklega

Matthildur Helgadóttir,
framkvæmdastjóri tölvuþjónustunnar Snerpu.
Eftirminnilegast af viðburðum
á erlendri grundu er tvímælalaust
að Bandaríkin hafi kosið Barak
Obama sem forseta og þar með
hafnað þeirri stríðsstefnu sem
Bush og hans stuðningsmenn hafa
unnið eftir undanfarin ár. Bandarískir kjósendur virðast hafa
opnað augun fyrir því að stríðið
ríkisstjórnar þeirra gegn hryðjuverkum hefur mistekist og í raun
snúist upp í andhverfu sína. Ég
eins og margir bind miklar vonir
við Obama og hef í raun fulla trú
á því að honum takist að bera
klæði á vopnin. Eins og flest
undanfarin ár kemur framganga
Ísraelsmanna í garð Palestínumanna upp í hugann þegar litið
er um öxl. Það er með ólíkindum
að við, vestrænar þjóðir, skulum
leyfa Ísraelsmönnum að murka
lífið úr saklausu fólki. Með þessu
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Það er langt frá því að árið
2008 hafi verið slæmt ár fyrir
mig persónulega því ég og mínir
starfsmenn í Snerpu erum að
skila besta rekstrarári í sögu fyrirtækisins, starfsmönnum hefur
fjölgað enda gerðum við nokkra
góða samninga á árinu. Ég get
ekki látið líða að minnast aðeins
á Óbeislaða fegurð en sú hugmynd, er enn að gefa. Á árinu
2008 var ég beðin að halda erindi
um tilurð og framkvæmd þessarar háðsádeilu á 52. Þingi Sameinuðu Þjóðanna í New York og

Kristján Jónsson, blaðamaður frá Bolungarvík
Eftirminnilegast á erlendum
vettvangi hlýtur að vera kjör Baracks Obama í Bandaríkjunum.
Það kom mér verulega á óvart
að hann skyldi vinna kapphlaupið við Hillary Clinton hjá Demókrötum og ekki síður að hann
skyldi geta safnað meiri fjármunum í kosningasjóð sinn heldur
en kosningavél Clinton hjónanna
sem hefur mallað í áratugi.
Til þess að þóknast skoðunum
ritstjóra BB þá má einnig nefna
sigur Manchester United í Meistaradeild Evrópu.
Þar sem ég hef talsvert verið
viðlogandi íþróttablaðamennsku
í nokkur ár þá nefni ég árangur
karlalandsliðsins í handbolta og
kvennalandsliðsins í fótbolta.
Handboltaliðið lék til úrslita á
Ólympíuleikunum og unnu mörg
handboltastórveldi á leið sinni
þangað, eins og Rússa, Þjóðverja, Pólverja og Spánverja auk
þess að gera jafntefli við Dani.
Það var kannski merkilegast að í
þessum sigurleikjum þá var íslenska liðið yfirleitt með forystu
mest allan leiktímann og því engin heppnisbragur á þessum árangri þeirra. Móttökurnar sem
þeir fengu við heimkomuna eru
svo náttúrulega kapítuli út af fyrir
sig.
Kvennalandsliðið komst í
lokakeppni EM, fyrst A-landsliða í fótboltanum, og gerði það
með virkilega sannfærandi hætti.
Ég reikna með því að íslenska liðið verði annað og meira en bara
farþegi í lokakeppninni næsta sumar enda er það mjög vel mannað.
Á íþróttasviðinu þá verður ekki

Hvað sjálfan mig varðar þá
held ég að þetta hafi nú bara
verið frekar rólegt ár. Að einhverju leyti þá var þetta uppbyggingarár hjá mér og minni
fjölskyldu þar sem við urðum
fyrir áfalli á seinni hluta árs 2007.
Ég fór reyndar í fjögur brúðkaup
á árinu hjá vinafólki mínu og eitt
til viðbótar næst síðasta dag
2007. Það bendir til þess að
maður sé annað hvort að verða
gamall eða að þetta fólk sé allt
að gifta sig fáránlega ungt!
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Skólameistari MÍ bjóst ekki
við svo miklum niðurskurði

„Við bjuggumst ekki við svona
miklum niðurskurði,“ segir Jón
Reynir Sigurvinsson, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, en í tillögum fjárlaganefndar alþingis er lagt til að fjárveiting til MÍ verði skorin niður um
8,1 milljón króna á árinu 2009.
Fer fjárveitingin úr 287,8 milljónum í 279,7. Jón Reynir segist
hafa búist við að menntastofnanir héldu sínum hlut. „Út af
þeirri einföldu ástæðu að með
allri skerðingu þýðir að skera

verður niður námsframboð. Það
þýðir að færri nemendur verða
innritaðir á næsta ári og fækkar
þá störfum við skólana og fjölgar á atvinnuleysisskrá og fleiri
flytja úr landi. Þá er spurningin
hvort er betra. Ég tel þetta því
mjög vafasaman niðurskurð,
svo ég kveði nú ekki sterkara að
orði,“ segir Jón Reynir. Hann
segir skólameistara hafa rætt
þennan niðurskurð sín á milli
og koma til með að mótmæla
niðurskurðinum.

Bílstjóri óskast
Bílstjóri óskast í afleysingar hjá Íslandspósti á Ísafirði.
Allar nánari upplýsingar gefur stöðvarstjóri
í síma 456 5000.
Stöðvarstjóri.

Umsjónarmaður félagsstarfs eldri borgara
Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns
félagsstarfs eldri borgara, sem starfrækt er
í Félagsbæ á Flateyri. Um er að ræða 25%
starf sem er laust frá og með janúar 2009.
Vinnustofa Félagsbæjar er opin á þriðjudögum og fimmtudögum milli kl. 13:00 og
17:00 yfir vetrarmánuðina. Í vinnustofunni
er unnið fjölbreytt og skapandi starf og við
leitum að metnaðarfullum og kraftmiklum
einstaklingi sem hefur gaman af því að vinna
með fólki.
Upplýsingar um starfið veitir Sædís María
Jónatansdóttir hjá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, í síma 450 8000 eða
um netfangið saedis@isafjordur.is.
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Menntaskólinn á Ísafirði.
„Niðurskurðurinn á landsvísu
hljóðar upp á þúsund nemendur.
Ég veit ekki hvernig við bregðumst við þessu en við munum
gera það með einhverjum hætti,“
segir Jón Reynir. Hann segir
skólann hafa greitt upp halla frá
fyrri árum og hafi sú vinna miðað vel áfram þar til nú. „Það
hefur reyndar hægt á niður-

greiðslu skulda hjá okkur því
skólinn hefur boðið upp á meira
námsframboð en áður og kostar
það sitt. Hlutfallslega höfum við
haft mun fleiri verknámsnema
og leiðrétting á því kemur ávallt
ári síðar. Það er óþægileg staða
að horfa upp á rekstrarhalla sem
þarf að leiðrétta ári seinna. En
þetta er niðurstaðan og tökum

við á því en auðvitað hefðum
við vilja sjá að fjárveitingin yrði
óskert,“ segir Jón Reynir.
Hann segir skólann ekki vera
búinn að vinna endanlega fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og
því sé erfitt að segja til um hvar
verður skorið niður hjá skólanum.
– birgir@bb.is

Breytingar framundan
hjá Menntaskólanum
Námsframboð Menntaskólans á Ísafirði verður væntanlega
skert næstu skólaár og mun
starfsemi skólans taka nokkrum
breytingum. „Aukið námsframboð skólans hefur aukið útgjöld
skólans sem ásamt hækkun verðlags og launa farið nokkuð umfram fjárhagsáætlun. Rekstrarstaða skólans stefnir í verulegan
halla um þessi áramót öfugt við
lok síðasta árs þegar skólinn
skilaði tekjuafgangi upp á 16
milljóna króna og gat því greitt
niður uppsafnaðar skuldir frá
fyrri árum. Þetta ásamt niðurskurði fjárheimilda um 3% fyrir
næsta skólaár þýðir væntanlega
að draga þurfi úr námsframboði
skólans næstu skólaár. Menntaskólinn á Ísafirði mun því finna
verulega fyrir afleiðingum kreppunnar títtnefndu sem á okkur
skall vegna glannaskapar í fjár-

festingum svokallaðra útrásarvíkinga og einnig vegna aðgerðarleysis og vanþekkingar ráðamanna þjóðarinnar“, sagði Jón
Reynir Sigurvinsson, skólameistari í skólaslitaræðu sinni
við jólaútskrift skólans.
Með nýjum lögum um framhaldsskóla sem voru samþykkt
fyrr á þessu ári mun öll umgjörð
skóla breytast. „Framhaldsskólum landsins er með þessum lögum gefið mikið frelsi og í því
felst tækifæri til að skapa skóla
nánast frá grunni til hagsbóta
fyrir nemendur okkar, atvinnulífið og samfélagið. Mikil vinna
er framundan þar sem hver skóli
þarf að semja sína námskrá upp
á nýtt og ákveða áherslur innan
sinna veggja, setja sér markmið
og finna bestu leiðirnar að
þeim“, sagði Jón Reynir.
Vinna er þegar hafin við inn-

leiðingu nýju laganna við MÍ.
Verkefnum hefur verið forgangsraðað og fundir skipulagðir fram til júní 2009. Þá hefur
skólinn hafið samstarf við Framhaldsskóla Norðurlands Vestra
og Verkmenntaskóla Austurlands. Að sögn Jón Reynis hefur
Menntaskólinn á Ísafirði sett sér
það markmið að standa meðal
fremstu framhaldsskóla landsins í notkun upplýsingatækni
við nám og kennslu. Sérstök
áhersla verður á endurmenntun
kennara sem mun að mestu fara
fram innan veggja skólans og
munu fyrstu námskeiðin hefjast
við upphaf næstu annar.
Þess má geta að um miðjan
október voru 354 nemendur í
námi við skólann og bættust 32
nemendur við tölu nemenda eins
og hún var við upphaf skólaársins.
– thelma@bb.is
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Völva Vestfjarða lítur yfir árið 2009
Völva Vestfjarða lítur yfir nýja árið í pistlinum sem hér fer á eftir,
bæði hvað Vestfirði varðar sérstaklega og almennt á landsvísu
Íbúum á Vestfjörðum fjölgar
umtalsvert á ný á árinu 2009.
Ekki verður það vegna meiri
frjósemi heimafólks heldur
vegna aðflutnings, fyrst og
fremst af höfuðborgarsvæðinu.
Fleiri erlendir ferðamenn leggja
leið sína til Vestfjarða en nokkru
sinni fyrr. Mörg lítil sprotafyrirtæki líta dagsins ljós um
allan fjórðunginn. Samstarf Ísafjarðarbæjar og Grænlendinga
eflist. Aflabrögð verða almennt
góð hjá vestfirzkum fiskiskipum
en erfiðleikar verða í sölu afurða
erlendis. Atvinnuleysi verður
mun minna á Vestfjörðum en
almennt á landsvísu.
Pólitíkin verður með allra
friðsamasta móti í vestfirzkum
sveitarfélögum. Samstarf og
samstaða meirihluta og minnihluta einkenna langflest mál.
Þó má í einu sveitarfélagi búast
við hatrömmum pólitískum

ágreiningi um tilhögun hundahreinsunar eða eitthvað sambærilegt. Taka þær deilur meiri
tíma og andlegt þrek á fundum
sveitarstjórnar en gerð fjárhagsáætlunar og fá athygli á landsvísu. Talsverðar umræður verða
um sameiningarmál sveitarfélaga en ágreiningur í þeim efnum verður fremur milli einstakra
sveitarfélaga en innan þeirra.
Sumarið verður fremur þurrviðrasamt. Úr þessu rætist með
haustinu og berjaspretta verður
með bezta móti. Laxveiði í vestfirzkum veiðiám verður yfir
meðallagi síðustu ára, þrátt fyrir
lítið vatn.
Fljótlega á nýja árinu verður
lítils háttar uppstokkun í ríkisstjórninni. Alvarlegir brestir
munu koma í stjórnarsamstarfið
og endar það með stjórnarslitum
og þingkosningum. Á síðasta
starfsdegi fráfarandi stjórnar
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verður fjöldi fráfarandi stjórnmálamanna skipaður í embætti
sendiherra.
Vinstri grænir vinna stórsigur
í kosningunum en verða eftir
sem áður áhrifalausir í stjórnarandstöðu þar sem þeir verða
fyrirfram búnir að útiloka samstarf við alla aðra. Gríðarlegt
fylgistap verður hjá Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu en Framsóknarflokkurinn bætir við sig
miklu fylgi. Frjálslyndi flokkurinn fellur út af þingi en Íslandshreyfingin fær fulltrúa á þing í
fyrsta sinn.
Framsóknarflokkurinn verður í forsæti nýrrar ríkisstjórnar
og forsætisráðherrann sá yngsti
í íslenzkri stjórnmálasögu. Aðrir
flokkar í ríkisstjórn verða Samfylking og Sjálfstæðisflokkur.
Kjörorð hinnar nýju stjórnar
verður Lengi getur vont versnað. Þar er vísað til þess hvernig

afleiðingar bankahrunsins á
liðnu hausti bitna með stöðugt
átakanlegri hætti á íslenzkum
almenningi.
Mótmæli á Austurvelli og
aðrar slíkar friðsamlegar aðgerðir lognast út af smátt og
smátt enda gerir fólk sér grein
fyrir því að ekkert mark er tekið
á slíku. Hins vegar munu fámennir lokaðir hópar láta til sín
taka með öllu harkalegri hætti.
Af vettvangi íslenzkra efnahagsmála má að öðru leyti
nefna, að Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn mun krefjast þess að
nauðsynleg skref verði stigin til
að uppræta vanhæfni og spillingu sem verið hafi meginástæðurnar fyrir efnahagshruninu. Meðal annars mun sjóðurinn krefjast þess, að Nígeríumenn verði fengnir til að taka
að sér yfirstjórn Seðlabankans
og Fjármálaeftirlitsins.

Undirbúningur hefst að einkavæðingu ríkisbankanna, enda
séu þeir betur komnir í eðlilegu
samkeppnisumhverfi hins frjálsa
framtaks en undir pilsfaldi
ríkisvaldsins. Þess verði þó gætt,
að þeir komist ekki í hendur
einhverra götustráka heldur í
traustar hendur valinna manna í
bakherbergjum stjórnarflokkanna. Ekki síst verði þar horft
til þaulreyndra framsóknarmanna í fjármálageiranum.
Völvan tekur fram, að þar
sem eitthvað kann að misfarast
í spá þessari, þá er við aðra en
hana að sakast. Hún er ekki
alsjáandi og þar sem sýn hennar
sjálfrar nær ekki til styðst hún
stundum við spár greiningardeilda íslenzkra banka og orð
stjórnmálamanna og fleira í
sambærilegum gæðaflokki.
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Halldór Halldórsson og Halldór Guðbjarnason við undirritun samningsins.

Útflutningur á vatni ekki hafinn
„Við erum að vinna að markaðsmálum þessa stundina en þau
taka langan tíma. Við erum búin
að vinna að þessu máli mánuðum saman og erum að leita að
traustum kaupendum,“ segir
Halldór Guðbjarnason, einn af
eigendum Brúarfoss ehf., en
fyrirtækið undirritaði samning
við Ísafjarðarbæ í mars s.l. þar
sem sagt var að útflutningur á

vatni í gámum hæfist innan 6-8
mánaða. Halldór segir fyrst og
fremst unnið að því af bandarískum aðilum sem eru einnig
eigendur að fyrirtækinu. „Vonandi tekst þetta en við viljum
ekki byrja fyrr en við erum búnir
að tryggja okkur örugga kaupendur,“ segir Halldór. Hann
segir fyrirtækið hafa tekið á
leigu húsnæði að Sindragötu 12

á Ísafirði sem Míla var áður
staðsett.
„Við reynum bara að gera
þetta eins ódýrt og hægt er. Við
tökum vatnið úr göngunum. Við
ætlum að nýta það vel og ætlum
síðar að virkja vatnið úr göngunum. Sennilega er hægt að tvöfalda vatnsstreymið sem þar er.
Það eru 300 sekúndulítrum dælt
í bæinn en við ætlum að auka

það upp í 600 lítra,“ segir Halldór.
Aðspurður hvort vatnið frá
Brúarfossi sé komið langt í
vöruþróun segir hann svo ekki
vera því þeir ætli fyrst að reyna
á að flytja vatn út í belgjum og
síðan verði skoðað hvað hægt
sé að gera í vatnsflöskubransanum. „Að fara inn á þennan
flöskumarkað, eins og Jón Ól-

Nýtt ár – nýtt siðferði – ný von
Árið 2008 verður skráð í sögubækur. Mikill jarðskjálfti reið yfir
Suðurland með talsverðu eignatjóni í maí. Sum hús eyðilögðust
algerlega. Eignatjón varð mikið. Fáir áttu við líkamleg meiðsl
að stríða, en margir hafa ekki jafnað sig eftir náttúruhamfarirnar.
Við upphaf árs litu margir Íslendingar vongóðir til framtíðar.
Vestfirðingar höfðu til lítils að hlakka. Þorskkvóti hafði verið
minnkaður. En jarðgöngin frá Bolungarvík voru komin á dagskrá
og verulega bættur þjóðvegur um Ísafjarðardjúp gaf vonir. Ekki
tókst að ljúka brúnni yfir Mjóafjörð.
Forseti Íslands, ríkisstjórn og bankastjórar lofuðu útrás íslenskra athafnamanna, er keyptu flugfélög, hótel, verslunarkeðjur, banka og tryggingafélög, svo fátt sé nefnt. Ekki var hrósið
sparað fremur en stóru orðin. Samt hrundi allt á einni nóttu í lok
september. Við blasir löng og erfið leið fyrir almenna Íslendinga
sem ætlað er að bera byrðarnar. Jón og Gunna íslenska lýðveldisins munu ganga undir okinu af fjárestingaróráðsíu siðlausra
manna, karla og kvenna. Sumir sitja enn við kjötkatlana. Fyrrum
stjórnendur Kaupþings selja nú þjónustu til að semja við bankann
sem þeir áður stýrðu og hina bankana líka!
Aðrir stýra enn bönkum og fyrirtækjum sem þeir áttu að
yfirgefa strax við hrunið. Það vekur spurningar um afstöðu
ríkisstjórnar og Alþingis að enn skuli sitja bankastýrur í ríkisbönkunum, sem tóku yfir Landsbankann og Glitni. Hvers vegna
Stakkur skrifar

situr forstjóri Fjármálaeftirlitsins enn? Svona mætti lengi spyrja.
Hvers vegna leggja alþingismenn ekki spilin á borðið og sýna
hvernig þeir greiddu fyrir prófkjör eða kosningabaráttu? Traust
verður að skapa á ný, en það tekur langan tíma.
Líklega verður þorskkvóti aukinn en sala til Bretlands hægist.
Vonandi rætist úr. Sala ríkisbanka til athafnamanna, er ekki
áttu siðferði frelsis, gerði Íslendinga ekki ríka. Hinir siðlausu
græddu vel. Gróðinn varð ekki eftir á Íslandi. Hvað er til ráða?
Boðað er að allir skuli sæta skertum kjörum, hærri sköttum,
minni velferð og taka afleiðingum siðlausrar græðgi örfárra. Þá
þarf að vera unnt að treysta stjórnmálamönnum.
Nýtt ár gefur von um betri tíð. Bætt siðferði þarf, nýja menn
til að stýra bönkum og stofnunum ríkisins og atvinnulífi. Aflausn synda er ekki í boði fyrir þá er skilja eftir sig sviðna jörð.
Kraft þarf í atvinnulíf. Byggja verður á framleiðslu verðmæta,
ekki svindli, græðgi og sjálfshyggju. Efla þarf brunavarnir
efnahagslífsins með nýjum siðum, gagnsæi og þeir verði látnir
taka pokann sinn sem brugðust ábyrgð en koma í fjölmiðla eins
og álfar út úr hól. Þeir sem ekki standa sig til sjós eru sendir í
land.
Gleðilegt nýtt ár og þakkir fyrir samfylgdina á því liðna.
Megi Vestfirðingar og Íslendingar allir ná vopnum sínum og
heiðri.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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afsson er að gera, er mjög erfitt
og mjög dýrt. Við höfum því
ekkert hugsað um þann markað
að sinni,“ segir Halldór. Aðspurður hvort að það hafi verið
óhófleg bjartsýni að gefa út að
þeir ætluðu að hefja útflutning
á vatni inna 6-8 mánaða svarar
Halldór því játandi. „Það má
vel vera. Svona markaðsmál eru
erfið, tímafrek og kosta mikla peninga. Vonandi tekst þetta fyrir
rest,“ segir Halldór.
Hann segir fyrirtækið ekki
hafa ótakmarkaða peninga til
að setja í markaðsmálin og ef
þau krefjast meira fjármagns en
þeir ráða við verður fyrirtækið
að leita til fleiri hlutafjáreigenda
sem hafa trú á verkefninu. „En
svona er staðan í dag. Við erum
búnir að undirbúa verkefnið
þannig á Ísafirði að ef við fáum
trausta kaupendur, getum við
hafist handa með litlum fyrirvara,“ segir Halldór.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir Brúarfoss hafa frest til 15. september 2010 til að nýta lóð til byggingarframkvæmda. „Hafi kaupandi ekki tengt vatnslagnir og
hafið fyrirhugaða starfsemi fyrir
30. apríl 2010 fellur samningurinn í heild sinni úr gildi án
sérstakrar uppsagnar,“ segir
Halldór. Hann segir að samningurinn miði að því að útflutningur vatns hefjist eigi síðar en
30. apríl 2010. „Á Hornafirði
hefur vatnsverksmiðja fimm ár
til þess að koma sér af stað,“
segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
– birgir@bb.is
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Lífs stíll
Kjarninn
eftir Pétur Tryggva
Meðal sýningargripa á hinni
árlegu listsýningu og listakaupstefnu COLLECT í London á
nýliðnu ári var silfurskálin Kjarni
eða Core eftir Pétur Tryggva
silfursmið á Ísafirði. Arkitektinn
heimsfrægi Sir Norman Foster
keypti skálina og hefur hana í
kastala sínum í Sviss ásamt
öðrum listaverkum og listmunum sem hann hefur safnað. Á
forsíðu netkynningar COLLECT fyrir næstu sýningu á komandi vori er stór mynd af Core
sem helsta aðdráttarafli síðustu
sýningar.

Kaupmannahöfn árið 1988. Þar
var hann búsettur allt til 2001
þegar hann fluttist á æskuslóðirnar á Ísafirði, þar sem hann
hefur haft vinnustofu sína síðan.

arbæjar.

Um þessar mundir vinnur Pétur Tryggvi að því að koma sér
upp annarri vinnustofu í Kaupmannahöfn enda er honum félagsskapurinn þar náinn. Hann

Aðferðina við smíði silfurskála í ætt við Kjarnann eða
Core þróaði Pétur Tryggvi sjálfur á nokkrum undanförnum árum. Hráefnið er silfurplata og

Pétur Tryggvi Hjálmarsson
er Ísfirðingur að uppruna en
fluttist ungur til Reykjavíkur,
þar sem hann stundaði nám í
gull- og silfursmíði. Fyrstu sýningu sína hélt hann í Bogasal
Þjóðminjasafnsins árið 1979 en
allt frá þeim tíma hafa verk hans
verið á fjölmörgum listsýningum víða um lönd. Árið 1981
hélt hann til Kaupmannahafnar
til frekara náms í listgrein sinni
næstu árin. Hann sneri síðan
aftur heim til Íslands en gerði
stuttan stans og settist að í

hefur í mörg ár verið félagi í
hinu fámenna og lokaða gildi
danskra silfursmiða og raunar
eini útlendingurinn í þeim félagsskap. Hann hyggst samt
hafa vinnustofu sína á Ísafirði
áfram og koma heim til einhverrar dvalar öðru hverju.

einu verkfærin eru hamar og
steðji þar sem hann formar
silfrið með óteljandi fíngerðum
höggum. Sjálfur sagði hann
reyndar eitt sinn að Kjarninn
væri smíðaður með 400 gramma
hamri og óendanlegri þolinmæði. Þegar Pétur Tryggvi
hófst handa við skálina árið
2007 var hann með í höndunum
átta kílóa ferhyrnda silfurplötu,
40 cm á kant og 5 mm á þykkt.
Nokkrum mánuðum síðar var
verkið fullgert.
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Hönnun mín

Pétur Tryggvi hefur hlotið
margvíslegar viðurkenningar
fyrir verk sín, allt frá Íslandi og
Danmörku til Japans. Fyrir
tveimur árum hlaut hann nafnbótina bæjarlistamaður Ísafjarð-

Lykilatriði að setja
sér raunsæ markmið
Margir byrja nýja árið á átaki og ætla að snúa til heilbrigðari lífshátta eftir gegndarlaust átið yfir hátíðirnar. Þeir eru ófáir sem
hafa strengt þess heit á nýárinu að koma sér í form og losna loks
við óæskilegu aukakílóin. Líkamsræktarstöðvar fyllast fyrsta
mánuðinn á árinu en heimsóknum fer síðan óðum fækkandi því
fáir halda út í átakinu. Bæjarins besta leitaði svara við því af
hverju svo margir gefast upp og hvaða góðu ráð er gott að hafa að
leiðarljósi þegar fyrstu skrefin til heilbrigðara lífernis eru stigin.
Einkaþjálfarinn Árni Ívar Heiðarsson sat ekki á svörunum.
–Hvaða ráð gefur þú fólki sem ætlar að taka á því eftir jólaslenið?
„Það er langbest að byrja á því að velja sér hreyfingu sem viðkomandi finnst skemmtileg. Hvort sem það er að synda, ganga
eða hvað sem er. En kosturinn við líkamsræktarstöðvar er sá að
það er hægt að gera svo fjölbreytta hluti þar. Það er hægt að lyfta
lóðum, hlaupa, hjóla og ýmislegt fleira. Einnig er það ekki vitlaus hugmynd að fá sér þjálfara til að koma sér af stað. Þeir geta
hjálpað manni við að setja sér raunhæf markmið og kenna manni
réttu handtökin. Svo skiptir miklu máli að finna jafnvægi milli
hreyfingar og matarræðis. Þessar gullnu reglur þekkja flestir; að
drekka meira vatn, hreyfa sig meira, passa sykurinn og borða
reglulega og hollar máltíðir, meðal annars meira grænmeti og
ávexti. Ég myndi segja að fimm lykilatriði þess að ná árangri séu
hreyfing, rétt mataræði, hvíld, vellíðan og gleði.
Það að hreyfa sig hefur alveg gríðarlega góð áhrif bæði á líkamlega og andlega heilsu. Manni líður mikið betur, ekki síst í
skammdeginu og þegar neikvæðar fréttir dynja á manni eins og
á seinnihluta þessa árs. Það skiptir líka miklu máli að sleppa ekki
morgunverðinum og hafa skammtana hóflega. Fólk þarf að setja
sér markmið, skrifa þau niður, búa til plan og skuldbinda sig til
að standa við það. Og svo er bara að vera þolinmóður og jákvæður. Streita getur verið mjög slæm þegar maður er að reyna koma
sér í form svo það er um að gera að reyna af fremsta megni að
njóta lífsins og hafa gaman af því sem maður er að gera.“
– Nú fyllast líkamsræktarstöðvar vanalega strax eftir áramót
en smátt og smátt fækkar í þeim aftur og fólk gefst upp. Af hverju
heldurðu að það stafi?
„Óþolinmæði. Líka það að fólk hefur ekki sett sér skýra stefnu.
Maður verður að átta sig á því hvað mann langar að gera til
dæmis í sumar. Maður þarf að finna sér markmið, hvort sem það
er að hlaupa Óshlíðarhlaupið, upp í Naustahvilft eða missa 10 kg.
Allt er hægt ef fólk setur sér þriggja til fjögurra mánaða markmið.
Góðir hlutir gerast hægt og það er ekki nóg að æfa í mánuð og
hætta svo. Maður þarf að tileinka sér breyttan lífstíl og þá er allt
hægt. Það hefur ekkert upp á sig að byrja að æfa í janúar og ætlast
til að missa 10 kg strax, það bara gerist ekki þannig. En það er
hægt að ná flottum árangri ef maður byrjar í janúar og setur sér
markmið fram í júní. Segjum sem svo að viðkomandi missi 2,5
kg á mánuði þá missir hann 12,5 kg á fimm mánuðum sem er
nátt-úrulega mjög gott. Svo eru nú ekki allir sem vilja eða þurfa
að grenna sig. Sumir þurfa að auka þol og bæta heilsuna, það
eykur vellíðanina.
Stúdíó Dan er orðin
mjög flott stöð og
mikið komið af nýjum tækjum og við
reynum að bjóða
upp á sem besta
þjónustu. Mjög gott
er því að æfa þar
og því ekki eftir
neinu að bíða að
hressa sig við á nýju
ári með reglulegri hreyfingu. Þar
getur fólk líka
haft samband við
mig ef það vill fá
einhverja aðstoð.
Þótt það sé ekki
nema smá spjall um
hvernig best sé að
ná sínum markmiðum. Aðalatriðið er bara að
byrja.“
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Humar til hátíðabrigða
Sælkeri vikunnar býður upp
á tvær uppskriftir sem eru í
uppáhaldi hjá henni þegar hún
vill gera eitthvað reglulega gott.
Fyrst er það humar til hátíðabrigða og síðan fiskfars bakstur
með rækjusósu.
Humar til hátíðabrigða
20 humarhalar eða 400 g
hraðfrystur humar
3-4 msk matarolía
Salt
Salt og svartur pipar (úr
kvörn)
6 sl koníak
2 tsk karrý
1 tsk hvítlauksduft (ferskur
er betri)
2 dl rjómi
6-8 sérrý tómatar (skornir í
báta)
1 lítil dós pimiento eða
paprika (niðurskorin)
Nokkrir dropar tabasco
1 salathöfuð

Dragið humarinn úr skelinni.
Því næst snöggbrúnið hann í
heitri olíu og kryddið með salti
og pipar. Hellið koníakinu yfir
og kveikið í. Látið brenna út.
Setjið hvítlaukinn og karrýið út
í og látið krauma um stund.
Þynnið því næst út með rjómanum. Bætið tómötum og papriku í. Hitið að suðu. Slökkvið
undir og látið jafnast á hellunni

aður 2-3 sinnum)
4 stk egg (aðskilið hvítur og
rauður og þeytið hvíturnar)
200 g smjör (brætt)
3 dl rjómi (þeyttur)
2 tsk salt
½ tsk hvítur pipar
Rauður pipar á hnífsoddi
Látið hakkaðan fiskinn bíða

Sælkerinn

í 2-3 mín. Bragðbætið með
kryddi og tabasco. Bætið að lokum salati út í. Gott með laussoðnum hrísgrjónum og góðu
brauði.
Fiskfars bakstur
með rækjusósu
300 g beinlaus fiskur (hakk

á köldum stað um stund. Hrærið
eggjarauðurnar út í eina og eina
í einu. (Hrærið vel.) Hrærið
brætt smjörið vel saman við.
Bætið þeytta rjómanum og
þeyttu eggjahvítunum varlega
saman við. Hellið farsinu í smurt
form sem þarf að vera svo stórt
að það fyllist aðeisn að ¾. Setjið

Sælkeri vikunnar er Sigríður Ólafsdóttir á Ísafirði.
300 g rækjur
álpappír yfir formið og sjóðið í
vatnsbaði í ofni við 200°C í 50
mín.
Hrærið saman smjör og hveiti.
Bakið upp með soði og rjóma
Rækjusósa
þar til sósan er jöfn. Bragðbætið
1 ½ msk smjör
og látið rækjurnar út í. Gott með
1 ½ msk hveiti
laussoðnum kryddhrísgrjónum.
3 dl fisksoð
Ég skora á Ingibjörgu Ólafs1 dl rjómi
dóttur og Rúnar Brynjólfsson á
Salt og pipar
Ísafirði að koma með uppskrift
Nokkrir dropar af sítrónusafa í næsta blaði.

Áhuga málið

Úlfar Öndunarson á Flateyri á sér skemmtilegt áhugamál en
það er að smíða eftirmyndir skipa. Afraksturinn má sjá á tjörninni
á Flateyri á sumrin.
„Gamla björgunarskipið María Júlía er loksins fullgert, en það
hefur tekið langan tíma. Skipið var rúmt ár í smíðum. Skipin hafa
verið á floti á tjörninni á Flateyri, fyrir neðan Sólbakka á sumrin
og vakið mikla athygli. Þar hefur verið gamli Ægir, nýi Týr og
einn skuttogari sem líkist svolítið gamla Gylli. Svo verður María
Júlía sett á flot í sumar. Það má því segja að skipafloti Flateyringa
hafi stækkað allverulega“, segir Úlfar og hlær.
– Úlfar er strax byrjaður á næsta verki.
„Nú er ég að smíða fraktara, nánast út í loftið. Hugmyndin að
þessu er mjög gömul og komin frá Birni Inga Bjarnasyni formanni
Önfirðingafélagsins. Ég ætlaði að vera búinn að smíða miklu
fleiri skip en ég byrjaði ekki fyrr en fyrir tveimur árum. Síðan
hefur maður gefið sér smá tíma í þetta. En þetta er bara til gamans
gert.“
– Úlfar hefur haft áhuga á bátasmíð frá barnsaldri.
„Já alveg síðan í barnaskóla. Ég held að allir sem voru í handavinnu hjá Eysteini Gíslasyni hafi smíðað bát og ætli hugmyndin
sé ekki bara komin þaðan. Það leynast víða bátar sem gerðir voru
í handavinnutíma hjá Eysteini. Og það eru virkilega flottir bátar
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Æsku myndin

en þeir voru smíðaðir til að vera inni og þyldu því ekki að vera úti.
Bátarnir sem ég hef smíðað eru gerðir til að þola útivinnu og þó er
ótrúlegt hvað sér á þeim þegar maður tekur þá upp á haustin. Það
þarf mikið viðhald.“
– „Smábáta“floti Flateyrar mun halda áfram að stækka þó það
muni gerast smám saman.
„Ég á eftir að mála Maríu Júlíu en hún verður sett á flot í vor.
Fraktarinn kemst kannski á flot á næsta ári. Við sjáum til hvað
gerist.“

María Júlía er fullgerð fyrir utan að eftir er að mála hana.

„Myndin er tekin sumarið ’69 þegar ég var 3ja
ára. Foreldrar mínir voru
báðir í vinnu hjá Vegagerð
ríkisins, pabbi á jarðýtu
við vegavinnu á Botnsheiði
og mamma sem aðstoðarráðskona. Pabbi er þarna
í matartíma og hann las
oft fyrir mig í honum, sýnist ég sjá Andrésblað hjá
okkur. Það var ekki mikið
um að vera fyrir krakka,
ein róla en samt gátu þær
ráðskonurnar gert öll sín
störf en við frænkurnar, Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir sem þá var tveggja
ára og ég, höfðum alltaf
nóg fyrir stafni. Þetta var
víst mikið rigningarsumar, allavega á Botnsheiðinni og vorum við í pollagöllum úti að leika næstum
alla daga.“
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri
Grunnskólans á Ísafirði.
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