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– sjá viðtal í miðopnu við
Jón Sigurpálsson safnvörð

þar sem hann ræðir um gömlu
byggðina á Eyrinni á Ísafirði
og hugsanlegar breytingar á

Byggðasafninu

Gömlu byggðina
þarf að vernda

Gömlu byggðina
þarf að vernda

Atvinnutekjur eru minni á
Vestfjörðum en á landinu í
heild. Sem dæmi má taka að
árið 2005 voru heildaratvinnu-
tekjur 9% lægri á Vestfjörðum
en á landinu öllu. Líklegt má
telja að þessi munur hafi aukist
árið 2006 og 2007 þar sem
mikil þensla hefur verið á suð-
vesturhorninu en stöðnun á
Vestfjörðum og nú stendur
samfélagið þar frammi fyrir
miklum aflasamdrætti. At-
vinnutekjur í aðalstarfi eru
lægri á Vestfjörðum en á land-
inu í heild Atvinnutekjur í að-
alstarfi eru 2,945 milljónir
króna á landinu í heild en
2,564 milljónir króna á Vest-
fjörðum. Talan er 13% lægri
á Vestfjörðum.

Fram kemur í skýrslu RHA
um samfélagsþætti er varða
fyrirhugaða byggingu olíu-
hreinsistöðvar á Vestfjörðum
að þegar einstakar atvinnu-
greinar eru skoðaðar kemur í
ljós að atvinnutekjur þeirra
sem hafa þessar greinar að
aðalstarfi eru lægri á Vest-

fjörðum í öllum tilfellum
nema einu, í veitustarfsemi. Í
sumum greinum eru þessar
tekjur miklu lægri á Vestfjörð-
um, t.d. í fjármálaþjónustu.
Það segir þó kannski meira
um hversu vel er borgað í
þessari grein á suðvesturhorn-
inu í stað þess að illa sé borgað
á Vestfjörðum. Raunar er fjár-
málaþjónusta sú atvinnugrein
sem borgar best á Vestjörðum
fyrir utan veitustarfsemi. At-
vinnutekjur í aðalstarfi eru ör-
lítið hærri í fjármálaþjónustu
en opinberri stjórnsýslu sem
er í þriðja sæti. Fiskveiðar eru
í fjórða sæti yfir atvinnutekjur
í aðalstarfi á Vestfjörðum og
hefði það þótt saga til næsta
bæjar fyrir nokkrum árum.

Taka verður fram að ekki
má líta á þessar launatölur sem
laun fyrir ársverk. Ekki eru
allir í fullu starfi þó það kallist
aðalstarf viðkomandi. Laun
fyrir ársverk eru líklega 10-
20% hærri en meðaltal fyrir
aðalstarf.

– thelma@bb.is

Atvinnutekjur í að-
alstarfi 13% lægri

315 milljónir til
Ísafjarðarbæjar

Ísafjarðarbær fær um 315
milljóna króna framlag frá
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á
næsta ári samkvæmt áætlun
sem Jóhanna Sigurðardóttir
félagsmálaráðherra hefur sam-
þykkt. Um 120 m.kr. koma til
vegna íbúafjölda og 110 m.kr.
vegna reksturs grunnskóla.

Aðrar greiðslur eru vegna
fjarlægðar innan sveitarfélags,
fækkunar íbúa, fjölda þéttbýl-
isstaða, skólaaksturs, snjómokst-
urs og húsaleigubóta. Ísafjarð-
arbær fær áberandi mest allra
á Vestfjörðum, enda stærsta

sveitarfélagið. Vesturbyggð
fær 122 milljóna króna fram-
lag úr sjóðnum á næsta ári og
Bolungarvíkurkaupstaður 77
milljónir gangi áætlanir eftir.

„Framlögin verða greidd
mánaðarlega, en 10 prósent-
um er þó haldið eftir af áætl-
uðum framlögum til að mæta
því ef ráðstöfunarfé sjóðsins
verður minna eða útgjöld
meiri en áætlað var. Uppgjör
framlaganna fer fram í desem-
ber“, segir á vef félagsmála-
ráðuneytis.

– halfdan@bb.is

Minnst at-
vinnuleysi á
Vestfjörðum

Atvinnuleysi er minnst
á Vestfjörðum samkvæmt
tölum Vinnumálastofn-
unar. 24 eru á skrá yfir
atvinnulausa og hefur
þeim farið óðum fækkandi
undanfarna mánuði. Í nóv-
ember var atvinnuleysi
karla næst minnst á Vest-
fjörðum eða sjö manns
sem er 0,3% af áætluðum
mannfjölda. Nú eru ein-
ungis fjórir karlmenn á
skrá yfir atvinnulausa.

Einnig var atvinnuleysi
kvenna í lægri kantinum í
nóvember eða 1% sem er
jafnt og á Vesturlandi og
var það einungis minna á
Austurlandi. Nú eru 20
konur skráðar atvinnu-
lausar í fjórðunginum.
Meðalfjöldi atvinnulausra
á Vestfjörðum var 23 í
nóvember eða 0,6% af
áætluðum mannfjölda en
var 0,9 í október.

Atvinnulausum hefur
fækkað óðum eftir mikla
aukningu í skrám Vinnu-
málastofnunar stórra fyrir-
tækja fyrr á árinu. At-
vinnuleysi kvenna var 1%
í nóvember en var 1,3% í
október s.l. og atvinnu-
leysi karla var 0,3% í nóv-
ember en 0,6% október
sl. Atvinnulausir karlar
voru 7 í nóvember en 14 í
október en atvinnulausar
konur voru 16 í nóvember
en 21 í október.

Þess má geta að þann 1.
janúar hækka grunnat-
vinnuleysisbætur um 3,3%
og hækka greiðslur á at-
vinnuleysisdag hjá þeim
sem er með fullar bætur í
5.446 krónur.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1948 bjargaði þýskur togari fjórum
skipverjum sem hrakist höfðu í átta sólarhringa á hafi úti
á vélbátnum Björgu eftir að vélin bilaði og þennan dag
árið 1990 hóf Íslandsbanki hf., starfsemi sína.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
3. janúar 2008 –3. dagur ársins3. janúar 2008 –3. dagur ársins3. janúar 2008 –3. dagur ársins3. janúar 2008 –3. dagur ársins3. janúar 2008 –3. dagur ársins

Aflaverðmæti verkaðs afla dregst samanAflaverðmæti verkaðs afla dregst samanAflaverðmæti verkaðs afla dregst samanAflaverðmæti verkaðs afla dregst samanAflaverðmæti verkaðs afla dregst saman
Verðmæti afla sem verkaður var á Vestfjörðum dróst lítillega saman milli ára sé litið á tímabilin janúar-september
2006 annars vegar og janúar-september 2007 hins vegar. Kemur þetta fram í nýjum tölum frá Hagstofu Íslands.

Aflaverðmætið á fyrstu níu mánuðum þessa árs var 3.034 milljónir króna samanborið við 3.129 m.kr. á sama
tímabili í fyrra og nemur samdrátturinn því 3%. Upplýsingarnar byggir Hagstofan á vigtar- og ráðstöfunarskýrsl-
um sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2007 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur

liggja að baki tölum fyrir árið 2006. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en
bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Aldrei fór ég suður til-
nefnd til Eyrarrósarinnar

Tónlistarhátíðin Aldrei
fór ég suður hefur verið til-
nefnd á ný til Eyrarrósar-
innar, viðurkenningu sem
veitt er árlega einu afburða
menningarverkefni á starfs-
svæði Byggðastofnunar á
landsbyggðinni. Hátíðin
var tilnefnd í fyrsta sinn
sem verðlaunin voru veitt
árið 2005.  Listahátíð í
Reykjavík, Byggðastofnun

og Flugfélag Íslands standa
saman að Eyrarrósinni, Eyrar-
rósin hefur verið afhent þrisvar
sinnum og hafa eftirtaldir
hlotið viðurkenninguna: Þjóð-
lagahátíðin á Siglufirði árið
2005, LungA – Listahátíð
ungs fólks á Austurlandi árið
2006 og Strandagaldur árið
2007. Viðurkenningin verður
afhent í ársbyrjun á Bessa-
stöðum.

Úthlutunarnefnd hefur
tilnefnt þrjú verkefni úr
hópi umsækjenda um Eyr-
arrósina 2008. Eitt þeirra
hlýtur viðurkenninguna,
1.500.000 kr. og verðlauna-
grip til eignar Verkefnið
sem hlýtur viðurkenning-
una fær sérstaka kynningu
í tengslum við Listahátíð
2008. Verndari Eyrarrósar-
innar er Dorrit Moussaieff.

Súðavíkurhreppur hefur sam-
þykkt fjárhagsáætlun sveitar-
félagsins og stofnana hans fyr-
ir árið 2008, og samkvæmt
henni er rekstrarniðurstaða
samstæðureiknings hreppsins
áætluð jákvæð um 8.178.000
krónur. Með áorðnum breyt-
ingum á fjárhagsáætlun fyrir
árið 2008 eru tekjur sam-
stæðureiknings Súðavíkur-
hrepps, (A og B hluta), áætlað-

ar 136.990.000 kr. og útgjöld
áætluð 128.876.000 kr. Niður-
staða reksturs án fjármagns-
liða og afskrifta er því jákvæð
um 8.114.000 kr. Fjármuna-
tekjur umfram fjármagnsgjöld
eru áætlaðar 9.630.000 kr. og
afskriftir áætlaðar 9.566.000
kr.

Súðavíkur áætlar að fram-
kvæmt verði fyrir 29,5 milljón
króna á vegum sveitarfélags-

ins á árinu 2008. Helstu verk-
efni eru framkvæmdir vegna
sjóvarna, framkvæmdir á
tjaldsvæði, viðhald á skóla-
húsnæði, gerð sorpmóttöku-
staðar, leit að heitu vatni, kostn-
aður vegna söguritunar o.fl.
Framkvæmdir verða fjármagn-
aðar með eigin fé og 20 millj-
ón króna lántöku.

Fjárhagsáætlunin fyrir árið
2008 var samþykkt samhljóða.

Góður rekstur í Súðavík

Vestfirðingar eru 7.309 tals-
ins og hefur þeim fækkað um
1300 manns á undanförnum
áratug. Bolvíkingar eru 904
talsins sem er tæplega 200
íbúum færra en fyrir tíu árum,
íbúar Ísafjarðarbæjar eru tæp-
lega 4000 eða rúmlega 400
færri en 1997, íbúar Reyk-
hólahrepps eru 260 en 70 fleiri
bjuggu þar fyrir áratug, 290
búa í Tálknafjarðarhreppi sem
er 37 minna en 1997, 900
manns búa í Vesturbyggð en

þar hefur íbúatalan minnkað
um 330 á áratug. Tæplega 215
búa í Súðavík en þeir voru
280 árið 1997, rétt 50 eru í
Árneshreppi en þar hefur
íbúum fækkað um 25. 100búa
í Kaldrananeshreppi og hefur
fækkað um 40 og 500 búa í
hinu sameinaða sveitarfélagið
Strandabyggð og hefur fækk-
að um 90 á síðasta áratug.

Samkvæmt samantekt vefs-
ins strandir.is hafa verið mjög
miklar sveiflar í þorpum á

Vestfjörðum í íbúafjölda milli
áranna 2006 og 2007. Þannig
fækkar t.d. á Flateyri úr 335
íbúum í 287 og er þorpið sem
var fjölmennasti þéttbýlis-
staður á Vestfjörðum nú sá
orðinn sá fjölmennasti, bæði
Suðureyri og Þingeyri eru
komnir yfir á listanum. Í
Hnífsdal hefur fækkað úr 255
í 235 íbúa og á Súðavík hefur
fækkað úr 198 íbúum í 180 á
árinu. Á sama tíma fjölgar
íbúum Reykhóla um 15.

Vestfirðingar eru 1300
færri en fyrir áratug

Riddarar Rósu hlupu sitt síðasta hlaup á árinu á flugbraut Ísafjarðarflugvallar
daginn fyrir gamlársdag, en þar er umferð eins og gefur að skilja vanalega stranglega
bönnuð vegfarendum. „Það er hefð hjá okkur að hlaupa í síðasta sinn á árinu í kringum
gamlársdag. Þessi hefð byrjaði seint á síðustu öld og við höfum haldið hana síðan.
Yfirleitt er hlaupið út að Skarðaskeri en í þetta sinn svo skelfilegt ástandið að það var
ekki hundi út sigandi. Þegar við fréttum að það væri búið að moka flugbrautina en aflýsa
flugi báðum við um að fá að hlaupa á henni“, segir Hrafn Snorrason, einn úr hópnum.

Síðasta hlaupið á flugbrautinni

Talsverðar skemmdir í Gjögraroki í Hnífsdal
Nýja árið gekk í garð af

miklum krafti í Hnífsdal. Hús
léku á reiðiskjálfi og sviptist
þak af húsi á Stekkjargötu og
vöruhurð fauk upp skemm-
unni þar sem rækjuverksmiðj-
an Bakki var til húsa og urðu
talsverðar skemmdir á húsinu.
Einnig fauk forskalning af
húsi á Strandgötu. Halldór Ás-
geirsson sem hefur verið bú-

settur í Hnífsdal alla sína tíð
segir að lætin í veðrinu hafi
verið með þvílíkum endem-
um. „Mér stóð ekki á sama í
verstu hviðunum og hélt að
allar rúður ætluðu inn“, segir
Halldór.

Hann er vanur maður í rok-
inu, var nemandi í Barnaskól-
anum í Hnífsdal þegar hann
fauk árið 1953 í miðri kenn-

slustund og segir að sá atburð-
ur hafi haft mikil áhrif á sig.
Rok eins og gerði á nýársdag
rifji upp gamlar minningar.
Vöruhurðin fauk um miðnætti
þegar fólk var að skjóta upp
flugeldum og segir Halldór
að í þessu veðri, sem Hnífs-
dælingar kalla Gjögrarok, sé
dúnalogn milli rokanna. „Hér
áður fyrr var þetta kallað alda-

mótaveður en um aldamótin
1900 gerði þvílíkt veður að
allar rúður sjávarmegin í Páls-
húsinu brotnuðu“, segir Hall-
dór.

Í samtali við Morgunblaðið
segir Kristján Sigurðsson, um-
sjónarmaður skemmunnar, að

hann hafi farið að ókyrrast
um hálftólf leytið forskalning
á húsi hans á Stekkjargötu
fauk af. Hann varð svo var við
fjúkandi þakplötur og ákvað
að huga að skemmunni. Hann
hafi farið af stað ásamt fimm-
tán ára gömlum syni sínum

fótgangandi en ekki eru nema
150 metrar milli húsanna en á
miðri leið feykir vindstrókur
þeim niður í jörðina og fuku
þeir á fleygiferð um það bil
30 metra allt þar til þeir stöðv-
uðust á snjóruðningi. Til allrar
mildi sluppu þeir við meiðsli.

Svona var umhorfs í skemmunni á nýársdag.

Forskalning fauk af þessu húsi.
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Ykkur er hér með boðið á kjör íþróttamanns Ísafjarðarbæjar
sem haldið verður í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, sunnudaginn
6. janúar frá kl. 16-18.

Allir velkomnir!
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.

Torfhildur meðal fimm elstu ÍslendingannaTorfhildur meðal fimm elstu ÍslendingannaTorfhildur meðal fimm elstu ÍslendingannaTorfhildur meðal fimm elstu ÍslendingannaTorfhildur meðal fimm elstu Íslendinganna
Torfhildur Torfadóttir á Ísafirði er meðal fimm elstu núlifandi Íslendinga og elsti Vestfirðingurinn, en
hún er fædd 24. maí 1904. Í árslok voru 30 Íslendingar á lífi 100 ára og eldri, 26 konur og fjórir
karlar. Eru það heldur færri en undanfarin þrjú ár. Hins vegar hafa aldrei fleiri verið 99 ára, eða 32
alls. Gæti það bent til þess að á næsta ári verði óvenjumargir sem ná því marki að verða hundrað ára,
samkvæmt upplýsingum af sérstakri vefsíðu um langlífi. Kristín Guðmundsdóttir í Hafnarfirði er elsti
núlifandi Íslendingurinn, 105 ára, fædd í maí 1902. Síðan koma Þuríður Samúelsdóttir í Reykjavík,
104 ára, og Torfhildur og Margrét Hannesdóttir í Reykjavík, sem báðar eru 103 ára.

Leikskólagjöld lækkaLeikskólagjöld lækkaLeikskólagjöld lækkaLeikskólagjöld lækkaLeikskólagjöld lækka
Frá og með 1. janúar eru almenningssamgöngur fríar fyrir alla í

Ísafjarðarbæ. Leikskólagjöld og fæðisgjöld lækka um 10% og
fjórir tímar eru fríir fyrir 5 ára börn fyrir í leikskólum Ísafjarð-

arbæjar. Einnig lækka aflagjöld og kranagjöld; aflagjald úr 1,4%
í 1,3% og kranagjald um 15%. Einnig verður áfram frítt í sund
fyrir börn undir 16 ára aldri, en sú breyting tók gildi um síðustu

áramót. Frá þessu er greint á vef Ísafjarðarbæjar.

Sjö fengu styrk úr
Minningarsjóði Gyðu

Sjö konur fengu afhentan
styrk úr Minningarsjóði Gyðu
Maríasdóttur milli jóla og ný-
árs. Þær eru Albertína Elías-
dóttir sem stundar nám í
byggðalandafræði - byggða-
rannsóknum við Univerity of
Aberdeen í Skotlandi, Arn-
þrúður Gísladóttir sem stund-
ar nám við tónlistardeild Lista-
háskóla Íslands, Bríet Rut
Árnadóttir sem leggur stund á
nám í leiklist fyrir kvikmyndir
og sjónvarp við Vancouver
film school í Kanada, Hafdís
Sunna Hermansdóttir sem
nemur við Aalborg University

in architecture and design í
Danmörku, Helga Kristbjörg
Guðmundsdóttir sem er fyrsti
nemandinn í harmonikkuleik
við Listaháskóla Íslands,
Sunneva Jasmín Bernhards-
dóttir sem stundar nám í al-
þjóðlegri þróunarfræði og um-
hverfis- og auðlindafræði við
Trent University í Kanada og
Sólrún Héðinsdóttir sem sækir
námskeið í svokallaðri Tom-
atis aðferð við Tomatis Nord-
iskas lokaler í Sollentuna í
Svíþjóð. Allar fengu þær 210
þúsund króna styrk, nema
Sunneva sem áður hafði feng-

ið styrk úr sjóðnum.
Í ár bárust stjórn sjóðsins

tíu umsóknir en þremur var
hafnað. Afhendingin fór fram
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
Alls hafa 40 konur fengið
styrk úr sjóðnum frá stofnun
hans.Gyða Maríasdóttir veitti
Húsmæðraskólanum Ósk á
Ísafirði forstöðu frá 1924 og
til dauðadags árið 1936.
Gamlir nemendur Gyðu stofn-
uðu sjóð til minningar um
hana á fimmtíu ára afmæli
skólans árið 1962. Í fyrstu var
hlutverk sjóðsins að styrkja
stúlkur frá Ísafirði eða nær-

sveitum til náms í heimilis-
fræðum eða skyldum greinum
en nú er markmið hans að
veita vestfirskum konum

námsstyrki og styrkja starf-
semi á sviði menningar og
lista. Stjórn sjóðsins er skipuð
fulltrúa Kvenfélagsins Óskar,

fulltrúa skólanefndar Mennta-
skólans á Ísafirði og útibús-
stjóra Landsbankans á Ísafirði
sem er gjaldkeri sjóðsins.

Hluti kvennanna við afhendingu styrksins.

Eitt banaslys varð í umferð-
inni á Vestfjörðum á síðasta
ári. Tvítugur karlmaður lést
þegar bíll hans fór útaf Vest-
fjarðavegi, skammt frá bæn-
um Kirkjufelli þann 17. sept-
ember. Þá urðu fimm alvarleg

umferðarslys á Vestfjörðum
á árinu 2007. Árið 2006 urðu
tvö banaslys í fjórðungnum
og fjögur sem teljast til alvar-
legra slysa. Kemur þetta fram
á vef Umferðarstofu. Alls lét-
ust 15 í umferðinni á Íslandi á

síðasta ári. Þrjú slysanna urðu
á Norðurlandi, eitt á Aust-
fjörðum, tíu á suðvesturhorni
landsins og sem fyrr segir eitt
á Vestfjörðum. Árið 2006 lét-
ust 31 í 28 banaslysum á land-
inu öllu.        – halfdan@bb.is

Eitt banaslys í um-
ferðinni á síðasta ári

Völvuspá DV spáir popp-
bóndanum í Súðavík, Erni
Elíasi Guðmundssyni, mikl-
um sigrum á komandi ári.
Sagt er að hann sigri heim-
inn og að tónlist hans slái í
gegn á mjög stórum mark-
aði. Þá er sagt að hann muni
fara á kostum í erlendum
sjónvarpsþætti. „Það var
lagið“, sagði Örn þegar BB
hafði samband við hann
vegna þessa. „Ég hef verið
bókaður í einhvern danskan
sjónvarpsþátt, en ég vona

náttúrlega að völvan sé að tala
um Jay Leno eða einhvern þátt
af svipaðri stærðargráðu. Ég
verð að fá númerið hjá þessari
völvu til að fá nánari leiðbein-
ingar.“

Örn hefur verið einn fána-
bera hinnar svokölluðu krútt-
kynslóðar undanfarin ár og
hlýtur sem slíkur að taka fullt
mark á völvum, huldufólki og
öðrum yfirskilvitlegum fyrir-
bærum. „Ég held ég eigi ein-
hverjar fimm lopapeysur,
þannig að ég hlýt að taka mark

á þessu. Það er spurning
hvort ég geti ekki fengið
bankalán út á þetta?“

Örn vill nota tækifærið
og biðja þá sem hafa fengið
tvö eða fleiri eintök af nýju
plötu sinni, Mugiboogie, í
jólagjöf að skila henni ekki.
„Menn geta bara gefið hana
áfram í afmælisgjöf, eða
notað hana í arininn eða eitt-
hvað. Ég hef ekki efni á ein-
hverju massa skili hérna“,
segir Örn.

– halfdan@bb.is

„Hlýt að taka mark á þessu“
Aldurssamsetning íbúa sunn-

anverðra Vestfjarða er aðeins
frábrugðin landsmeðaltali og
fyrir það fyrsta er hlutfallslega
minna af börnum 0-9 ára.
Einnig er fólk á aldrinum 25-
44 ára hlutfallslegra færra en
á Íslandi öllu en árgangarnir
þar fyrir ofan, 45-54 ára eru
hlutfallslega fjölmennari en á
landinu í heild. Börn þess 45-
54 ára aldursflokks er líklega
skýringin á fjölmennum ald-
ursflokki 20-24 ára. Mest sker
í augu hversu 35-39 ára konur
eru fámennar og 20-24 ára

karlar fjölmennir.
Aldursamsetning íbúa á Ísa-

fjarðarsvæðinu er einnig nokk-
uð frábrugðin landsmeðaltali
en glettilega lík aldurssam-
setningunni á sunnanverðum
Vestfjörðum. Á Ísafjarðar-
svæðinu sveiflast breiðir ald-
urshópar á milli þess að vera
verulega stærri eða minni en á
landinu öllu. Tveir breiðir ald-
urshópar eru hlutfallslega
stórir, 5-24 ára annars vegar
og 40-54 ára hins vegar. Má
leiða líkur að því að annar ald-
urshópurinn séu börn hins.

Aldurshópurinn þarna á milli,
25-39 ára er hins vegar áber-
andi fámennur. Yngstu börn-
in, 0-4 ára, eru einnig hlut-
fallslega fá og er það í sam-
ræmi við að foreldrar þeirra,
sem ættu að vera mest á bilinu
25-39 ára, eru fámennur ald-
urshópur.

Frá þessu er greint í skýrsl-
unni „Olíuhreinsistöð á Vest-
fjörðum – Skoðun á völdum
samfélagsþáttum“ sem RHA
vann fyrir Fjórðungssamband
Vestfirðinga.

– thelma@bb.is

Hvergi færra fólk á
aldrinum 25 til fertugs
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Bryndís ásamt tveimur gambískum börnum á heimili sem hún heimsótti. Ljósmyndir: Jón Víðir Njálsson og Bryndís Friðgeirsdóttir.

Vinátta meðal þjóða

Ferðalangarnir, Jóhanna Gunnarsdóttir, Már Óskarsson, Ingibjörg Sigfúsdóttir,
Bryndís og Gestur Hrólfsson ásamt heimamönnum úr Rauða krossinum.

við vorum mikið að spá í veðr-
ið. Á morgnana spurðum við;
„hvernig verður veðrið í dag?“
og á kvöldin spurðum við;
„haldið þið að það verði sama
veður á morgun?“ Þau skildu
ekkert í þessu og fannst við
fyndin og sögðu við okkur að
regntíminn væri sko búinn,
þið þurfið ekkert að spá í veðr-
ið! Við þurftum því að útskýra
fyrir þeim að heima hjá okkur
gæti veðrið breyst oft á einum
degi og sviptingarnar í veðrinu
skiptu miklu máli.

Þetta er múslimaland og er
nokkuð öðruvísi en við þekkj-
um. Þegar komið er út úr þétt-
býlinu fer að bera á þeirri hefð
að einn karl eigi nokkrar kon-
ur. Það táknar ríkidæmi, því
þá getur hann séð fyrir stórri
fjölskyldu, þó það séu oftast
konurnar sem vinna verkin.
Mörg heimili á landsbyggð-
inni hafa bara matjurtagarðinn
sinn og nokkrar geitur og eng-
inn vinnur neitt annað. Kon-
urnar vinna þó allra mest. Þær
sjá um búskapinn, börnin og
heimilið og eru jafnvel að líka
sinna veikum börnum og þá
liggur karlinn kannski bara
undir tré allan daginn. Þetta
gæti nú hafa verið svona í
gamla daga hér á Íslandi, og
við ættum nú ekki að setja
okkur á háan hest. Þegar við
förum til Afríku erum við með
ákveðna mynd í huganum. En

Vestfjörðum eru í samstarfi
og þær ákváðu að fara í vina-
deildarsamstarf við deild í
Gambíu á svæði sem kallast
North bank. Þetta er ekkert
nýtt, því flest allar Rauða
krossdeildir á landinu eru í
samstarfi við deildir úti í
heimi. Síðast vorum við með
vinadeildasamstarf við deild í
Serbíu en þar er Rauða kross-
deild á svæði þar sem var ofsa-
lega mikið af flóttamönnum.
Við skiptumst á reynslu og
styrkleiki okkar er fjármagn
en styrkleiki þeirra er að vinna
úr engu, þau hafa næga sjálf-
boðaliða og við græðum á því
að sjá hvernig þau vinna. Við
könnum hvað þurfi að byggja
upp til að gera þau sjálfbær,
gerum áætlun og fjármögnum
verkefnið með þeim. Við
skildum við serbnesku deild-
ina þegar þau voru búin að
koma sér svo vel fyrir að þau
voru farin að afla tekna og
orðin sjálfum sér nóg.

Gambía er eitt af fátækustu
ríkjum í heimi en það hafa
aldrei verið nein stríðsátök
þarna enda engin olía, gull
eða demantar að berjast um.
Það er mikið atvinnuleysi í
landinu og fólk er bara mikið
að rækta garðinn sinn og er þá
mjög háð rigningunni. Það er
líka bara tvenns konar veður,
rigning eða ekki rigning. Þau
voru alltaf voða hissa hvað

Fátækt fylgir jafnan slæmt
heilsufar. Í Gambíu deyja að
meðaltali 133 af hverjum þús-
und börnum innan eins árs frá
fæðingu en sambærileg tala
fyrir Ísland er 6 af hverjum
þúsund börnum. Um 20% íbú-
anna hafa ekki aðgang að
hreinu vatni. Aðeins þriðjung-
ur þeirra kann að lesa og skrifa.

Bara tvenns konarBara tvenns konarBara tvenns konarBara tvenns konarBara tvenns konar
veður í Gambíuveður í Gambíuveður í Gambíuveður í Gambíuveður í Gambíu

„Rauða kross deildirnar á

Á haustdögum fóru nokkrir félagar úr Rauða kross deildum á norðanverð-
um Vestfjörðum til Gambíu. Tilgangur ferðarinnar var að koma á samstarfi
við þarlenda deild í hinum Alþjóðlega Rauða krossi en slík samvinna er auð-
veld þar sem samfélag Rauða kross félaga þekkir engin landamæri. Blaða-
maður Bæjarins besta átti spjall við Bryndísi Friðgeirsdóttur, svæðisfulltrúa
Rauða Krossins á Vestfjörðum um hugsjónir Rauða krossins, áhrifin sem
Afríka hefur á mann og komst að því að Gambíumenn og Íslendingar eiga
margt sameiginlegt. Gambía er lítið þéttbýlt land í Vestur-Afríku en þar býr
1,3 milljón manna á landssvæði sem er tíu sinnum minna að flatarmáli en
Ísland. Landið liggur í austur-vestur og á land að Norður Atlantshafinu.
Gambía er eitt af minnstu ríkjum Afríku og fátækustu löndum heims og var
áður bresk nýlenda. Meðalævilengd Gambíumanna er einungis 45,6 ár en
meðalævilengd Íslendinga er 79,1 ár.
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þegar heim er komið er maður
ekki samur. Þetta er svo allt
öðruvísi en allt sem við þekkj-
um. Fólk er gjarnt á að draga
upp mynd af Afríku og sjá
fyrir sér hungursneyð, börn
með uppþembda maga og
stríðsátök en svo er allt önnur
mynd sem blasir við þegar
komið er til viðkomandi lands.
Afríka er ekki bara landið Afr-
íka heldur heimsálfa þar sem
mismunandi þjóðir búa, rétt
eins og í Evrópu. Það býr ham-
ingjusamt fólk þarna þrátt fyrir
fátækt og fólkið er stolt af
landinu sínu. Ef það er engin
hungursneyð eða mikil veik-
indi þá líður því auðvitað
ágætlega. Fólk verður alveg
jafnt fyrir áfalli í þessum heims-
hluta ef einhver veikist, fær
alnæmi eða deyr úr kóleru eða
malaríu, það er alveg nákvæm-
lega sama sorgin og við mynd-
um upplifa. Og að missa barn
er sorgarferli, eins og ein kona
sagði mér, sem þú gengur í
gegnum árum saman. Við sjá-
um myndina kannski öðruvísi,
því við heyrum bara um fjöld-
ann af börnum sem deyr í
hverri fjölskyldu.“

–Við erum kannski búin að
gleyma hvernig þetta var á
Íslandi?

„Það er svo stutt síðan við
Íslendingar vorum að missa
börnin okkar úr vosbúð, bara
fyrir einni eða tveimur kyn-
slóðum. Það var einmitt gam-
an að segja þeim frá því að
við hefðum einu sinni verið
nýlenda og með danskan kóng.
Það er líka stutt síðan við
kunnum ekki að bjarga okkur.
Þó við værum með fisk í sjón-
um og sauðfé á fjöllum þá dó
fólk samt úr kulda og vosbúð.
Þess vegna getum við ekki
sest í dómarasæti og sagt „Af
hverju bjargar þetta fólk sér
ekki sjálft?““

Gangandi fólk íGangandi fólk íGangandi fólk íGangandi fólk íGangandi fólk í
litskrúðugum fötumlitskrúðugum fötumlitskrúðugum fötumlitskrúðugum fötumlitskrúðugum fötum

„Fólkið þarna lifir við mjög
frumstæðar aðstæður, að okk-
ar mati, en það lifir góðu lífi
og er hamingjusamt, því það
þekkir ekki annað. Við sem
þarna vorum töluðum um raf-
magnsleysið og myrkrið úti á
landi en vasaljós eru munaðar-
vara og fólk er ekkert að þvæl-
ast úti eftir myrkur, nema
kannski í þéttbýlinu. Í borg-
unum er allt til alls; rafmagn,
internet, hótel, rennandi vatn
og svo framvegis en þegar út
á land er komið er ekkert slíkt.
Ekki gistiheimili eða neitt
þannig. Fólkið byggir sér lítil
hús úr því sem hendi er næst
og þau hús geta svo farið í
næstu rigningum og þá þarf
að byggja nýtt. Það var gott
að geta fengið innsýn, verið
með innfæddum og borðað
matinn þeirra og lifað algjör-
lega þeirra lífi. Okkur var boð-
ið inn á heimili og við fengum
að sjá hvernig fólk býr.

Það er áberandi hvað fólkið
í Gambíu er lífsglatt. Öll kvöld
fórum við undir næsta nálæga
tré, með lítið ljós og allir döns-
uðu og sungu og alls staðar
voru trommur og allir voru
með. Fólk hafði alltaf eitthvað

fyrir stafni og var alltaf á ferð-
inni. Það er ótrúlegt að sjá
þetta, endalaust gangandi fólk
í litskrúðugum fötum, og þetta
er Afríka í hnotskurn.“

–Eru þetta heimamenn sem
eru í Rauða krossinum í North
Bank?

„Já, og deildirnar vinna eftir
sömu grundvallarmarkmiðum
og Rauði krossinn um allan
heim. Það var mjög gaman að
setjast niður með öðrum Rauða
kross félögum og hlusta á þá
og sjá hvernig þeir vinna, því
þeir vinna alveg eins og við.
Þarna eru þeir mjög sterkir í
ungliðastarfi. Í mörgum skól-
um er Rauða kross starf og þá
er það til dæmis kennari sem
er Rauða kross félagi og fær
krakkana í ýmis verkefni. Það
getur verið að taka til í kring-
um skólann og hjálpa til við
ýmislegt sem þarf. Og það er
víða sem Rauði krossinn er
með starfsemi inni í skólum.
Þetta gætum við lært af þeim
og erum reyndar að byrja hér
með starf strax eftir áramótin
í menntaskólanum og þá hug-
mynd fengum við frá þeim.
Krakkarnir í menntaskólanum
fara þá og vinna sjálfboðastörf
og fá það metið til eininga.

–Hverjir fóru í þessa ferð?
„Ég fór sem starfsmaður og

svo var einn starfsmaður af
landsskrifstofunni og tveir
sjálfboðaliðar; Jóhanna Gunn-
arsdóttir úr Dýrafjarðardeild
og Ingibjörg Sigfúsdóttir úr
Súgandafjarðardeild. Sjálf-
boðaliðarnir unnu að undir-
búningi ferðarinnar og bjuggu
til kynningarefni. Við fórum
víða með kynningarefni, m.a.
á sjúkrahús, í skóla og til
sýslumanns og bæjarstjóra.
Við kynntum starf Rauða
krossins á Íslandi en líka land
og þjóð. Alls staðar þar sem
við komum var okkur tekið
sem höfðingjum, það voru
skrúðgöngur og trommuslátt-
ur og allir klæddir í sparifötin
sín. Við urðum bara hálf feim-
in við þessar móttökur.“

–Ferðuðust þið eitthvað um
landið?

„Já, þetta er nú reyndar
ósköp lítið land en við vorum
lengi að fara yfir því vegirnir
voru slæmir, bara eins og á
Ströndum, en þó ekki verri en
svo! Vegirnir eru slæmir eftir
rigningartímann, en vegakerf-
ið er samt ágætt miðað við hér
á Vestfjörðum. Þeir trúðu okk-
ur varla, að samgöngurnar þar
sem við búum séu svipaðar
og hjá þeim, í þróunarríkinu,
því þeir vita að Ísland er ríkt
land.“

–Er mikið hjálparstarf á
þessu svæði?

„Rauði krossinn er með
hjálparstarf þarna sem felst í
því að þetta er gagnkvæmt
vinasamband. Við viljum ekki
koma þarna inn sem einhver
sterkur aðili sem ætlar að
hjálpa þeim veiku, því þau
hafa heilmikið að gefa okkur.
Þess vegna köllum við þetta
vinadeildasamstarf og það
getur varað í mörg ár. Við
ákveðum í sameiningu hvern-
ig við viljum hafa samstarfið
og í þessari ferð var undirrituð
viljayfirlýsing. Samstarfið
snýst um að deildirnar á Vest-

Fiski úr Atlantshafi landað í Gambíu við ögn hlýlegri aðstæður en íslensk löndunargengi eiga að venjast.

fjörðum og deildin í North
Bank ætla að styrkja sjálf-
boðastarfið og finna verkefni
fyrir sjálfboðaliðana og fjár-
magn í verkefni á báðum stöð-
um og við erum þegar byrjuð
hérna.

Við vorum um daginn með
markað með hlutum sem við
keyptum af konum úti og við
sögðum þeim frá því að við
ætluðum að selja þetta allt
saman á mikið hærra verði en
við keyptum af þeim. Þetta er
þó ekkert svimandi dýrt á ís-
lenskan mælikvarða því það
er ætlunin að koma þessu öllu
út. Markaðurinn fer svo á
flakk, verður í Bolungarvík,
Suðureyri, Þingeyri, Súðavík
og Flateyri og það verður selt
þar til allt er búið en þá reynum
við að fá meira dót til að selja.
Þessu hefur verið vel tekið
enda fallegir munir sem fást
ekki svo auðveldlega hér á
Íslandi. Fólk er líka tilbúið til
að styrkja svona málefni, þeg-
ar það veit hvert peningurinn
fer og honum er fylgt eftir alla
leið. Þetta er mjög gegnsætt,
eins og yfirleitt með allt hjá
Rauða krossinum. Það er svo
þægilegt við Rauða krossinn
að þú getur alltaf treyst næsta
Rauða kross félaga því það
vinna allir sjálfboðaliðar undir
sömu grundvallarmarkmið-
um. Það er líka auðvelt að
vinna með öðrum Rauða
krossfélögum og þó Gambía
sé múslimaland þá skiptir það
engu máli. Rauði hálfmáninn
er reyndar notaður í múslima-
ríkjum en sennilega hefur
Rauði krossinn náð fótfestu í
Gambíu vegna þess að þetta
er fyrrum bresk nýlenda.“

– Í hvað fara peningarnir
frá markaðinum?

 „Fyrsta verkefnið verður
að styrkja konur sem eru með
matjurtagarð í einu afskekktu
þorpi sem við fórum í. Við
sáum að þær voru að reyna að
rækta grænmeti og það vant-
aði girðingu. Geiturnar koma
því og éta jurtirnar jafnóðum
og þær spretta. Það er erfitt að
rækta þetta svæði og við ætl-
um að byrja á að girða og

kannski byggja upp áveitu, því
það er brunnur þarna rétt hjá.
Ef þau hafa vatn til að vökva
þennan þurra jarðveg þá sprett-
ur allt í sólinni. Rigningar-
tíminn getur verið erfiður
meðan á honum stendur, því

þá lifnar moskítóflugan við
og malarían verður skæð. En
svo fer allt að dafna. Allt
grænkar á nokkrum dögum.

Auk þess að styrkja þessar
konur með markaðinum ætla
vestfirsk börn í handavinnu í

7. bekk að sauma barnaföt og
senda út og Grunnskólinn á
Þingeyri ætlar að koma á sam-
starfi með bréfaskiptum við
skólabörn í Gambíu og land-
kynningu á báða bóga.“

– sigridur@bb.is

Ingibjörg Sigfúsdóttir, Bryndís og Már Óskarsson skoða rækju á markaði.
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Hvað boðar ný-
árs blessuð sól?
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Lögfræðingur innheimtir
afurðainnlegg Arnfirðinga

Á þessum degi fyrir 20 árum

Bændur í Arnarfirði hafa ákveðið að láta lögfræðing inn-
heimta eftirstöðvar sauðfjárinnleggs frá því í haust hjá Slátur-
samlagi Vestur-Barðastrendinga á Patreksfirði. Slátursamlagið
greiddi bændunum lokagreiðslu fyrir afurðirnar samkvæmt
sínum útreikningi fyrir áramót, en bændurnir telja sig ekki
vera búna að fá fullnaðargreiðslu, að sögn Sigurðar Guðmunds-
sonar í Otradal. Slátursamlagið greiddi bændunum 55% afurða-
verðs samkvæmt sínum útreikningi í lok nóvember og 45% í
lok desember. Báðar greiðslurnar fengu bændurnir seinna en
búvörulög kveða á um og án dráttarvaxta að sögn Sigurðar. Þá
sagði hann að þyngd dilkanna í uppgjöri bæri ekki saman við
innleggsnótur. Sagði Sigurður að verið væri að reikna út hvað
vantaði upp á fullnaðaruppgjör og síðan yrði krafan afhent
lögfræðingi til innheimtu.

Svo spurði klerkurinn og þjóðskáldið Matthías Joch-
umsson í upphafi sálms hvar ekki fer á milli mála á hvern
skáldið setti traust sitt og í hvers hendi hann var fullviss
um að ,,hagur þessa kalda lands“ væri.

Eftir einmuna gott sumar hófust umhleypingar sem
segja má að staðið hafi að mestu síðan. Eftir áramótin
gengur veturinn í garð voru orð veðurspámanns í viðtali
við blaðið fyrir nokkru. Hvað sem slíkri spá líður er eitt
víst: Við bíðum eftir hækkandi sól.

Íslendingar undirstrikuðu það undir lok gamla ársins
að þeir kalla ekki allt ömmu sína, eins og þeim er gjarnt
að orða það þegar látið er skeika að sköpuðu. Þrátt fyrir
aðvörunarorð um að ástæða væri til að ganga hægt um
gleðinnar dyr settum við hvert metið á fætur öðru í
eyðslu fyrir jól og áramót. Eitt árið enn varð ljómi plast-
kortanna og  huggunin ,,þetta reddast“ skynseminni yfir-
sterkari. Það er auðvelt að vera vitur eftir á. Þegar slíkar
yfirlýsingar berast úr sjálfum Seðlabankanum andar al-
múginn léttar. Ósagt skal þó látið að þetta breyti nokkru
fyrir starfsfók Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna,
sem sér fram á miklar annir á miðjum Þorra.

Vinnumarkaðurinn er í uppnámi. Hætt er við að mikil
átök séu fram undan ef ríkisvaldið telur sér ekki fært að
koma að samningunum með þeim hætti sem verkalýðs-
hreyfingin hefur óskað eftir: Leiðréttingu á kjörum hinna
lægst launuðu  hvað viðvíkur skattheimtu. Áratugum
saman hefur það sýnt sig að umsamin hækkun launa í
prósentum talin, oft fengin eftir langvinnt þref og átök,
hljóp strax fyrirhafnarlaust upp allan launastigann. Af
hverju ekki að láta á það reyna í komandi kjarasamningum
að allir fái sömu hækkun í krónum talið? Það kann að
vega þungt í sumum tilvikum þótt ekki verði auga á kom-
ið í öðrum.

Á árinu sem kvaddi voru mörg mál í deiglunni er varða
hagsmuni Vestfirðinga. Sum þeirra koma ef til vill ekki
aftur upp á borðið, kannski var aldrei grundvöllur fyrir
því að næðu fram að ganga. Önnur kunna að skipta miklu
máli. Þeim ber okkur að halda til haga og berjast fyrir,
allir sem einn.

Það styttist í að nýárssólin nái að senda geisla sína yfir
fjallahringinn kringum Eyri við Skutulsfjörð og aðra þá
staði á Vestfjörðum þar sem eins háttar til. Þegar að því
kemur ber okkur Vestfirðingum að taka á móti henni ein-
um huga, sem tákni um þá björtu framtíð sem við trúum
að vestfirskar byggðir eigi fyrir sér, þrátt fyrir allt.

s.h.

Íþróttamaður Bolungarvíkur útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur útnefndurÍþróttamaður Bolungarvíkur útnefndur
Reikna má með því að íþróttamaður Bolungarvíkur verði útnefndur í kringum 20. janúar.
Aðspurður um málið segir Jón Steinar Guðmundsson, formaður íþrótta- og æskulýðsráðs
Bolungarvíkur, að venjan sé að vinna í valinu strax eftir áramót og kunngera úrslitin síðari hluta
janúar. „Þessar þrjár deildir íþróttafélaga í bænum, þ.e.a.s Ungmennafélagið, Héraðssam-
bandið og Hestamannafélagið Stormur, skila inn tilnefningum í valinu“, segir Jón Steinar. Þeir
sem síðast urðu þessa heiðurs aðnjótandi voru Rögnvaldur Magnússon (2006), Gunnar Már
Elíasson (2005) og Sveinbjörn Hrafn Kristjánsson (2003), en valið féll niður árið 2004.

Leó valinn í æfingahóp U-16Leó valinn í æfingahóp U-16Leó valinn í æfingahóp U-16Leó valinn í æfingahóp U-16Leó valinn í æfingahóp U-16
Leó Sigurðsson leikmaður Körfuknattleiksfélags Ísa-

fjarðar hefur verið valinn í æfingahóp U-16 ára
landsliðs pilta. Leó hefur æft körfubolta hjá KFÍ í mörg

ár og er bráðefnilegur að því er fram kemur á kfi.is.
Hann er einn af mörgum efnilegum piltum sem leika

með 10 flokk KFÍ, auk þess sem þeir æfa með meist-
araflokki félagsins nokkrum sinnum í viku.

Engin hækkun verður á
matsverði atvinnuhúsa og at-
vinnuhúsalóða á Vestfjörðum
frá Reykhólahreppi að Stranda-
byggð, en matsverð íbúðar-
húsa og íbúðarlóða, atvinnu-
húsa og atvinnuhúsalóða,
sumarhúsa og sumarhúsalóða,
svo og matsverð bújarða
ásamt íbúðarhúsum og útihús-
um á bújörðum og matsverð
hlunninda hækkar um 12%
um áramótin samkvæmt ákvörð-
un Yfirfasteignamatsnefndar.
Engin hækkun verður heldur

á atvinnuhúsnæði í Grímsey,
Fjallabyggð, Norðurþingi að
frátalinni Húsavík, Tjörnes-
hreppi, Svalbarðshreppi, Langa-
nesbyggð að frátalinni Þórs-
höfn og í Vestmannaeyjum.

Matsverð íbúðarhúsa og
íbúðarlóða á Patreksfirði og
Tálknafirði hækkar um 6% en
svo er einnig á Akranesi, í
Búðardal, Bíldudal, í Gríms-
ey, á Kópaskeri, Raufarhöfn,
Bakkafirði og Hornafirði og
einnig matsverð atvinnuhúsa
og atvinnuhúsalóða (annarra

en útihúsa á bújörðum) á Snæ-
fellsnesi, í Dalabyggð, á Þórs-
höfn, í Vopnafjarðarhreppi og
á Suður- og Suðausturlandi
frá og með Mýrdalshreppi að
og með Breiðdalshreppi.

Matsverð íbúðarhúsa og
íbúðarlóða á Siglufirði og
Búðum í Fáskrúðsfirði sem
hækkar um 20%. Sama hækk-
un verður á matsverði atvinnu-
húsa og atvinnuhúsalóða í
Reykjavík, Kópavogi, á Sel-
tjarnarnesi, í Garðabæ, Hafn-
arfirði, Mosfellsbæ, á Álfta-

nesi, í Reykjanesbæ, á Akra-
nesi, í Borgarnesi, á Akureyri,
Selfossi og í Hveragerði og
ennfremur á matsverði sum-
arhúsa og sumarhúsalóða á
Suður- og Suðvesturlandi frá 
Rangárþingum að Skorradals-
hreppi svo og í Svalbarðs-
strandarhreppi, Fnjóskadal og
Aðaldælahreppi.

Matsverð íbúðarhúsa og
íbúðarlóða á Seltjarnarnesi, í
Stykkishólmi, á Blönduósi,
Eyrarbakka, Stokkseyri og í
þéttbýli hækkar um 16%.

Engin hækkun á fasteignamati
atvinnuhúsnæðis á Vestfjörðum

Fæstir félagsmenn Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga fá
launahækkanir með nýju ári.
Ástæðan er sú að gerð kjara-
samninga var frestað fram yfir
áramót og segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður fé-
lagsins, að það sé mjög baga-
legt. „Sérstaklega í ljósi þess
að nú fyrir skömmu var kjara-
ráð að úrskurða um hækkanir.
Það er mjög sérstakt að verið
sé að skammta hækkanir til

ákveðinna þjóðfélagshópa, en
á sama tíma eru það þúsundir
eða tugþúsundir annarra sem
fá ekki neitt“, segir Finnbogi,
en kjararáð ákveður launa-
hækkanir t.d. þingmanna og
dómara. Hann vill meina að
aðal ástæða þess að gerð kjara-
samninga hafi verið frestað
sé sú að fulltrúar ríkisstjórn-
arinnar hafi brugðist og ekki
komið með skýr svör um sitt
útspil í skatta- og velferðar-

málum.
„Ef þrír aðilar ætla að setja

saman í einn pott, og einn
þeirra heldur að sér höndum,
þá er erfitt fyrir hina tvo að
klára sín mál. Einu svörin sem
við höfum fengið frá fulltrúum
ríkisstjórnarinnar eru þau að
þeir séu tilbúnir að ræða málin
á nýju ári. Það er mjög leiðin-
legt og í raun óásættanlegt að
verið sé að draga þessa hluti“,
segir Finnbogi.

Hluti félagsmanna VerkVest
fékk þó hækkanir um áramót.
Sjómenn hækka í launum um
3,5%, ríkisstarfsmenn um 2%
og starfsmenn sveitarfélaga
um 3%. „En verslunarmenn,
verkamenn í byggingariðnaði
og almennir verkamenn, bróð-
urparturinn af okkar félags-
mönnum, fá engar hækkanir“,
segir Finnbogi Sveinbjörns-
son, formaður Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga.

Fá enga launahækkun

Bolungarvík.
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Líffræðingar
– landfræðingar

Náttúrustofa Vestfjarða auglýsir eftir þrem-
ur sérfræðingum til starfa við vistfræði-
rannsóknir (dýra og/eða gróðurs) og korta-
gerð (vistgerða- og/eða gróðurkortagerð)
og fjarkönnun.

Leitað er að líffræðingum og/eða land-
fræðingum, sem hafa menntun og reynslu
í vistfræðirannsóknum og/eða kortagerð
og þekkingu á vistfræði. Þekking og reynsla
í notkun hugbúnaðar á borð við Micro-
station, ArcGis, Erdasimagine og land-
fræðilegra gagnagrunna er æskileg.

Sérfræðingurinn þarf að vera vel á sig
kominn og geta dvalið langdvölum að
heiman við vettvangsvinnu. Æskilegt er
að hann geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þor-
leifur Eiríksson, forstöðumaður.

Starfsstöðvar Náttúrustofu Vestfjarða
eru í Bolungarvík, í Vesturbyggð og á
Hólmavík.

Umsóknir með upplýsingum um mennt-
un og starfsferil sendist Náttúrustofu Vest-
fjarða, Aðalstræti 21, 415 Bolungarvík,
eða á netfangið nave@nave.is fyrir 15.
janúar 2008.

Rúm 900 tonn að landi á VestfjörðumRúm 900 tonn að landi á VestfjörðumRúm 900 tonn að landi á VestfjörðumRúm 900 tonn að landi á VestfjörðumRúm 900 tonn að landi á Vestfjörðum
Ríflega 900 tonn af ýmsu sjávarfangi komu á land í vestfirskum höfnum
vikuna 9.-15. desember að því er fram kemur í aflatölum Fiskifrétta. Mest
kom að landi í Bolungarvík, eða tæplega 560 tonn. Munar þar mestu um tæp
400 tonn af síld sem Faxi RE landaði. Næst mest kom á land á Ísafirði, eða
112 tonn, 44 tonn komu á land á Patreksfirði, 54 tonn á Tálknafirði, 21
tonn á Bíldudal, 14 tonn á Flateyri, liðlega 40 tonn á Suðureyri, 19 tonn í
Súðavík, 19 tonn á Drangsnesi og tæplega 22 tonn á Hólmavík.

Robert kveður KFÍRobert kveður KFÍRobert kveður KFÍRobert kveður KFÍRobert kveður KFÍ
Stjórn KFÍ hefur rift samningi við Bandaríkjamanninn Robert M Williams
sem leikið hefur með félaginu síðasta árið. „Robert hefur verið hjá okkur

síðan á gamlársdag 2006 en heldur nú heim á leið. Stjórn KFÍ þakkar
honum fyrir samstarfið og óskar honum alls hins besta í framtíðinni“,

segir í tilkynningu frá KFÍ. Robert sneri aftur til félagsins í haust eftir að
hafa farið heim í sumarfrí og var það í fyrsta sinn frá árinu 1994 sem

KFÍ fékk til liðs við sig sama bandaríska leikmanninn tvö ár í röð.

Sævar Gestsson, Níels Björns-
son og Pétur Guðmundsson
mynda nýja stjórn sjómanna-
deildar Verkalýðsfélags Vest-
firðinga sem kjörin var á fundi
deildarinnar á Ísafirði milli
jóla og nýárs. Varamenn voru
kjörnir þeir Grétar Þ. Magn-
ússon, Magnús Björgvinsson

og Símon Viggósson. Á fund-
inum var farið yfir helstu atriði
varðandi kjarasamninga sjó-
manna sem eru lausir frá 31.
maí á þessu ári. Þá var sam-
þykkt eftirfarandi ályktun á
fundinum:

„Aðalfundur sjómanna-
deildar Verkalýðsfélags Vest-

firðinga fagnar þeim áfanga
sem náðst hefur með undirrit-
un kjarasamnings til handa
smábátasjómönnum. Með
þessum kjarasamningi við
Landssamband smábátaeig-
enda verður þeirri óvissu sem
ríkt hefur hjá þessum hópi sjó-
manna í kjara- og réttinda-

málum væntanlega eitt. Þá
hvetur fundurinn aðila vinnu-
markaðarins til að koma að
samningaborðinu og ganga frá
heildarkjarasamningi við land-
verkafólk í akkorðsbeitningu
og tryggja þau almennu mann-
réttindi sem þykja sjálfsögð á
vinnumarkaði.“

Ný stjórn sjómannadeildar Verk Vest

Tveir nýir einleikir frumsýndir á veg-
um Kómedíuleikhússins á næsta ári
Sögulegur einleikur verður

frumsýndur á vegum Kóme-
díuleikhússins á Ísafirði í sum-
ar. Einleikurinn hefur hlotið
vinnuheitið Pétur og Einar
eftir Elfar Loga Hannesson.
Margt er framundan á nýju ári
hjá Kómedíuleikhúsinu og ber
þar fyrst að nefna að fimmta
og veglegasta Act Alone há-
tíðin verður haldin dagana 2.-
6. júlí. Framhald verður á út-
gáfu hljóðbóka Kómedíuleik-
hússins, ein bók verður gefin
út í vor og önnur í haust. Nýja
leikritið Jólasveinar Grýlu-
synir verður gefið út á á geisla-
diski í nóvember Soffía Vagns-
dóttirog Kómedíuleikarinn
halda áfram samstarfinu og
nú er komið að mömmu svein-
anna og verður leikurinn
frumsýndur fyrir jól. Árið sem
nú er að líða var ansi annasamt
hjá Kómedíuleikhúsinu en
meðal annars voru frumsýnd
fjögur ný leikverk, Act alone
leiklistarhátíðin var haldin í
fjórða sinn, tvær hljóðbækur
voru gefnar út og persónan
Sparikallinn varð til í sam-
starfi við Sparisjóðs Vestfirð-
inga.

Kómedíuleikhúsið byrjaði
árið með trompi tók upp sam-

starf við Litla leiklistarklúbb-
inn með leiklistarnámskeiði í
einleik undir stjórn Elfars
Loga Hannessonar og var síð-
an afrakstur námskeiðsins,
fjórir einleikir, sýndir á Hótel
Ísafirði undir heitinu Leikur
einn. Í lok janúar frumsýndi
Kómedíuleikhúsið fyrsta ein-
leikinn af fjórum; Ég heiti
Völundur og ég er vitlaus. Á
sumardaginn fyrsta, 19. apríl,
frumflutti Kómedía næsta ein-
leikinn, Skrímsli, sem vakti
mikla lukku.

Næsta stórverkefni Kóme-
díuleikhússins á árinu var leik-
listarhátíðin Act alone sem var
nú haldin fjórða árið í röð og
var sú allra veglegasta í sögu
hátíðarinnar. Á dagskrá voru
en 17 íslenskir einleikir allt
frá Skrímslum til Pílu Pínu.
Tveir erlendir gestaleikir voru
á Act alone 2007 Ole Brekke
frá Danmörku og Toomas
Tross frá Eistlandi. Fjölmargt
fleira einleikið var boðið uppá
má þar nefna leiklistarnám-
skeið í einleik og brúðuleik
undir stjórn Ole og Helgu Arn-
alds, í Ísafjarðarbíói var sýnd
heimildarmyndin Leikur einn
eftir Jóhannes Jónsson, fyrir-
lestur um einleikara, einleikið

málþing og sérstök dagskrá
um einleikarann og fjöllista-
konuna Steingerði Guðmunds-
dóttur. Act alone 2007 þótti
heppnast mjög vel og er óhætt
að segja að hátíðin hafi stimpl-
að sig inní listalífið á Íslandi
og sé orðin ein af bestu lista-
hátíðum landsbyggðarinnar.

Þriðja sýning Kómedíuleik-
hússins á árinu var tvíleikur-
inn Ég bið að heilsa í samstarfi
við tónlistarmanninn Þröst Jó-
hannesson en verkið var sett
upp í tilefni af 200 ára fæð-
ingarafmæli þjóðskáldsins,
Jónasar Hallgrímssonar í nóv-
ember. Ekki var langt á milli
frumsýninga í nóvember hjá
Kómedíu því um miðjan mán-
uðinn var fjórði leikur Kóme-
díuársins frumfluttur sem
nefnist Jólasveinar Grýlusynir
eftir þau Elfar Loga og Soffíu
Vagnsdóttur.

Í vor gaf Kómedíuleikhúsið
út fyrstu hljóðbókina sína
Þjóðsögur úr Vesturbyggð og
í byrjun desember kom út önn-
ur hljóðbók, Þjóðsögur úr Ísa-
fjarðarbæ. Hljóðbækurnar fást
í verslunum um land allt og
einnig á heimasíðu Kómedíu.
Af öðrum verkefnum má nefna
að Kómedíuleikhúsið bætti

við sig leikhúsi á árinu. Um er
að ræða unglingaleikhópinn
Morrann á Ísafirði sem hefur
starfað með góðum árangri
síðustu árin. Kómedíuleikhús-
ið mún sjá um listrænt starf
Morrans næstu þrjú árin. Kóm-
edía hóf samstarf við Spari-
sjóð Vestfirðinga með fæð-
ingu persónunnar Sparikallinn
sem er sérlegur sparikall
sjóðsins góða að vestan og
heimsækir reglulega útibú
bankans. Kómedíuleikhúsið
hóf samstarf við Bókasafnið
á Ísafirði með verkefninu
Vestfirskur húslestur en yfir
vetrartímann er skáld að vest-
an kynnt og lesið úr verkum
viðkomandi penna.

Kómedíuleikhúsið stóð fyr-
ir listamannaþingi á Ísafirði í
samstarfi við listamenn stað-
arins í febrúar þar sem púlsinn
var tekinn á listinni á Ísó sem
er sannarlega í blóma. Heppn-
aðist þingið vel og er stefnt að
öðru skrafi á komandi ári. Tvö
leikverk frá fyrri leikárum
héldu áfram að gera það gott á
árinu. Hér er átt við þau ólíku
skötuhjú Dimmalimm og
Gísla Súrsson. Saman fóru
þau í leikferð í haust um norð-
ur- og austurland einnig skruppu

þau til Lúxembúrgar saman
þar sem þeim var ákaft fagnað.
Gísli Súrsson var í miklum
ham að vanda alls voru sýndar
fjörtíu sýningar á árinu sem
þýðir að hann er kominn yfir
150 sýningar í það heila. Gísli
fór einnig til Albaníu þar sem
leikurinn var sýndur á alþjóð-
legu einleikjahátíðinni Alba-
mono í Korce þar sem hún var
valin besta sýning hátíðarinn-
ar byggð á þjóðlegu efni. Er
það í annað sinn sem Gísli
Súrsson er verðlaunaður er-
lendis en áður hefur leikurinn
hlotið verðlaun á hátíð í þýska-
landi. Ekki má gleyma ljóða-
leiknum Aumingja litla ljóðið
sem var sýndur á Act alone og
einnig á ljóðahátíðinni Glóð á
Siglufirði.

Kómedíuleikhúsið gerði
tvo góða samstarfssamninga

á árinu. Fyrst ber að nefna
Ísafjarðarbæ sem gerði tví-
hliða samning við leikhúsið
sem hljóðar upp á 1,4 milljónir
á ári. Partur af þeirri upphæð
eru ýmis verkefni sem bærinn
kaupir árlega af leikhúsinu svo
sem leiksýningar og einnig
beinn styrkur til leikhússins.
Samningurinn var gerður til
þriggja ára. Bolungarvíkur-
kaupstaður gerði síðan í haust
samning við Kómedíu. Hljóð-
ar hann uppá 350 þúsund og
er það vegna kaupa á ýmsum
sýningum og uppákomum
sem leikhúsið flytur í Bolung-
arvík á samningstímanum.
Einnig er gaman að geta þess
að Kómedíuleikhúsið fékk 1,5
milljónir á fjárlögum og Leik-
listarráð styrkti Act alone um
níu hundruð þúsund.

– thelma@bb.is

Jólaleikritið Jólasveinar Grýlusynir var frumsýnt í nóvember.
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„Við höfum óskað eftir því að bátadeild Þjóðminjasafnsins verði flutt til okkar. Hvort það verður veit
ég ekki því önnur söfn hafa áhuga á að fá deildina til sín. Við höfum beitt þeirri röksemd að hjá okkur
sé til staðar þekking til að gera upp báta. Á svæðinu eru starfandi menn sem kunna þessi gömlu hand-
brögð og þeir menn eru ekki týndir upp úr götunni. Byggðasafnið hefur frá stofnun varðveitt báta.
Þegar það var stofnað árið 1942 var fyrsti munurinn sexæringurinn sem er í Ósvör.“

Menningarverðmætin í götunum
Undanfarnar vikur hefur

friðun gamalla húsa á Ísafirði
verið á milli tannanna á fólki.
Eru sum af þessum gömlu
húsum bara kofar sem mega
missa sín eða undantekning-
arlaust menningarverðmæti?
Blaðamanni datt í hug að fá
Jón Sigurpálsson, forstöðu-
mann Byggðasafns Vest-
fjarða, í smá spjall um húsa-
friðun og hluti því tengdu. Vel
var tekið í hugdettuna. Skoð-
anir Jóns á húsafriðun og
ásetningi bæjaryfirvalda að
rífa Silfurgötu 5 koma kannski
engum á óvart. Jón var Magn-
úsi Skúlasyni, fyrrv. forstöðu-
manni Húsafriðunarnefndar
ríkisins, innan handar þegar
sá síðarnefndi vann álit nefnd-
arinnar um niðurrif húsa við
Silfurgötu og Brunngötu.

„Ég er alveg hjartanlega
sammála því sem kom fram í
áliti Magnúsar. Fyrst og fremst
vegna götumyndarinnar á að
varðveita þessi hús. Einhvers-
staðar hef ég séð að Silfurgata
5 myndi einhverskonar hlið
inn í þetta gamla hverfið. Það

þarf í fullri alvöru að vinna að
því að varðveita þetta gamla
hverfi og hugsa um það sem
eina heild. Og þá að gera upp
hús og götur. Hverfið er ein-
stakt á landinu. Ekkert bæjar-
félag á landinu státar af svona
heildstæðri byggð frá þessum
tíma.“

– Nú horfir fólk á þetta hús
og sér að það er búið að laska
utan á það milljón sinnum og
ekki mikið að sjá sem ætti að
varðveita...

„Það eru mörg hús sem hafa
fengið svipaðan dóm. Nú hef
ég ekki skoðað þetta hús með
þeim augum en ég get sagt
með nokkurri vissu að það sé
ekki slæmu ásigkomulagi. Ég
efast um að húsið hafi verið
byggt af einhverjum vanefn-
um, rétt eins og húsin í Neðsta-
kaupstað. Fáir höfðu mikla trú
á að eitthvað væri eftir af þeim
húsum. Ég man eftir því þegar
byrjað var að gera upp Edin-
borgarhúsið þá var sagt að
þegar frostið yrði tekið af
frystigeymslunni þá myndi
það hrynja. Það þurfti svo

varla að skipta um spýtu nema
rétt á gaflinum. Þannig að ég
hef engar áhyggjur af því að
húsið sé í slæmu ásigkomulagi
enda finnst mér það vera auka-
atriði. En það eru þarna bak-
hús sem hefur verið bætt við í
gegnum tíðina og þau mega
alveg fara.“

– Getur verið að upp sé kom-
inn einhver prinsippafstaða
hjá Húsafriðunarnefnd?

„Í sjálfu sér er það ekkert
óeðlilegt að þegar hús eru
komin á þennan aldur og ég
tala ekki um jafnstóran byggða-
kjarna og er þarna, verði það
að prinsippmáli að ekki verði
höggvin skörð í byggðina.
Þessar götur eru menningar-
verðmæti og kannski prins-
ippafstaða að verja slík verð-
mæti.“

Húsið gæti nýstHúsið gæti nýstHúsið gæti nýstHúsið gæti nýstHúsið gæti nýst
GrunnskólanumGrunnskólanumGrunnskólanumGrunnskólanumGrunnskólanum

– Nú er málið sett upp þann-
ig að friðun húsanna muni
valda uppnámi í uppbyggingu
Grunnskólans...

„Já, ég hef svo sem fullan
skilning á því. En mér finnst
umhugsunarvert hvort ekki sé
hægt að nýta húsið í skóla-
starfið. Það er bara mál sem
þarf að leysa og finna húsinu
hlutverk. Öll hús sem við
varðveitum þurfa hlutverk og
við verðum að finna Silfur-
götu 5 hlutverk sem sómir
húsinu. Ég sé það fyrir mér að
bærinn geri húsið upp eða selji
húsið til einhverra sem hafa
áhuga á að gera húsið upp. En
það eru önnur hús í þessu um-
hverfi sem eru að verða að
eyjum í skólalóðinni og það
er nokkuð sem þarf að leysa.

– Veistu hvort að það sé ein-
hver stefna hjá bænum hvern-
ig á að umgangast þennan bæj-
arhluta?

„Ég tel að það sé komið að
þeim tímapunkti að það þurfi
að gera langtímaáætlun fyrir
framtíð þessarar byggðar. Mað-
ur hefur heyrt það í gegnum
tíðina að það sé áhugi á að
gera upp götur og búa til heild-
armynd byggðakjarnans. Það
er óskandi að þetta verði gert

sem fyrst. Húsakönnunin sem
var gerð fyrir 15 árum var góð
byrjun en það þarf að halda
áfram þeirri vinnu sem þá
hófst. Mikið af upplýsingum
hafa bæst við síðan könnunin
var gerð og ritið, sem liggur
frammi á bókasafninu, á að
vera höfuðrit um gömlu húsin
á Ísafirði. Hugmyndin var að
gefa könnunina út sem bók
og handrit nokkurn veginn til-
búið en ekki fékkst nægilegt
fjármagn. En könnunin er
engu að síður grunnheimild
sem verður unnið með í fram-
tíðinni.“

– Það hefur komið fram að
höfundar Húsakönnunarinnar
mátu Silfurgötu 5 hátt...

„Það er eins með þetta hús
og önnur sem eru metin að
farið er í gerðabækur, upplýs-
ingar fengnar frá byggingar-
nefnd, saga hússins skoðuð
og metin og fagfólk sem metur
húsið út frá byggingarsögu-
legu tilliti og út frá þessum
upplýsingum er ákveðið hvort
vernda eigi húsið. Og það var
álit þeirra sem unnu Húsa-

könnunina að svo ætti að vera.
Ég tel að efnið sem var tekið
saman um gömlu húsin þegar
könnunin var gerð væri alveg
tilvalið efni á netið. Fólk gæti
flett upp sínu húsi, séð hvar
það stendur frá byggingar-
sögulegu tilliti, sögu hússins
væri gert skil o.s.frv. Ísafjarð-
arbær ætti að leggja áherslu á
þetta og ekki bara á Ísafirði,
heldur í öllum byggðakjörn-
unum. T.d. eru á Þingeyri stór-
merkileg hús.“

– Eru menn að bræða með
sér svona vef?

„Ég veit það ekki. Ég er
fyrst og fremst áhugamaður
um þessa hluti, þessi byggða-
kjarni kemur safninu ekki við.
En ég vona að þessi umræða
núna veki þessi mál upp af
þeim Þyrnirósasvefni sem þau
hafa verið í allt of lengi. Ég
held að það væri sniðugt að
byrja á því að slá þessum upp-
lýsingum inn og hafa á netinu.“

Ákvörðunin hlýturÁkvörðunin hlýturÁkvörðunin hlýturÁkvörðunin hlýturÁkvörðunin hlýtur
að vera vanhugsuðað vera vanhugsuðað vera vanhugsuðað vera vanhugsuðað vera vanhugsuð
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„Það er í raun ekkert svo fáránlegt. Mér finnst til dæmis skrýtið og leiðinlegt að ekki skuli vera til
síðutogari í landinu. Ég fór um borð í einn slíkan á sjóminjasafni í Grimsby og gamall togarajaxl lóðsaði

mig um skipið. Sá vandaði nú Íslendingum ekki kveðjurnar fyrir að reka Bretana á brott. Við höfum í
gegnum tíðina ekki sinnt sögu útgerðar og sjómennsku nægilega vel. Í mínum huga stendur þjófélagið í

svo mikilli þakkarskuld við þessa atvinnugrein að við verðum að gera sögu sjávarútvegs betur skil.“

Ríkið horfir til þess að um
mjög dýrt hús sé að ræða og
það er rétt, húsið er mjög dýrt.
Bæði mun það uppfylla allar
kröfur sem gerðar eru til safna
í dag og svo er byggingarmát-
inn dýr. Það er dýrt að byggja
í þessum gamla stíl en fyrir
okkur kom aldrei neitt annað
til greina en að húsið félli vel
inn í umhverfi sitt í Neðsta-
kaupstað. En safnið vantar
þetta hús. Fyrri áfanginn er
geymsla og starfsaðstaða en
það sem vantar er að stækka
sjálft safnið. Mikið af munum
safnsins eru í geymslu, engum
til góðs. Aukinn ferðamanna-
straumur til Ísafjarðar veldur
því að safnið fyllist nokkrum
sinnum á sumri, við getum
ekki einfaldlega ekki tekið á
móti fleirum. Þetta á fyrst og
fremst við þegar ferðamanna-
skip liggja við bryggju og við
fáum til okkar nokkra rútu-
farma af ferðamönnum.“

– Á undanförnum árum hef-
ur það færst í vöxt að Byggða-
safn Vestfjarða komi að varð-
veislu gamalla báta. Nærtæk-
asta dæmið er Sædís ÍS, ein
Dísanna sem smíðaðar voru á
Ísafirði. Ef draumur Jóns verð-
ur að veruleika þá mun safnið
heldur betur gefa í á þeim vett-
vangi.

„Við höfum óskað eftir því
að bátadeild Þjóðminjasafns-
ins verði flutt til okkar. Hvort
það verður veit ég ekki því
önnur söfn hafa áhuga á að fá
deildina til sín. Við höfum
beitt þeirri röksemd að hjá
okkur sé til staðar þekking til
að gera upp báta. Á svæðinu
eru starfandi menn sem kunna
þessi gömlu handbrögð og
þeir menn eru ekki týndir upp
úr götunni. Byggðasafnið hef-
ur frá stofnun varðveitt báta.
Þegar það var stofnað árið
1942 var fyrsti munurinn sex-
æringurinn sem er í Ósvör.“

– Ef bátadeildin fer vestur
þarf þá að stækka húsnæðið
enn frekar?

„Jú, en kjöraðstæður við
varðveislu báta er að þeir séu
í sínu náttúrulega umhverfi,
þ.e. á sjó, þannig að vonandi
gætu sem flestir bátar verið
bundnir við bryggju. Ekkert
fer verr með gamla trébáta en
að hafa þá uppi á kambi í
lengri tíma. Auk þess að fá
bátadeildina hingað þá eru
viðræður í gangi um að véla-
deildin komi vestur og þá til
Bolungarvíkur. Þar er það
sama uppi á teningnum. Í Vík-
inni er kunnátta fyrir hendi að
gera upp og varðveita gamlar
vélar sem er tilvalið að nýta
sér. Finnbogi Bernódusson
hefur séð um að koma niður
vél í Sædísina en það er svo til
það eina sem vantar upp á svo
hún verði sjóklár. En það hefur
reynst erfitt finna varahluti í
vélina en við gerum okkur

– Nú er sagt að gamla byggð-
in sé einstök og beri þess
vegna að vernda. Er byggðin
einstök?

„Maður heyrir frá fagmönn-
um í bransanum að hún sé
einstök á landinu og það er
samdóma álit allra sérfræð-
inga Húsafriðunarnefndar.“

– En fatta Ísfirðingar það?
„Jú, ég held það. Alla vega

hömpum við þessari byggð.
Við sendum túrista þangað.
Sigurður Pétursson hefur ver-
ið duglegur að ganga með
ferðamannahópa um gömlu
byggðina þannig að ég held
að við áttum okkur alveg á
því hversu einstakt þetta er.
Svo er líka búið að gera upp
fullt af húsum þarna og ég
veit að bærinn vill taka göturn-
ar í gegn og laga holræsin en
þetta eru dýrar framkvæmdir
sem krefjast mikils fjármagns.
Ég trúi ekki öðru en að ákvörð-
un bæjarins að rífa þessi hús
séu mjög vanhugsuð. Ég sé
það alveg fyrir mér að ef húsið
fer þá verður þarna gat sem
rýfur götumyndina algjörlega
og ég trúi ekki öðru en að
bæjaryfirvöld endurskoði af-
stöðu sína. Í gegnum tíðina
hafa mörg merkileg hús verið
rifin. Ég nefni til dæmis 18.
aldar pakkhús í Hæstakaup-
stað sem var rifið í kringum
1950 og upp úr 1980 var rifið
mjög merkilegt hús við Silfur-
götu. Það hét Þórustaðir og
var glæsilegt hús með merka
sögu. Barnaskólinn var meðal
annars til húsa þar. Það stóð
þar sem nú eru bílastæði við
Björnsbúð. Hefði ekki verið
betra að leyfa húsinu að njóta
sín áfram heldur en að hafa á
lóðinni bílastæði sem er ekki
einu sinni malbikað?“

SafngestumSafngestumSafngestumSafngestumSafngestum
fjölgað gríðarlegafjölgað gríðarlegafjölgað gríðarlegafjölgað gríðarlegafjölgað gríðarlega

– Eins og áður kom fram er
Jón forstöðumaður Byggða-
safnsins. Mikið vatn hefur
runnið til sjávar síðan Jón tók
við starfinu fyrir rúmum tutt-
ugu árum síðan. Neðstikaup-
staður fyrir löngu orðinn
helsta túristagildra bæjarins.
Fyrir tveimur árum var byggt
nýtt hús fyrir safnið í Neðsta.
Fyrsta nýbyggingin þar í all-
mörg ár. Og það stendur til að
byggja meira.

„Húsið sem var byggt var
bara fyrri áfanginn en ekki
hefur fengist fjármagn til að
klára verkið. Við vonuðumst
eftir einhverju á fjárlögum
næsta árs en okkur varð ekki
að ósk okkar. Bærinn hefur
staðið þétt að baki okkur í
þessari uppbyggingu og ríkið
kom að fyrri áfanganum en
það eru einhver vandkvæði á
að ýta seinni áfanganum úr
vör.

vonir um að hún verði tilbúin
næsta sumar.“

Siglandi safnSiglandi safnSiglandi safnSiglandi safnSiglandi safn
– En hvort er safnið byggða-

safn eða sjóminjasafn?
„Það var eiginlega ljóst um

leið og ég kom hingað að safn-
ið myndi fyrst og fremst sinna
útgerðarsögunni. Það sagði
sig sjálft, munir í eigu safnsins
voru flestir tengdir sjónum.
Svo fékk safnið inni í Turn-
húsinu og tengslin við útgerð-
arsöguna urðu enn sterkari og
safnið er fyrst og fremst sjó-
minjasafn.“

– En hvað með Maríu Júlíu?
Hvernig gengur með hana?

„Það er náttúrulega heilmik-
ið dæmi. Byggðasafn Vest-
fjarða og Byggðasafnið að

Hnjóti eiga skipið. Það var að
undirlagi Jóhanns heitins Ás-
mundssonar, safnvarðar á
Hnjóti, að við komust yfir
skipið. Hugmyndin er sú að
skipið verði siglandi safn. Fólk
gerir sér kannski ekki grein
fyrir hversu merkileg saga
Maríu Júlíu er. Skipið var
keypt fyrir samskotsfé Vest-
firðinga og þá til að vera björg-
unarskip á Vestfjarðamiðum.
Skipið var notað í deilunni
þegar við færðum landhelgina
í 12 mílur og Hafrannsókna-
stofnun notaði skipið líka. Það
er talið að 2000 sjómönnum
hafi verið bjargað úr sjávar-
háska af áhöfnum Maríu Júlíu.
Þannig að saga skipsins er
ákaflega merkileg, ekki bara
fyrir Vestfirðinga heldur alla
Íslendinga.“

safngripi og jafnvel einn slíkur
á Byggðasafni Vestfjarða?

„Það er í raun ekkert svo
fáránlegt. Mér finnst til dæmis
skrýtið og leiðinlegt að ekki
skuli vera til síðutogari í land-
inu. Ég fór um borð í einn
slíkan á sjóminjasafni í Grims-
by og gamall togarajaxl lóðs-
aði mig um skipið. Sá vandaði
nú Íslendingum ekki kveðj-
urnar fyrir að reka Bretana á
brott. Við höfum í gegnum
tíðina ekki sinnt sögu útgerðar
og sjómennsku nægilega vel.
Í mínum huga stendur þjófé-
lagið í svo mikilli þakkarskuld
við þessa atvinnugrein að við
verðum að gera sögu sjávarút-
vegs betur skil,“ sagði Jón Sig-
urpálsson, forstöðumaður
Byggðasafns Vestfjarða.

– smari@bb.is

Verðum að gera söguVerðum að gera söguVerðum að gera söguVerðum að gera söguVerðum að gera sögu
sjávarútvegs betri skilsjávarútvegs betri skilsjávarútvegs betri skilsjávarútvegs betri skilsjávarútvegs betri skil

– En hvað mun kosta að
gera skipið upp?

„Það er gert ráð fyrir að það
kosti um 100 milljónir. Ég
verð að segja að í ljósi sögu
Maríu Júlíu þá finnst mér það
ekkert mikið. Skrokkurinn er
í fínu lagi og búið að tékka á
honum og það þarf varla að
skipta um borð. Rétt eins og
þegar skipið var keypt var
stofnuð fjáröflunarnefnd til að
safna fé til uppbyggingarinn-
ar. Eitthvað er komið í kassann
en mikið vantar enn.“

– Má gera ráð fyrir því að
eftir einhver ár verði litið á
Flekkefjord togarana sem
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STAKKUR SKRIFAR

Rísandi sól með nýju ári
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Hvað stendur upp úr...
Um áramót er hefð fyrir því að
hafa samband við nokkra góð-

borgara 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.

Finnbogi Hermanns-
son, útvarpsmaður
Nú er komið að því að líta um þessa ógurlegu öxl, sem skýst

upp um hver áramót. Skammtímaminnið er óbrigðult, þannig
að maður man varla nokkurn skapaðan hlut frá árinu sem er að
kveðja, allt í einum hnút í heila-
búinu. Ég minnist þess þó að
hafa hætt störfum hjá Ríkisút-
varpinu þann fyrsta apríl og
spurning hvort það verður apr-
ílgabb eður ei. Vonandi ekki.
Hafði þá verið fastur maður á
dekki frá vorinu 1986, en með
gerð útvarpsþátta frá 1979, ef
langtímaminnið bregst ekki.
Þetta er ég reyndar minntur á
daglega. Strita við að sitja eins
og Njáll á Bergþórshvoli við
að koma saman ævisögu
ágæts samtímamanns ættuð-
um út Skagafirði. Og ekkert dregið undan. Annað sem vert er
að minnast á árinu og sýnir að árin eru að færast yfir, ættbálkur
minn hittist í sumar á ættaróðalinu við Meðalfellsvatn í Kjós.
Þar voru auk annarra samankomnar dætur mínar þrjár, tvær
loðnar og lembdar með eiginmönnum sínum, önnur frá Bol-
ungarvík hin frá Fleetwood á Bretlandi. Sú yngsta er ógefin.
Þarna var einnig móðir okkar systkina, við erum þrjú, 93 ára
gömul, nú orðin 94. Hefur búið í sama kofanum við Njálsgötu
síðan frostaveturinn mikla 1918, óljúgfróð og langminnug.
Bendir til einhvers langlífis í þeirri ætt. Áttum náttúrlega

ágætan dag í blíðuveðri. Föðurættin er meðal annars úr
Kjósinni, kölluð Fremrahálsætt og kennd við bæinn Fremraháls
í Kjós nær Írafelli þaðan sem Írafellsmóri er ættaður. Margir
rithöfundar og gleðimenn eru úr þessari ætt svo sem þeir
Jökulssynir og Þráinn Bertelsson svo og Guðrún Helgadóttir.
Og einn þeirra kallaði þetta Flöskuhálsættina. Össur Skarp-
héðinsson gæti verið í hópi gleðimannanna, en hann er reyndar
líka rithöfundur. Ekki amalegt að vera af Flöskuhálsættinni.

Það fer ekki á milli mála, að fall borgarstjórnarmeirihlutans
í Reykjavík verður frétt ársins svo framarlega að ekki fari að
gjósa af miklum krafti það sem eftir lifir árs. Aðrar fréttir hafa
verið svona juð frá degi til dags.

Ein sú athyglisverðasta frétt erlend sem ég heyrði um dag-
inn fjallaði um Gro Harlem Brundtland, sem svokölluð Brundt-
landskýrsla er kennd við. Kerlingin var þá orðinn ráðgjafi hjá
Pepsícola, sem framleiðir hollustuvörur sem kunnugt er.
Vafalaust verður Brundtlandskýrslan höfð daglega við hönd
hjá Pepsícola á meðan þeir brugga mjöðinn. Manni er auðvitað
ofarlega í huga breytingar á loftslagi og hitafari. Jöklar bráðna
niður eins smjörlíki á pönnu og hlýnar heldur í Norðurhöfum.
Afríka þornar upp og blámenn komast á vonarvöl. Íslendingar
sem fyrr ætla sér varla að taka þátt í mótvægisaðgerðum gegn
gróðurhúsaáhrifum. Þeir verða alltaf á undanþágum, allt fyrir
ekkert er þeirra kjörorð sem kunnugt er.

Næsta ár ber alltaf eitthvað nýtt í skauti sér, sem kunnugt er.
Vonandi verða aflabrögð góð og heyfengur ekki slippifengur
í þessu mikla skauti. Óskandi að útrásin mikla verði óáreitt og
þotufjöld haldi áfram að prýða Reykjavíkurflugvöll, en verði
ekki börnum og hröfnum að leik eins og gömul bílhræ. Vest-
firðingar sjá fyrir sér betri tíð með blóm í haga að fá olíuhreins-
unarstöð. Vænlegasti staðurinn er Mosdalur í Arnarfirði nær
fossinum Dynjanda. Þá verður nú gaman að lifa og hægt að ná
olíumóverkinu og fossinum Dynjanda á ljósmynd í einu skoti

af hlaðinu á Hrafnseyri. Svo framarlega sem olíu-finngálknið
skyggir ekki alveg á fossinn eða á sjálfa sólina. Ef einhver
mannkind hefur vogað sér að gera athugasemdir við mannvirkið
og hugsanlegar afleiðingar fyrir lífríkið til sjós og lands, hefur
sá sami (eða sú sama) jafnan verið stimplaður ónytjungur og
óvinur Vestfjarða. Því hvaða atvinnutækifæri hefur náttúru-
verndarfólk skapað? Þannig spurði valdamikill Vestfirðingur
í sumar. Kemur nú Ibsen aftur upp í hugann með sína Máttar-
stólpa samfélagsins. Ekki bofs frá ferðaþjónustufólki eða
æðarbændum. Þöggun?

Ef horft er út fyrir landhelgina þá óttast ég svolítið að Búss
Kanaforseti ljúki embættistíð sinni með einhverju grand finale.
Ráðist inn í fleiri lönd og drepi mann og annan. Ég vildi þá sjá
karlinn við alvæpni í fullum herklæðum og hafa mann fyrir.
Ekki fór hann til Víetnam að stríða eins og margir friðarsinnar
urðu þó að láta yfir sig ganga.

Að öðru leyti óska ég Vestfirðingum og öðrum landsmönnum
árs og friðar, heldur bjartsýnn á framtíðina þrátt fyrir allt.

Gunnar Þórðarson
verkefnastjóri

Fyrir utan að eignast barnabarn sem sker sig rækilega í
Fljótavíkurættina þá stendur ferð okkar hjóna með góðum
vinum yfir Drangajökul um Jónsmessuna upp úr sem per-
sónuleg reynsla árið 2007. Það hafði verið áskorun hjá mér
lengi að sofa uppi á jökli, eftir að hafa hlustað á fullorðna fé-
laga mína úr Rótarý segja gamlar skátasögur af Drangajökli.Við
Stína slógum þeim við þar sem við notuðum hvorki tjald né
snjóhús, heldur sváfum undir berum himni á snjónum undir

Gleðilegt nýtt ár ágætu lesendur. Þökk sé ykkur fyrir samfylgdina á liðnu
ári. Megi það færa ykkur gæfu. Megum við öll hafa til þess skynsemi að láta
okkur gagnast það sem best. Þá er ekki átt við hið veraldlega heldur fremur
þann þroska sem hverju og einu okkar tekst ná á nýju ári. Að sjálfsögðu
verður ekki litið fram á veg nema að líta til þess hvernig hið efnislega þró-
ast. Efnahgslíf þjóðarinnar verður í brennidepli á nýbyrjuðu ári.

Uppgangur þess undanfarin ár og hröð niðursveifla síðustu vikna leggur
ákveðnar línur um framhaldið. Hætt er við að gullgrafaratíminn sé liðinn og
nokkur stund í næsta ,,síldarævintýri” Íslendinga. Enginn getur fullyrt um
framhaldið. Svo rækilega hafa vitrir fræðingar greiningardeilda bankanna
misreiknað sig. Ekki verður því trúað að þeir hafi sett fram ,,spádóma” um
þróun hlutabréfamarkaðar síðustu vikna gegn betri vitund. Þeim hefur
greinilega missýnst alvarlega.

Athyglisverð er yfirlýsing Ísfirðingsins séra Arnar Bárðar Jónssonar
þess efnis að umræða um kristni og brottrekstur hennar úr skólum landsins
hafi haft bætandi hrif á þá sem sækja kirkjur landsins um jól. Í umræðu um
kristnidóm og kennslu í ríkisskólum má segja að línur skerpist. Trúfrelsi
ríkir á Íslandi, en stjórnarskrá segir að ríkið skuli styðja hina Evangelísku
Lútersku þjóðkirkju. Hæfir það á vorum tímum? Því skal ekki svarað nú.

Hitt er deginum ljósara að sótt er að þeirri heimsmynd er Íslendingar hafa
búið við. Sá veruleiki sem blasað hefur við kynslóðum liðins árþúsunds er
að breytast. Umburðarlyndi hefur ekki í för með sér að láta þurfi af þjóðfé-
lagsgerð sem ríkt hefur. Ekki skal staðið á móti þróun.

Umræðan hefur dregið athyglina að stórum hópi útlendinga sem hingað
koma til að njóta betri lífskjara en í heimalöndum sínum. Vestfirðingar
hafa góða reynslu af því að fá menntað fólk til starfa. Ekki má gleyma því
hver rótin að stöðugu innstreymi framandi fólks með aðra og oft talsvert
ólíka sýn á þjóðfélagsgerð okkar er. Skortur vinnuafls til að halda uppi
þeim mikla efnahagsvexti sem ríkt hefur færir marga til Íslands. Það er
beggja hagur, heimamanna og aðfluttra, til lengri eða skemmri tíma, að svo
sé. Gestur á heimili tekur ekki yfir heimilishaldið óbeðinn. Það hefur þótt
ókurteisi og algerlega óviðunandi.

Samdráttur er fyrirsjáanlegur í efnahag Íslendinga á nýbyrjuðu ári.
Afleiðingarnar kunna að verða ófyrirsjáanlegar. Mun erlendum ríkisborgur-
um fækka? Það veit enginn. Fólki af Evrópska Efnahagssvæðinu er heimil
dvöl og vinna á Íslandi. Horfast verður í augu við þá staðreynd og jafnframt
að ekki eru allir ,,heimilismenn” sáttir. Hvernig tekst til er undir Alþingi og
ríkisstjórn komið og reyndar okkur öllum. Megi farsæld fylgja nýju ári.
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Reyðarbungu. Þetta kvöld þá horfðum við á miðnætursólina
og mér var hugsað til þess að þetta væri hádegissólin á
Kamchatka, þar sem ég dvaldi árið 1996.

Úrslit kosninga í vor og árangur vinar míns Einars Kristins
sem tekst nú á við miklar breytingar í stjórnkerfinu við sam-
einingu ráðuneyta eru minnisstæðastar af innlendum vettvangi.

Af erlendum vettvangi finnst mér undirmálslánakreppan í
Bandaríkjunum merkilegust. Sem áhugamaður um hagfræði
finnst mér athyglisvert að fylgjast með hvernig hjarðhegðun á
mörkuðum birtist um allan heim. Þetta byrjaði sem dropi sem
þiðnaði úr litlum ískristal í
skriðjökli og endaði sem stórt
jökulfljót með áhrifum um
allan heim. Það sést vel á
þessu hversu miklu máli
bandaríska hagkerfið skiptir
fyrir efnahag heimsins. Dragi
úr einkaneyslu í BNA þá hætta
Kínverjar að flytja inn hrávör-
ur þar sem afurðirnar seljast
ekki. Lækkun dollars hinsveg-
ar bætir samkeppnisstöðu banda-
rískra framleiðanda og ef til
vill lagar þetta sig allt aftur.
En vel sést á þessu að alþjóða-
væðingin er orðin staðreynd, hvort sem mönnum líkar betur
eða verr, og lánakreppa í BNA verður umsvifalaust alþjóðlegt
vandamál sem spyr ekki um landamæri.

Ég á mér þann draum að öll vitleysan sem runnin er undan
tali um gróðurhúsaáhrif, sem aftur sýnir hjarðhegðun manna,
verði að lokum til góðs.  Frægur Austurrískur hagfræðingur
sagði að kreppur væri nauðsynlegar, eins og góð tiltekt þegar
allt er komið í óreiðu. Að hagkerfið myndi jafna sig með nýj-
um uppgötvunum og uppfinningum. Góð dæmi úr fortíðinni
er bílavæðingin, tölvuvæðingin og síðast netvæðingin. Gróður-
húsa-oratorian mun leiða af sér nýjungar og sem koma hagkerf-
inu af stað aftur, slá á ofurvald olíuframleiðenda þar sem
menntun og þekking mun ná undirtökum gegn auðlindum.

Einar Kristinn Guð-
finnsson ráðherra

Ársins 2007 mun ég minnast sem árs áfalla og átaka í senn.
Þetta einkenndi jafnt persónulega hagi sem og aðstæður í
störfum mínum.

Fráfall vinar míns og náins samverkamanns Einars Odds
Kristjánssonar var mikið áfall. Fyrir mig persónulega og
vegna þess hve stórt skarð
hann skilur eftir. En sjaldan
er ein báran stök. Síðsumars
lést einnig, frændi minn og
vinur Ásgeir Þór Jónsson,
mikill gjörvileika og efnis-
maður; ungur fjölskyldufaðir
í blóma lífsins. Jafn sólríkt og
yndislegt og sumarið okkar
var, má segja að þessir atburð-
ir hafi verið sem dimmur
skuggi á björtum sumardög-
unum.

Slíkir atburðir gera eigin-
lega allt annað að hreinu hjómi.
Þetta segir okkur hve lífið er fallvalt og kallar fram nauðsynlegt
og óhjákvæmilegt endurmat á lífi og lífsháttum hvers og eins.
Andlát þeirra beggja snart mig afskaplega djúpt og skilur eftir
mikil sár. Mestur er auðvitað missir nánustu ættingja og við
lok árs og á hátíð ljóss og friðar er hugur okkar hjá þeim.
Blessuð sé minning þeirra beggja.

Árið sem er að líða var mikill átakatími í starfi mínu. Kosn-
ingar voru haldnar í maí. Kosningabaráttan var hörð, en að
kvöldi kjördags litum við sjálfstæðisfólk glöð fram á veginn
og gátum státað af góðum árangri. Við breytingar á ríkisstjórn
tókst ég á við nýja og vaxandi ábyrgð er ég var valinn af félög-
um mínum í þingflokknum til þess að gegna starfi sjávarútvegs-
og landbúnaðarráðherra. Því nýja starfi hafði ég einungis
gegnt í fáeinar vikur er mér var kunngerð svört skýrsla Hafrann-
sóknastofnunar varðandi stöðu þorskstofnsins.

Ég stóð frammi fyrir afar erfiðum kostum. Almennt var
talið að skera þyrfti niður heildaraflamagn. Ágreiningurinn
var um hve mikið. Sú ákvörðun sem ég tók að lokum og öllum
er kunn var vitaskuld umdeild, en í mínum huga var hún rök-

rétt í ljósi þeirra aðstæðna sem við stóðum frammi fyrir. Þetta
er sannarlega mikið áfall, sem þjóðin öll verður að takast á við.
Því miður gerir þetta verkefnin í byggðamálum - mikilvægasta
úrlausnarefni íslenskra stjórnmála nú um stundir - enn erfiðari,
en jafn óhjákvæmileg engu að síður.

Til viðbótar tókst ég á við miklar breytingar á starfsvettvangi
mínum, sem tók hug minn mjög, að vonum.

Af erlendum vettvangi er auðvitað margt tíðinda. Til lengri
tíma hygg ég að nefna megi tvennt. Markverð og vaxandi um-
ræða um umhverfismál og þær sviptingar sem hafa orðið á
fjármálamörkuðum og hafa haft bein áhrif á afkomu okkar
litla hagkerfis og alla landsmenn.

Árið 2008 verður tímabil breytinga og tækifæra. Á starfs-
vettvangi mínum blasir  við mikil uppstokkun vegna skipulags-
breytinga sem þar eru að verða. Það er spennandi viðfangsefni.
Við munum glíma við margvíslega örðugleika vegna minni
þorskafla, en einnig sjá ný tækifæri verða til. Sjálfur er ég
sannfærður um að við vinnum okkur út úr erfiðleikunum. Við
höfum aldrei verið í betri færum til þess og eigum að hafa það
umfram allt í huga að í breytingum felast tækifæri sem við eig-
um að vinna úr. Þess vegna eigum við horfa bjartsýn til fram-
tíðar. Mörg gömul baráttumál okkar eru í höfn eða þokast vel
áfram. Það kveikir með okkur nýjar hugmyndir að nýjum
úrlausnarefnum. Slíkt kallast framfarahugur og þann þanka-
gang og slíkt lífsviðhorf eigum við að tileinka okkur.

Bergljót Halldórs-
dóttir kennari

Það sem er minnisstæðast á árinu hjá mér er dvöl mín í
Úganda á liðnu sumri. Ég var þar í tvo mánuði og það er áreið-
anlegt að ég á eftir að gera þetta aftur. Ég fer kannski ekki til
Úganda aftur, en ég fer örugglega til einhvers Afríkulands.

Þegar maður horfir yfir árið þá get ég líka glaðst yfir heilsu
og hamingju barnanna minna
og einnig ánægjunnar yfir að
fá að umgangast svona mörg
frábær börn og unglinga í
mínu starfi.

Það sem mér finnst minnis-
stæðast í innlendum fréttum
og einnig það sem ég hef mest-
ar áhyggjur af núna eru þessar
fréttir af áformum um olíu-
hreinsunarstöð á Vestfjörðum.
Mér finnst þetta hræðileg hug-
mynd og ég vona innilega að
ekkert verði að þessum fram-
kvæmdum. Ef þetta er spurning um fleiri störf þá get ég alveg
flutt af Vestfjörðum. Þá vantar bara vinnu fyrir 499 en ekki 500.

Af erlendum fréttum er kannski ekkert sérstakt sem stendur
upp úr. Heimurinn er alltaf að skreppa saman og svipuð
vandamál hrjá mannkyn allt. Veðrið er að hrella menn, kreppa
í aðsigi og dýrtíð og endalaus ófriður í Arabalöndunum og
víða. En hvar sem þú ert í heiminum eru samt alltaf fréttir
dagsins; hárið á Britney Spears eða fangelsun Parisar Hilton.

Ég ber alltaf miklar væntingar til næsta árs. Ég er líka
bjartsýn á að nýja árið verði gott. Þó finnst mér eins og ein-
hverjar breytingar séu í aðsigi. Það eru hræringar í heiminum
og peningamarkaðir virðast geta hallast upp eða niður en
hvernig sem fer þá er ég bjartsýn.

Hvað stendur upp úr...

Guðjón A. Kristjáns-
son alþingismaður

Mér er persónulega minnis-
stæðast mikill stuðningur í
endurkjöri sem formaður
Frjálslynda flokksins á lands-
fundi flokksins í janúar sl. sem
ég þakka enn og aftur fyrir.

Ættarmót Skjaldabjarnar-
víkurfólks, niðja afa og ömmu,
Guðjóns og Önnu frá Skjalda-
bjarnarvík sem fram fór í Tré-
kyllisvík á Ströndum í sumar
og 50 ára afmæli Önnu systur

minnar, 28. júlí á Ísafirði.
Afmæli og giftingar barna minna á þessu ári voru gleðilegir

áfangar í stórfjölskyldunni. Einnig nokkrir sólríkir dagar í
Þernuvík við Ísafjarðardjúp þar sem sveitasælan færir öllum
nýjan kraft.

Af innlendum vettvangi þykja mér niðurstöður alþingiskosn-
inga í vor eftirminnilegar og sú staðreynd að Frjálslyndi
flokkurinn hélt fylgi sínu og þingmannafjölda þrátt fyrir átök
innbyrðis í aðdraganda kosningabaráttunnar. Þetta telst
vissulega nokkur sigur í stöðunni eins og hún var. Viðburðirnir
í Reykjavík á nýliðnu hausti þegar meirihlutinn í borginni
sprakk á orkumálum. Þetta varð til þess að þjóðin sá  sam-
eignarrétt sinn til auðlindanna í skýrara ljósi og vakti marga til
vitundar um að útfærsla kvótakerfis með frjálsu framsali er
rán á þjóðareign sem verður að leiðrétta. Þjóðin á að hafa eign-
arrétt á auðlindum sínum. Aðrir geta fengið takmarkaðan nýt-
ingarrétt og þjóðin afgjaldið.
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Eftir situr sú vitneskja úr mörgum fréttum utan úr heimi að
við, fólkið í veröldinni, séum smám saman að skemma með
verkum okkar vistkerfið á jörðinni. Þetta mun breyta miklu og
ef loftslagsbreytingar ganga eftir mun þetta hafa mikil áhrif á
líf okkar í framtíðinni. Ein mynd þessa voru viðbrögð margra
þjóða við litlum fána Rússa á hafsbotni Norðurskautsins en
þar voru menn enn þá að huga að nýjum valdasvæðum og
jarðefnaorkuöflun fyrir eyðsluþjóðfélögin sem nútíminn krefst.

Ég ber fyrst og fremst þær væntingar til nýs árs að frekari
friður og sátt komist á milli þjóða og innbyrðis hjá þjóðum
sem þola nú átök, hungur og morð sem daglegt hlutskipti
venjulegra borgara, fjölskyldna og ekki síst barna.

Ég vænti þess að allar þjóðir og leiðtogar þeirra sjái og skilji
að varanlegum friði verður ekki á komið með ófriði og átökum
milli þjóða eða trúarbragða. Vonir mínar standa til þess að nú
verði lagður sá grunnur í deilum og stríði milli Palestínumanna
og Ísraela að þar komist á innan fárra ára varanlegur friður og
sátt og að af því geti aðrir sem stríðsátök og morð velja lært þá
lexíu að áratugadeilur og átök skila aðeins hörmungum.

Öfgafullir einstaklingar þurfa að víkja úr forystuhlutverki
þjóða og vitrir þjóðarleiðtogar að vinna saman að friði á jörð
og betri framtíð fólks. Þær væntingar ber ég til nýs árs, áratuga
og alda.

Minnisstæðast úr mínu persónulega lífi var hvítasunnuhelgin
í lok maí. Eldri strákurinn minn útskrifaðist sem stúdent frá
Menntaskólanum á Ísafirði laugardaginn 26. maí og daginn
eftir, sunnudaginn 27. maí fermdist yngri strákurinn frá Hóls-
kirkju í Bolungarvík. Það var því haldin ein stór veisla á
sunnudeginum og var frábært hversu vel allt gekk, þrátt fyrir
að ökkladjúpur snjór lægi yfir öllu. Ég hafði ætlað að tjalda
stóru veitingatjaldi úti í garði,
bjóst nefnilega við að það yrði
gott veður, en gat ekki sökum
snjóa. Því urðu allir gestirnir
að vera inni og þrátt fyrir mik-
inn fjölda gekk allt vel og allir
fengu nóg að borða.

Af innlendum fréttum eru
mér minnisstæðastar kosning-
arnar til Alþingis í vor og svo
sú stjórnarmyndun sem var í
kjölfarið. En það virðist sem
þessir flokkar nái vel saman
og geti unnið saman. Þá er
mér líka ofarlega í huga ferð
sem sveitastjórnarmenn fóru í sumar til að skoða olíuhreinsi-
stöðvar og sá maður þá að þetta er allt öðruvísi og hreinlegra
heldur en maður hafði ímyndað sér. Tækninni hefur fleygt svo
fram við framleiðsluna að aldrei sér maður neina olíu neins
staðar. Þá eru Opnir dagar sveitastjórnarmanna sem haldnir
voru í Brüssel í október mér minnisstæðir. Þangað fór hópur
sveitarstjórnarmanna frá Íslandi og var ég ein þeirra. Þar
kynntist maður aðeins uppbyggingu Evrópusambandsins og
sá hversu gífurlega stórt apparat það er.

Mér finnst svona af erlendum fréttum ekkert standa upp úr.
Það er enn verið að berjast fyrir botni Miðjarðarhafs, Bush er
enn í stríði við hryðjuverkaöflin og hungursneyð og uppskeru-
brestur er enn við lýði í Afríku. Kannski er það umhugsunarefni
hversu erfitt og seint gengur að greiða úr málum sem hafa
verið í hnút í mörg ár og virðast ekki ætla að leysast í ár.

Ég ber þær væntingar til næsta árs að mér og minni fjölskyldu
gangi vel í því sem við tökum okkur fyrir hendur. Þá vona ég
að þær mótvægisaðgerðir sem boðaðar hafa verið nái fram að
ganga og að tillögur Vestfjarðaskýrslunnar hvað varðar opinber
störf verði að veruleika. Einnig bíð ég spennt eftir því að vinna
við Bolungarvíkurgöngin og snjóflóðavarnargarð hefjist fljót-
lega á næsta ári enda eru Bolvíkingar búnir að bíða lengi eftir
þessum framkvæmdum. Þá trúi ég því að á næstu árum muni
landsmenn fara að sjá þá möguleika sem Vestfirðir hafa að
bjóða hvað varðar búsetu og atvinnu, ég held að á næsta ári
haldi áfram sú jákvæða viðhorfsbreyting til landsbyggðarinnar
sem ég finn fyrir núna og að hún muni birtast sterkara á næsta
ári.

Anna G. Edvards-
dóttir, forseti bæjar-

stjórnar Bolungarvíkur

Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar útnefndurÍþróttamaður Ísafjarðarbæjar útnefndurÍþróttamaður Ísafjarðarbæjar útnefndurÍþróttamaður Ísafjarðarbæjar útnefndurÍþróttamaður Ísafjarðarbæjar útnefndur
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2007 verður út-
nefndur 6. janúar nk. Körfuknattleiksmaðurinn
Þórir Guðmundsson var valinn íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar 2006, en þar á undan urðu
gönguskíðamaðurinn Jakob Einar Jakobsson
(2005) og körfuboltakappinn Sigurður Gunnar
Þorsteinsson (2004) þessa heiðurs aðnjótandi.

Dregið í jólagetrun aðventublaðs BBDregið í jólagetrun aðventublaðs BBDregið í jólagetrun aðventublaðs BBDregið í jólagetrun aðventublaðs BBDregið í jólagetrun aðventublaðs BB
Þrír heppnir Ísfirðingar hrepptu vinning er dregið var í jólagetraun
aðventublaðs Bæjarins besta fyrir áramót. Lilja Sigurðardóttir fékk

jólatré frá Húsasmiðjunni, Unndís Ýr Unnsteinsdóttir á fékk postu-
línsfat frá Bergkristal og Gunnvör Rósa Marvinsdóttir fékk söngva-
hefti frá Eymundsson. Lesendur áttu að geta í eyður í texta kvæð-

isins Nú er Gunna á nýju skónum. Lausnarorðin voru: bláum, steik,
snöggvast, kisu, stjörnuna, aftansöng, ljósin, jólanótt.

Starfsemi Fræðslumiðstöð-
var Vestfjarða óx mikið á ár-
inu 2007 að því er fram kemur
í annál miðstöðvarinnar sem
byggður er á bráðabirgðanið-
urstöðum. Haldin voru 126
námskeið samanborðið við 90
árið 2006. Fjöldi þátttakenda
var 1.352 og hafa aldrei áður
farið yfir 1.000. Konur voru
tæp 80% og karlar rúm 20%.
Hafa karlar aldrei verið hlut-
fallslega færri. Stafar það m.a.
af því að íslenska fyrir út-
lendinga var heldur minni en
stundum áður. Kennslustundir
voru um 3.070, sem samsvara
rúmum 3 stöðugildum. Nem-
endastundir (margfeldi af
kennslustundafjölda námskeiðs
og fjölda þátttakenda) voru
32.450 og hafa aldrei áður far-
ið yfir 30 þúsund. Dreifing
þátttakenda eftir póstnúmer-
um er jafnari en áður. Einkum
koma Strandirnar sterkt inn
og eru þátttakendur flestir í
póstnúmeri 510 sem er á Hólma-
vík. Samkvæmt annálnum er
það einkum að þakka öflugum

tengilið á Ströndum.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða

fékk 11 milljónir kona styrk
frá menntamálaráðaneytinu á
árinu 2007. Var það sama
upphæð og aðrar símenntun-
armiðstöðvar á landsbyggð-
inni. Á næsta ári á hver mið-
stöð að fá 15 milljónir króna.
Að auki fær Fræðslumiðstöð-
in 5 milljónir króna vegna
starfsmannsins á Patreksfirði.
Fullorðinsfræðslan er þannig
sífellt að vinna sér sess og
virðingu.

Þá fær Fræðslumiðstöðin
greitt með ýmsum verkefnum
sem hún tekur að sér svo sem
náms- og starfsráðgjöf og ís-
lenskukennslu. Aðrar tekjur
Fræðslumiðstöðvarinnar koma
af útseldri starfsemi, einkum
námskeiðum. Velta ársins
2007 mun fara eitthvað yfir
50 milljónir króna, en var um
30 milljónir króna árið 2006.

Hjá Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða hafa aðeins verið tveir
starfsmenn í föstu starfi. Að
auki eru fimm manneskjur

verkefnaráðnar og að minnsta
kosti 70 manns komu að kenn-
slu. Þá er símsvörun, móttaka
og margs konar umsýsla
sameiginleg með fleiri stofn-
unum í húsnæðinu. Samtals
má gera ráð fyrir að hjá
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
hafi verið um 7,5 til 8 stöðu-
gildi á árinu sem nú er að líða.

Nú hefur Fræðslumiðstöðin
ráðið Maríu Ragnarsdóttur
B.Ed. í fullt starf á Patreks-
firði. María er kennari við
Patreksskóla og kemur til
starfa hjá Fræðslumiðstöðinni
eftir því sem hún losnar úr
kennslu. Sérstakt framlag til
þriggja ára, sem er hluti af
mótvægisaðgerðum, gerir
Fræðslumiðstöðinni kleift að
ráða starfsmann á Patreksfirði.

Á Hólmavík er Kristín Sig-
urrós Einarsdóttir tengiliður
Fræðslumiðstöðvarinnar og
Ingvar Samúelsson á Reyk-
hólum. Með ráðningu tengi-
liðanna og starfsmanns á Patr-
eksfirði vill Fræðslumiðstöðin
þjóna íbúum viðkomandi

staða sem best.
„Fræðslumiðstöð Vestfjarða

var því alls ekki lögð niður
við stofnun Háskólasetursins
eins og mjög margir virðast
halda. Þvert á móti starfa báðar
þessar stofnanir af krafti. Þær
starfa þó náið saman og sam-
nýta tæki og tól og að sumu
leiti mannskap. Skipting á
milli stofnananna er þannig
að Háskólasetrið sér um allt
sem gefur einingar við há-
skóla, en Fræðslumiðstöðin
um það sem ekki gefur eining-
ar. Um einingabært nám á fram-
haldsskólastigi sér Mennta-
skólinn um að mestu.

Að Fræðslumiðstöðinni
standa flestar stofnanir og
samtök sem starfa á fjórðungs-
vísu. Vinna þær allar mjög
vel saman að málefnum mið-
stöðvarinnar. Er óhætt að full-
yrða að einn megin styrkur
miðstöðvarinnar sé hina góða
samstaða sem um hana ríkir“,
segir í annál Fræðslumiðstöð-
varinnar.

– thelma@bb.is

Mikill vöxtur hjá Fræðslumið-
stöð Vestfjarða á síðasta ári

Tíð snjóflóð úr Innri-Kirkju-
bólshlíð í Skutulsfirði

Snjóflóð úr Innri-Kirkju-
bólshlíð í Skutulsfirði eru tíð
og hafa stundum valdið tjóni,
en eins og greint hefur verið
frá eru byggingar á Ísafjarð-
arflugvelli á rauðu hættusvæði
vegna hugsanlegra ofanflóða.
Er skemmst að minnast hrin-
anna 1.-6. janúar 2005 og í
janúar til mars 2007, en að
því er fram kemur í hættumati
þá féllu fjölmörg snjóflóð
niður á veginn undir Kirkju-
bólshlíð m.a. niður undir flug-
brautina skammt innan Nausta-
hvilftar, í sjó fram milli flug-
vallarins og Kirkjubæjar og á
varnarfleyginn við Funa. Tvö
mjög löng snjóflóð féllu úr
hlíðinni á fyrri helmingi 20.
aldar og munu hafa náð allt að
Fjarðarhorni undir Hafrafells-
hlíð. Þau ollu ekki tjóni.

Aðeins tvö flóð sem tjóni
ollu eru skráð frá því fyrir
1983 þegar regluleg skráning
snjóflóða hófst á Ísafirði.
Heimildir um annað þeirra,
sem mun hafa drepið hesta,
eru óljósar og um tímasetn-
inguna er ekki annað vitað en
að heimildarmenn um flóðið
kváðu að þeim hafi verið sagt
að flóðið hafi fallið „fyrir

vegna grjóthruns og skriðu-
falla, er talin hverfandi lítil í
samanburði við snjóflóða-
hættuna og var því hættumatið
eingöngu unnið vegna þeirrar
hættu.

Þá er flugvallarsvæðið á
hættusvæði undir Innri-Kirkju-
bólshlíð en þrátt fyrir að ekki
sé mikil byggð á svæðinu er
þar starfsemi sem er mikilvæg
fyrir Ísafjarðarbæ og nágranna-
sveitarfélög. Byggingar á Ísa-
fjarðarflugvelli eru á hættu-
svæði C og þarf þar að huga
sérstaklega að viðbrögðum
vegna þess að búast má við
miklum mannsöfnuði þar.

Sorpbrennslan Funi hefur
verið varin með varnarfleyg
og er sú aðgerð talin nægjan-
leg til þess að áhætta í húsinu
svari til þess að það sé á hættu-
svæði B en á slíku svæði er
heimilt að reisa hús fyrir at-
vinnustarfsemi. Þrátt fyrir
þetta þarf að huga að öryggi
þegar unnið er utan stöðvar-
hússins þar sem fleygurinn
veitir mjög staðbundna vörn.

Frá þessu er greint í hættu-
mati sem má nálgast á vef
Veðurstofunnar.

– thelma@bb.is

löngu“. Hitt flóðið fell árið
1953 ofan og rétt utan við
íbúðarhúsið á Kirkjubóli. Það
tók geymsluskála með ýmis-
konar landbúnaðarverkfærum
og olli talsverðu tjóni.

Árið 1995 féll snjóflóð á
Funa. Miklar skemmdir urðu
á efri hlið hússins. Eftir þetta
var hafist handa við að reisa
varnarfleyg ofan Funa og var
því lokið árið 2002. Fleygur-
inn hefur þegar bægt fjórum
snjóflóðum, sem féllu árin

1999, 2004, 2005 og 2007,
frá byggingunni og árið 2001
stöðvaðist flóð á fleygnum.
Snjóflóð hafa oft fallið nálægt
Kirkjubæ og hafa þau marg-
sinnis lokað veginum undir
Kirkjubólshlíð. Árið 1994
sluppu tveir menn naumlega
þegar snjóflóð flutti lögreglu-
bíl niður í fjöru rétt innan við
flugvöllinn.

Hætta vegna annarra ofan-
flóða en snjóflóða í Innri-
Kirkjubólshlíð þar með talið

Varnarfleygur hefur fjórum sinnum spornað við
því að flóð færi á sorpbrennsluna Funa í Engidal.
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Íbúðin er hin glæsilegasta.Fagranesið heitir nú Maritol og liggur við bryggju í San Francisco. Myndir: Fiskifréttir.

Fagranesið orðið að há-
tískuíbúð í San Francisco

Djúpbáturinn Fagranes hef-
ur heldur betur fengið nýtt
hlutverk, en skipið er orðið að
hátískuíbúð í San Francisco í
Bandaríkjunum. Fagranesið
sigldi eins og allir vita áætlun-
arferðir í Ísafjarðardjúpi og í
friðlandi Hornstranda á síð-
ustu öld en var selt úr landi
árið 2001. Nú er það í eigu
eins þekktasta arkitekts Banda-
ríkjanna, hins sænskættaða

Thorsten Olle Lundberg og
konu hans Mary Breuer. Í jóla-
blaði Fiskifrétta er umfjöllun
um hið nýja hlutverk Djúp-
bátsins og rætt við Einar Má
Aðalsteinsson hjá skipamiðl-
uninni Álasundi ehf. sem sá
um sölu skipsins á sínum tíma.

„Ég held að þetta sé eitt
óvenjulegasta og jafnframt eitt
skemmtilegasta verkefni sem
við höfum unnið að“, segir

Einar.
„Við fengum fyrirspurn frá

Olle, sem var að leita að
óvenjulegum íverustað, hvort
hægt væri að festa kaup á ferju
hér á landi. Við vissum af
Fagranesinu á Ísafirði og Olle
og Mary komu til Íslands og
fóru með okkur vestur til að
skoða skipið. Ástand þess var
fremur slæmt enda var það
búið að liggja lengi. Þau tóku

ákvörðun um að kaupa það,
þótt gera yrði á því verulegar
endurbætur“, segir Einar í
samtali við Fiskifréttir.

Skipið ber nú nafnið Mari-
tol. Hjónin Olle og Mary búa
í hátískuíbúð í skipinu, en um
borð rekur Mary einnig ráð-
gjafafyrirtæki. Þrátt fyrir
óvenjulegt útlit skipsins er það
enn haffært og hægt að sigla
því ef áhugi er fyrir hendi. Borðstofan er undir berum himni.

Nægt skólahúsnæði á Vestfjörð-
um til að fjölga nemendum um 430

Skólahúsnæði er tiltækt fyr-
ir 430 nemendur til viðbótar í
grunnskólum á Ísafjarðar-
svæðinu og á sunnanverðum
Vestfjörðum samkvæmt grófri
úttekt skýrslu um samfélags-
þætti er varða fyrirhugaða
byggingu olíuhreinsistöðvar í
fjórðunginum. „Ljóst er að
skólahúsnæði á svæðinu eru
jafnan orðið vannýtt vegna
þeirrar fækkunar nemenda
sem íbúaþróun undanfarinna
ára og áratuga hefur leitt af
sér. Miðað við grófa ágiskun
skólastjórnenda væri unnt að
fjölga nemendum um a.m.k.
430 á svæðinu, án þess að þurfi
að byggja við skólana. Gróf-
lega áætlað þyrfti að ráða í á
bilinu 20-30 kennarastöður til
að mæta fjölgun sem þessari“,
segir í skýrslunni.

Nemendur á svæðinu voru
um 1.000 haustið 2006 og
hafði þeim fækkað nokkuð frá
aldamótum. Í Grunnskóla
Bolungarvíkur hefur nemend-

um fækkað um 11% frá árinu
2001, í Grunnskóla Önundar-
fjarðar hefur þeim fjölgað um
3%, í Grunnskólanum á Suð-
ureyri hefur nemum fækkað
um 19% á tímabilinu, 10% í
Grunnskólanum á Ísafirði,
engin teljanleg breyting hefur
verið í Grunnskólanum á Þing-
eyri, í Grunnskólinn á Tálkna-
firði hljóðar breytingin upp á
26% færri nemendur, í Grunn-
skóla Vesturbyggðar hefur
þeim fækkað um 15% en í
Súðavíkurskóla hefur þeim
fjölgað um 20%.

Í Grunnskóla Bolungarvík-
ur sem er með um 140 nem-
endur í 9 bekkjardeildum gæti
fjölgað umtalsvert eða í um
200 nemendur miðað við nú-
verandi húsakost og er þá mið-
að við 20 nemendur í bekk.
Talið er að þá þyrfti að fjölga
kennurum um u.þ.b.. fjögur
stöðugildi.

Nemendur grunnskólanna
fjögurra í Ísafjarðarbæ voru

samtals 634 haustið 2006 og
hefur þeim fækkað talsvert þar
sem þeir voru tæplega 700
árið 2001. Samkvæmt upplýs-
ingum frá grunnskólafulltrúa
telja skólastjórarnir að miðað
við hagstæðustu skiptingu í
bekkjardeildir þá geti þeir
aukið nemendafjölda sinn
samtals um 230 nemendur.
Forsvarsmenn Grunnskólans
á Ísafirði telja að hæglega væri
hægt að bæta við 100 nem-
endum til viðbótar í húsnæð-
inu. Sú aukning myndi kalla á
nokkur stöðugildi kennara og
annars starfsfólks. Líklega þó
ekki meira en 5-6 stöðugildi.

Í Grunnskólanum á Þing-
eyri er talið að hægt væri að
bæta við um 40 nemendum
miðað við núverandi húsnæði.
Fjölga þyrfti um u.þ.b. 3 stöðu-
gildi vegna þessarar nemenda-
aukningar. Það er talið að í
Grunnskólanum á Suðureyri
sé rými fyrir 25 - 30 nemendur
til viðbótar. Til að mæta þeirri

kennt er í 5 bekkjardeildum.
Talsvert hefur fækkað í skól-
anum á undanförnum árum
og voru nemendur 61 árið
2006. Húsnæði skólans er
mjög gott samkvæmt upplýs-
ingum frá skólastjóra og hefur
verið byggt tvisvar við það
frá aldamótum. Því væri unnt
að fjölga nemendum í um 80-
85 að mati skólastjórans án
frekari viðbygginga. Til að
mæta slíkri fjölgun þyrfti að
auka mönnun um u.þ.b. fimm
kennarastöður.

Grunnskólinn í Vestur-
byggð er rekinn á þremur stöð-
um og eru nemendur veturinn
2007-2008 samtals 133, á
Patreksfirði 92, Bíldudal 21
og Birkimel 20. Talsvert hefur
fækkað í skólanum undanfarin
ár og voru nemendur samtals
168 haustið 2001. Húsnæði
skólans á Patreksfirði er stórt
og hefur hluti þess aldrei verið
tekinn til nýtingar fyrir kenn-
slu. Í hluta húsnæðisins er

bókasafn, fræðasetur o.fl.
Samkvæmt upplýsingum frá
skólastjóra Grunnskólans í
Vesturbyggð mætti u.þ.b. tvö-
falda nemendafjölda skólans
hvað varðar húsnæði og að-
eins ráða um tvo kennara til
viðbótar. Á Bíldudal og Birki-
mel er samkennsla árganga.
Byggja þyrfti fyrir skólann á
Bíldudal vegna fjölgunar sem
hlytist af starfsemi olíu-
hreinsistöðvar.

Súðavíkurskóli er með 36
nemendur í 1.-10. bekk og
með fimm ára nemendum sem
kennt er í skólanum eru nem-
endur 42 talsins. Nokkur
fjölgun nemenda hefur orðið
frá árinu 2001. Bekkjardeildir
eru fjórar talsins. Tónlistar-
skóli og leikskóli deila hús-
næðinu með grunnskólanum.
Miðað við það húsnæði sem
er til staðar telur skólastjóri
að bæta megi við u.þ.b. 20
nemendum.

– thelma@bb.is

fjölgun þyrfti að ráða í 1 - 2
stöðugildi til viðbótar.

Í Grunnskóla Önundarfjarð-
ar á Flateyri er talið að unnt sé
að bæta við 60 nemendum
innan núverandi húsnæðis.
þeirri aukningu fylgdu u.þ.b.
sex stöðugildi til viðbótar.

Í Grunnskólanum á Tálkna-
firði eru 48 nemendur sem

Grunnskólinn á Ísafirði er
stærsti skólinn á svæðinu.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Oft heyrast fréttir af ungl-
ingum sem eru að gera ein-
hvern óskunda og oft þegar
unglinga ber á góma þá er
verið að ræða það sem er til
vansa hjá aldurshópnum. Í
rauninni eru þetta þó svo lítið
brot af heildinni og við ættum
kannski að venja okkur á að
finna tvær jákvæðar sögur af
leik og starfi unglinga á móti
hverri einni neikvæðri sem við
kunnum að heyra, sennilega
hægðarleikur. Æskulýðsstarf
hefur verið starfrækt í Ísafjarð-
arkirkju undanfarin fimm ár
og hefur Lísbet Harðardóttir
verið umsjónarkona þess und-
anfarin fjögur. Hópurinn hitt-
ist eitt kvöld í viku og stundum
oftar ef verið er að vinna að
einhverjum verkefnum. Við
fengum að slást í hópinn með
stúlkunum eitt þriðjudags-
kvöld í desembermánuði.

Á annan tug ungmenna hef-
ur verið í æskulýðsstarfinu á
hverjum vetri frá því Lísbet
tók við umsjón þess. Undan-
farin tvo ár hefur hópurinn
samanstaðið af stúlkum á efsta
stigi grunnskóla en æskulýðs-
starfið er opið stúlkum og
drengjum á efsta stigi grunn-
skóla og 1.bekk menntaskóla.

Lísbet segir strákana velkomna
vilji þeir vera með en starfið
hafi óhjákvæmilega orðið
„kvenmiðaðra“ í fjarveru
þeirra. Til að byrja með var
lögð mjög rík áhersla á afþrey-
ingu á fundunum en þeir hafa
þróast meira út í samveru
stelpnanna þar sem þær fá að
vera á „trúnó“ sem allar konur
sem slitið hafa strigaskóm
táningsáranna hljóta að muna
sem afar mikilvægan þátt
þeirra. Stelpurnar eru nánar
og æskulýðsstarfið er eins-
konar systrafélag sem hefur
tengt þær sterkum böndum
sem halda hvort heldur sem
er á fundum eða í skólanum.
Mikill trúnaður ríkir og segist
Lísbet ófeimin við að leið-
beina stelpunum um hvað sem
það kann að vera sem þarfnast
mestrar slípunar í fari hverrar
og einnar.

„Við reynum að vera kurt-
eisar í tvo tíma í viku þar sem
við æfum okkur í að blóta
ekki og vera góðar“ segir Lís-
bet aðspurð út í starfið og
stelpurnar eru sammála um
það að æskulýðsstarfið geri
það að verkum að þær séu
betri manneskjur úti í lífinu
fyrir vikið. Á æskulýðsfund-

um er iðulega „takk-hringur“
þar sem stelpurnar segja frá
allavega einni manneskju sem
þær eru þakklátar fyrir eitt-
hvað sérstakt og segja frá því
hvernig þær ætla að sýna
þakklæti sitt í verki. Stundum
er bænahringur þar sem þátt-
takendum er í sjálfsvald sett
hvort beðið sé upphátt eða í
hljóði. Lísbet segir að eftir
því sem líður á veturinn þá
verði alltaf fleiri og fleiri bænir
settar í orð. Einn vinsælasti
leikurinn er öskurleikur sem
getur bæði verið með orðum
en oft bara með hljóðum,
blaðakona fékk að taka þátt í
öskuleiknum henni til mikillar
ánægju og útrásar.

Árlega er farið er á landsmót
æskulýðsfélaga sem haldið er
helgarlangt að hausti á mis-
munandi stöðum og alltaf
mikil stemning í kringum það.
Í ár sóttu 320 ungmenni mótið
sem haldið var á Hvamms-
tanga. Stelpurnar frá Ísafirði
unnu þar til verðlauna fyrir
bestu búningana en þær mættu
til leiks sem englar. Lísbet
segist hafa verið afar stolt af
sínum stelpum sem hafi verið
með alveg sérstaka liðsheild
og hóparnir sem farið hafi frá

Ísafirði alltaf verið hampað
mikið fyrir hana.

Ein messa á ári í Ísafjarðar-
kirkju er samansett af dagskrá
frá krökkunum í æskulýðs-
starfinu sem Lísbet segir hafa
verið að færa sig upp á skaftið
í dagskrárgerðinni og síðast
komið með trommusett inn í
kirkjuna til að auka á stemn-
inguna. Þá var til að mynda
spilað lagið Stairway to heav-
en og pönkútgáfa af Jesú bróð-
ir besti. Það er augljóst að
stelpurnar fá að kynnast kirkj-
unni á nýjan máta sem Lísbet
segir einn helsta tilgang starfs-
ins. Einu sinni á vetri er til að
mynda gist í kirkjunni. Stund-
um vilja hlutirnir taka á sig
aðrar myndir en áætlað er í
fyrstu og eitt sinnið ætluðu
stelpurnar að hafa kósíkvöld
sem endaði með heljarinnar
rjómasprautuslagi. Lísbet seg-
ir ekki mikið um reglur „Hvað
mætingu varðar er ein regla,
stelpurnar mega ekki vera á
rúntinum á meðan að æsku-
lýðsfundir eru“ og bætir við
„Mig langaði að gefa kirkj-
unni nýtt hlutverk fyrir ungu
fólki. Við megum alveg vera
frjáls hér og þurfum ekkert
endilega að sitja bein. Það er

ekkert sem ekki má í kirkj-
unni. Þú mátt alveg blóta ef
þú hefur samvisku í það. Þetta
er bara hús eins og hvert annað
hús. Guð gaf okkur val og þú
hlýtur að mega velja inn í
kirkjunni eins og annars stað-
ar, og fólki alveg í sjálfsvald
sett hvort það biður þar inni
eða ekki.“

Stelpurnar í æskulýðsstarf-
inu standa fyrir ýmisskonar
fjáröflunum og hafa þær oft
vakið athygli með því að selja
vegfarendum á Ísafirði faðm-
lög. Þær fara líka hefðbundn-
ari leiðir í þeim efnum og eru
með kökubasara, þar sem þær
sjálfar gera bakkelsið. Fyrir
jólin eru stelpurnar líka meira
í klassísku deildinni, föndra
og baka piparkökur.

Það velta eflaust einhverjir
fyrir sér hvort það sé ekki
öflugt trúarlíf iðkað í æsku-
lýðsstarfi á vegum kirkjunnar.
Lísbet segist hafa verið upp-
teknari af því í upphafi að
vera með einskonar kristin-
fræði en nú. Hún segist hafa
beint þessu meira inn í leik og
starf helur en að vera með
fortölur „Núna snýst þetta
mest um almenna siðfræði.“

– annska@bb.is

Unglingar í stuði með Guði

Aðalfundur Átthagafélags Sléttu-
hrepps verður haldinn í Sigurð-
arbúð, laugardaginn 12. janúar
kl. 15:00.

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú í
kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?
Alls svöruðu 664.Alls svöruðu 664.Alls svöruðu 664.Alls svöruðu 664.Alls svöruðu 664.

Innan við 10 þúsundInnan við 10 þúsundInnan við 10 þúsundInnan við 10 þúsundInnan við 10 þúsund
sögðu 263 eða 40%sögðu 263 eða 40%sögðu 263 eða 40%sögðu 263 eða 40%sögðu 263 eða 40%

10-50 þúsund10-50 þúsund10-50 þúsund10-50 þúsund10-50 þúsund
sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%

51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund
sögðu 42 eða 6%sögðu 42 eða 6%sögðu 42 eða 6%sögðu 42 eða 6%sögðu 42 eða 6%
Yfir 100 þúsundYfir 100 þúsundYfir 100 þúsundYfir 100 þúsundYfir 100 þúsund

sögðu 39 6%sögðu 39 6%sögðu 39 6%sögðu 39 6%sögðu 39 6%
Kaupi ekki flugeldaKaupi ekki flugeldaKaupi ekki flugeldaKaupi ekki flugeldaKaupi ekki flugelda

sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%sögðu 160 eða 24%

Náttúrustofa Vestfjarða
auglýsir eftir þremur sérfræð-
ingum til starfa við vistfræði-
rannsóknir (dýra og/eða gróð-
urs), kortagerð (vistgerða- og/
eða gróðurkortagerð) og fjar-
könnun. Leitað er að líffræð-
ingum og/eða landfræðingum,
sem hafa menntun og reynslu
í vistfræðirannsóknum og/eða
kortagerð og þekkingu á vist-
fræði.  Þekking og reynsla í
notkun hugbúnaðar á borð við
Microstation, ArcGis, Erda-
simagine og landfræðilegra
gagnagrunna er æskileg.

Einn þessara sérfræðinga
verður staðsettur í starfsstöð
Náttúrustofu Vestfjarða á
Patreksfirði en hinir tveir geta
verið þar sem hentar, eftir
samkomulagi. Höfuðstöðvar
Náttúrustofu eru í Bolungar-
vík en nýverið voru opnaðar
starfsstöðvar á Patreksfirði og
Hólmavík. Umsóknarfrestur
er til 15. janúar 2008.

Í tilkynningu frá NAVE
segir að umsækjendur þurfi
að vera vel á sig komnir og
geta dvalið langdvölum að
heiman við vettvangsvinnu.
Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst. Nán-
ari upplýsingar um störfin
veitir Þorleifur Eiríksson, for-
stöðumaður Náttúrustofu Vest-
fjarða.

NAVE auglýs-
ir eftir sér-
fræðingum
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Hjalti Proppé á Þingeyri

Beikonvafinn
hreindýravöðvi

Góð kvöldstund í leikhúsinu
Leikrit Matthíasar Joch-

umssonar Útilegumennirnir,
sem í síðari gerðum hefur jafn-
an gengið undir nafni aðal-
hetjunnar, Skugga-Sveins, er
langvinsælasta leikrit Íslands-
sögunnar. Uppsetning Litla
leikklúbbsins var frumsýnd í
Edinborgarhúsinu 17. nóvem-
ber og var boðið upp á nokkrar
sýningar sem fengu góða að-
sókn. LL stefnir á að sýna
leikritið aftur í byrjun febrúar
og því leitaði Bæjarins besta
til Ásthildar Cesil Þórðardótt-
ur, sem er eldri en tvævetur í
leiklistarmálum Ísfirðinga, og
bað hana að miðla af upplifun
sinni á Skugga Sveini Litla
leikklúbbsins.

Ég fór á leiksýninguna
Skugga Svein í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði fyrr í desem-
bermánuði. Þetta mun vera
fyrsta leiksýningin sem sett
er upp í aðalsalnum. En nokk-
ur leikverk af minna taginu
hafa verið sýnd í sal á annari
hæð hússins. Í byrjun vil ég
segja að sviðsmyndin var
hreint frábær. Einföld en af-
skaplega sterk og var einn
mesti styrkur sýningarinnar.
Þar var ekkert ofaukið, stíl-
hreint og skiptingar vel skipu-
lagðar og tapaðist aldrei þráð-
urinn eins og stundum vill
verða þegar margar skiptingar
eru í leikritum.

Skugga Sveinn var í hönd-
um Páls G. Loftssonar. Páll er
vanur leikari, og Skugga-
sveinn varð eftirminnilegur í
meðferð hans. Allt frá því að
vera næstum klökkur í endur-
minningum upp í að þruma
yfir salnum, þá fyllti hann
þennan karakter af þvílíku lífi
að unun var á að horfa. Magn-
aður leikur hjá Páli Gunnari.
Ketill skrækur, Sveinbjörn
Hjálmarsson var eftirminni-
legur líka, mjög sannfærandi
góður leikur og samleikur
þeirra fóstbræðra var sérlega
næmur og góður. Hann datt
aldrei úr hlutverkinu allan tím-
ann. Sérlega var skemmtilegur
samleikur þeirra í senunni þar
sem þeir syngja saman og
brýna busana. Eiginlega drep-
fyndið.

Það var töluvert um óreynda
leikara í sýningunni, og bar
hún dálítið keim af því. En
hún var þó í heild sinni áferð-
arfalleg. Ég held samt að það
hefði mátt stytta hana veru-
lega, sérstaklega fyrir hlé.
Söngvana hefði líka mátt
stytta um einhver vers. Ég
hugsa að þarna hafi virðingin
fyrir meistara Matthíasi ráðið
um að svo var ekki gert. En
sýningin tók um þrjá tíma.
Tek það samt fram að allir

horfir. Það má líka segja í
heildina, hafi leikendur horft
full mikið upp í loftið, þegar
þau ávörpuðu salinn. Það
hefði verið betra að finna stað
sem var nær hausamótum
leikhúsgesta.

Grani kotungur var kostu-
legur í höndum Harðar Högna-
sonar. Hólasveinar voru túlk-
aðir af Ólafi Halldórssyni og
Halldóri Sveinssyni. Ágæt-
lega gert, en ég hefði stytt
þeirra atriði nokkuð fyrir mína
parta. Þeir eru báðir söngmenn
góðir, og reyndi á það í þess-
um hlutverkum. Galdra-Héð-
inn var í höndum Þrastar Ól-
afssonar, Þröstur er að mínu
mati orðinn svolítið fastur í
svona skrípafígúrum, ég vildi
sjá hann takast á við alvarlegra
hlutverk næst. Ögmundur í
túlkun Jóns Jens, var ágætur,
skorti samt dálítið á sannfær-
inguna, en þetta er hlutverk
sem er erfitt að gera eitthvað
í. Það býður ekki upp á mikla
leikhæfileika.

Því miður voru myndatökur
ekki leyfðar á sýningunni, en
ég smellti af nokkrum mynd-
um baksviðs, meðan leikarar
undirbjuggu sig fyrir sýning-
una. Það er alltaf sérstök til-
finning baksviðs, mér sýnist
aðstaðan þarna vera mjög góð
fyrir leikendur, eitthvað sem
ekki hefur alltaf verið til staðar
hjá okkur.

Eins og ég sagði, áferðar-
falleg sýning, vantaði ef til
vill dálítið upp á framsögn
hjá sumum nýgræðingunum,
en það er ekki auðvelt að setja
upp svona mannmarga sýn-
ingu með mörgu óvönu fólki.
Þau skiluðu þó öll góðri sýn-
ingu, og þarna kom í ljós hve
afburðar góður hljómur er í
húsinum. Leikmynd til fyrir-
myndar, lýsingar góðar og
hnökralausar, búningar skemmti-
legir og trúverðugir, förðun
smekkleg aldrei ofgert.

Leikstjóranum Hrafnhildi
Hafberg óska ég innilega til
hamingju með þetta leikverk.
Ég skemmti mér hið besta,
það gerði einnig 10 ára stubb-
urinn minn. Svo það er ljóst
að leikritið höfðar til margra.
Það er full ástæða til að mæla
með því. Það liggur mikil
vinna á bak við svona sýningu,
óeigingjörn vinna allra þeirra
sem þar koma við sögu. Bæði
leikara og þeirra sem vinna
sitt verk í kyrrþey baksviðs
og á sýningum og æfingum.
Ég hvet fólk eindregið til að
fara á þessa sýningu, hún er
vel þess virði að eyða kvöld-
stund í leikhúsinu.

Hafið hjartans þökk fyrir.
Ásthildur Cesil Þórðardóttir.

söngvarar voru mjög góðir
enda flestir í Karlakórnum
Erni ef mér skjátlast ekki.

Grasa-Gudda var líka ógleym-
anleg. Viðar Konráðsson fór
á kostum. Hann gerði þessari
gömlu konu virkilega góð skil.
Það er skemmtileg hugmynd
að láta karlmann leika hana.
Og í höndum Viðars varð hún
mér ógleymanleg. Virkilega
skemmtilegur leikur og áreyn-
slulaus algjörlega. Sigurður í
Dal hefði stundum mátt reyna
að sannfæra okkur meira, en
Lárus komst samt ágætlega
frá hlutverki sínu. Lárus er
glæsimenni og gaf Sigurði
þann þokka og höfðingsskap
sem hæfði hlutverkinu. Dóttir
hans Ásta var einstaklega vel
leikinn af Elínu Sveinsdóttur,
stórfalleg stúlka og söng eins
og engill. Það voru því fallegar
senurnar milli hennar og
Haraldar. Harald lék Hlynur
Kristjánsson, það skorti nokk-
uð á sviðsöryggi hjá honum.
En hann skilaði samt hlutverk-
inu vel. Hann var rétta týpan í
þetta hlutverk og það hefur

örugglega hjálpað til.
Spjátrungurinn Jón sterki

var ágætlega túlkaður af Þor-
leifi Ágústssyni. Ef til vill full
reigingslegur á stundum, en í
heildina skilaði hann Jóni vel
frá sér. Gvendur hjú í Dal, Ísak
E. Róbertsson var léttur á fæti,
en vantaði töluvert á fram-
sögn. En hann er ungur og á
eftir að gera betur í framtíð-
inni. Sýslumaðurinn Lárens-
íus var skemmtilega túlkaður
af Finni Magnússyni, enda
Finnur mjög vanur leikari.
Hann gaf þessum sýslumanni
líf, mitt í allri græðginni og
hefnigirninni skein alltaf í
gegn sá maður sem hann
reyndist svo vera í lokin.

Þjónustustúlkan Margrét,
var þokkaleg í höndum Dag-
nýjar Hermannsdóttur, einföld
góð sál, ástfangin af húsbónda
sínum. Þó var stundum sem
mér fannst hún heldur undir-
leit. Þ.e. horfði of mikið niður
á gólfið, einkum í samtali sínu
við Hólasveina. Augun eru
sterkt afl á leiksviði, og maður
þarf að gæta sín hvert maður

Sýslumaðurinn Lárensíus, leikinn af Finni Magnússyni.

Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis hátíðarkvöldverð,
sem ekki er þörf á að vera
matreiðslumeistari til þess að
matreiða, sem er beikonvafinn
hreindýravöðvi. Hjalti segir
að mjög gott sé að bera kjötið
fram með steiktum sætum kar-
töflum, sveppum og lauk.,
hvers kyns salati og sólþurrk-
uðum tómötum. Uppskriftin
er miðuð fyrir fjóra.

Beikonvafinn hreindýra
vöðvi
Hreindýr ca 1 kg
Einiber
Svartur pipar
Rósmarín

Salt
Beikon

Einiber og rósmarín marið
saman í mortéli. Kryddið kjöt-
ið og gott er að nudda því
aðeins inn í vöðvann. Hitið
síðan pönnu og snögg steikið
(til að loka kjötinu). Að lok-
inni steikingu er beikoni vafið
utan um vöðvann og kjötið
sett í ofn við 200°C og hitað í
65-70°C eða eftir smekk. Gott
að setja svolítið vatn út í
steikarfatið til að fá soð í sósu.

Ég skora á Sigmund F.
Þórðarson á Þingeyri að
koma með næstu uppskrift.

Hefðbundin gómrömm skötuveisla Hraðfrystihússins-
Gunnvarar hf. í Hnífsdal var haldin á síðasta vinnudegi fyrir
jól. En HG er eitt þeirra fyrirtækja sem býður starfsmönnum
og ýmsum velunnurum fyrirtækisins árlega til skötuveislu í
kaffisal frystihússins. Flestir voru hæstánægðir með að geta
lagt sér þetta lostæti til munns en þó voru sumir sem leist ekki
eins vel á þennan ilmþunga málsverð en skatan var með þeim
kæstari sem blaðamaður hefur bragðað á.

Við þetta tækifæri var afhentur styrkur til Vesturafls, að
upphæð 300.000 krónum en það er siður hjá HG að í stað þess
að gefa jólagjafir eða senda jólakort styrkir fyrirtækið gott
málefni. Vesturafl er endurhæfingarmiðstöð fyrir fólk sem
vegna veikinda eða annarra aðstæðna býr við skert lífsgæði. Í
miðstöðinni er starfandi iðjuþjálfi sem aðstoðar fólk við að
setja sér markmið og finna leiðir til að ná þeim. Starfsemin
nær til íbúa Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur og Súðavíkur.

HG styrkir Vesturafl
Kristján G Jóhannsson stjórnarformaður HG
afhendir forsvarsmönnum Vesturafls styrkinn.

Ungir sem aldnir skemmtu sér á jólaballiUngir sem aldnir skemmtu sér á jólaballiUngir sem aldnir skemmtu sér á jólaballiUngir sem aldnir skemmtu sér á jólaballiUngir sem aldnir skemmtu sér á jólaballi
Mikil stemmning var á jólaballi Frímúrara á Ísafirði sem haldið

var milli jóla og nýárs. Að sögn Barða Önundarsonar eins
skipuleggjenda jólaballsins var temmilega mætt en vitaskuld

létu jólasveinar sig ekki vanta. „Þetta var mjög gaman og ungir
sem aldnir skemmtu sér.“ Jólaballið fór fram með hefð-

bundnu sniði og var boðið upp á kaffi og með því. Um er að
ræða árlegan viðburð sem hefur verið við lýði í árafjöld.
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Talsverð fækkun íbúa hefur
verið í þremur stærstu sveit-
arfélögunum á Vestfjörðum
síðasta áratuginn samkvæmt
nýjum tölum frá Hagstofu
Íslands. Íbúar Ísafjarðarbæjar
voru 3.963 þann 1. desember
síðastliðinn og hafði þá fækk-
að um 10% frá árinu 1997
þegar þeir voru 4.395 talsins.

Íbúum í Bolungarvík fækkaði
á sama tímabili um liðlega
17%, voru 1.094 fyrir áratug
en 904 í upphafi mánaðarins.

Í Vesturbyggð fækkaði íbú-
um mest eða um rúmlega 26%
á fyrrgreindu tímabili. Árið
1997 voru þeir 1.248 en ein-
ungis 920 þann 1. desember.
Íbúafækkunin hefur verið

nokkuð jöfn og þétt þennan
áratug og hefur íbúum fækkað
á hverju ári með nokkrum
undantekningum þó. Þannig
jókst íbúafjöldi í Ísafjarðarbæ
lítillega á tímabilunum 1997-
98 og 2003-04 og íbúum fjölg-
aði um þrjá í Bolungarvík milli
áranna 1999 og 2000.

Sé einungis litið til þróun-

arinnar milli ársins 2006 og
þess sem nú er að líða fækkar
íbúum í Ísafjarðarbæ mest,
eða um 3,3%. Íbúum Bolung-
arvíkur fækkar einungis um
einn, eða um 0,1%, og íbúum
Vesturbyggðar fækkar um 17,
eða sem nemur tæpum 2 prós-
entustigum.

– halfdan@bb.is

Íbúar Ísafjarðarbæjar voru 3.963 þann
1. desember síðastliðinn og hafði þá fækkað um

10% frá árinu 1997 þegar þeir voru 4.395 talsins.

Talsverð fækkun í þremur
stærstu sveitarfélögunum

Vestfirðingum fækkar
um 100-200 íbúa á ári og
á þeim hraða tæmist allur
Vestfjarðakjálkinn á um
50 árum. Þetta er að finna
í skýrslu sem RHA vann
fyrir Fjórðungssamband
Vestfirðinga um samfé-
lagsþætti er kemur að fyr-
irhugaðri byggingu olíu-
hreinsistöðvar á Vestfjörð-
um. Þar kemur fram að
,,fækkunarhraðinn“ síðustu
ár virðist vera um 1.000 –
2.000 íbúar á 10 árum.

Eins og öllum er kunn-
ugt um hefur íbúum fækk-
að mikið á Vestfjörðum
og hefur sú þróun staðið í
langan tíma, nánast alla
síðustu öld. Brottfluttir
Vestfirðingar virðast sækja
til höfuðborgarsvæðisins
en straumur aðfluttra kem-
ur frá útlöndum. Straum-
urinn frá Vestfjörðum er
mun stríðari en til Vest-
fjarða enda fækkar í lands-
hlutanum Á árinu 2005
fluttu 363 Vestfirðingar til
höfuðborgarsvæðisins og
68 til útlanda. Hins vegar
fluttu 191 af höfuðborg-
arsvæðinu til Vestfjarða
og 184 frá útlöndum.

Vestfirðingar eru 7.309
talsins og hefur þeim
fækkað um 1300 manns á
undanförnum áratug.

– thelma@bb.is

Vestfirðir
tæmast á
hálfri öld

Sérstaklega litið til svæða þar sem
samdráttur leiðir til fækkunar starfa

Alls verður 195 milljónum
króna varið til framkvæmda
við endurbætur og viðhald
fasteigna og mannvirkja í eigu
ríkisins á Vestfjörðum á næsta
ári. Fjárveitingin er liður í mót-
vægisaðgerðum ríkisstjórnar-
innar vegna lækkunar þorsk-
aflamarks. Segir í tilkynningu
frá fjármálaráðuneytinu að við
úthlutunina hafi sérstaklega
verið litið til þeirra sveitarfé-

laga og svæða þar sem afla-
samdráttur mun leiða til fækk-
unar starfa. Því vekur nokkra
athygli að á næstu tveimur
árum verður 97 milljónum
króna varið til endurbóta og
viðhalds í Borgarnesi og á
Hvanneyri, en þessir tveir
staðir hafa hingað til ekki
verið taldir til mikilla útgerð-
arbæja. Hins vegar verður ein-
ungis 2 milljónum eytt í fast-

eignir í Bolungarvík og engu
á stöðum eins og Súðavík og
Suðureyri.

Elías Guðmundsson, at-
hafnamaður á Suðureyri, segir
að ljóst sé að Súgfirðingar
muni líða verulega fyrir þorsk-
aflaskerðingu en ekki einni
krónu verði varið til endurbóta
á fasteignum á staðnum. Ís-
lenska ríkið á að vísu ekki
miklar eignir á Suðureyri, en

Elías segir að þrátt fyrir það
hafi ráðherrar fengið lista með
tillögum að endurbótum á staðn-
um. „Þar var meðal annars
rætt um endurbætur á félags-
heimili bæjarins. Þó að það sé
ekki í eigu ríkisins má segja
að það sé samfélagseign“, seg-
ir Elías.

Alls verður einum milljarði
varið til þessara endurbóta á
landinu öllu og skiptist hlutur

Vestfirðinga sem hér segir:
Heilbrigðisstofnun Patreks-

firði fær 40 m.kr.,  Heilbrigð-
isstofnunin Ísafjarðarbæ fær
110 m.kr., Heilbrigðisstofn-
unin Bolungarvík fær 2 m.kr.,
Menntaskólinn á Ísafirði fær
23 m.kr. Lögreglan á Patreks-
firði fær 5 m. kr.  og Sýslumað-
urinn á Ísafirði fær 15 millj-
ónir króna.

– halfdan@bb.is

Gleðilegt ár!


