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Vestfirskur gleðipinni sem
hugðist læra veðurfræði

– sjá bls. 10-12.

„Hér finn ég mig í tengslum við náttúruna, nálægt fjöll-
unum mínum og sjónum, hér líður mér vel. Maður á
kannski ekki að segja svona, en mér leið verulega
illa þegar ég fór á flatlendið í Flóanum og var eitt
haust í skóla á Selfossi. Þetta var svo voðalega
flatt, og djöfull var næðingssamt,“ segir Finn-
bogi Sveinbjörnsson, formaður VerkVest.

Beitt fyrir næstu
veiðiferð!

Félagarnir Bjössi Boggu
(Guðmundur Sigurbjörn
Einarsson) og Bjarni L.

Gestsson, hafa verið beitn-
ingarmenn um langa hríð.
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Ómar Már hættir sem sveitarstjóri
Ómar Már Jónsson, sveitar-

stjóri í Súðavík og fulltrúi L-
listans í hreppsnefnd, hefur
ákveðið að gefa ekki kost á sér í
starf sveitarstjóra eftir sveitar-
stjórnarkosningarnar sem fram
fara 31. maí. „Ég hef starfað sem
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps frá
október 2002, þegar ég flutti til
Súðavíkur frá Reykjavík og ég
hef jafnframt setið í sveitarstjórn

frá árinu 2006. Þegar litið er til
baka hafa þessi ellefu ár verið
krefjandi og skemmtileg. Ég hef
á þessum tíma kynnst og starfað
með frábæru fólki og eignast
góða félaga,“ segir Ómar Már.

„Ég hef oft sagt að það séu
forréttindi að geta sameinað starf
sitt og helsta áhugamál, sem það
hefur sannanlega verið hjá mér í
starfi sveitarstjóra. Undanfarin

ellefu ár hef ég fengið að taka
þátt í að móta framtíð sveitarfé-
lagsins með þeim sem hafa
starfað í sveitarstjórn. Einkenn-
andi fyrir öll tímabilin hefur verið
sú góða og trausta samvinna sem
ríkt hefur innan sveitarstjórnar.
Tólf ár eru drjúgur spölur í lífi
sérhvers manns og tel ég að það
sé kominn tími á mig og einnig
sveitarfélagið og því hef ég tekið

þá ákvörðun að gefa ekki kost á
mér í starf sveitarstjóra eftir kosn-
ingarnar í vor,“ segir Ómar Már.
Hann segir einnig að fjölskyldan
hafi velt því fyrir sér að flytja frá
Súðavík í haust. Þeim hafi alltaf
liðið ákaflega vel í Súðavík og
tóku því þá ákvörðun að búa þar
áfram, „eins lengi og við sjáum í
þeim málum.“

Fyrir síðustu sveitarstjórnar-

kosningar, 2010, voru tveir listar
í framboði í Súðavík, annars veg-
ar L-listinn og hins vegar F-list-
inn. L-listinn fékk fjóra fulltrúa
kjörna en F-listinn einn fulltrúa.
Valgeir Hauksson eftirlitsmaður
leiddi L-listann en næstu fjögur
sæti skipuðu þau Ester Rut
Unnsteinsdóttir, Ómar Már, og
Guðrún I. Halldórsdóttir verka-
maður og húsmóðir.

Andmælafrestur Þor-
steins framlengdur

Embætti Landlæknis hefur
framlengt andmælafrest Þor-
steins Jóhannessonar, fram-
kvæmdastjóri lækninga við
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
vegna mats á starfshæfni hans.
Fresturinn átti að renna út 2.
janúar síðastliðinn en hefur
verið framlengdur fram í miðj-
an mánuðinn að sögn Þrastar
Óskarssonar, framkvæmda-
stjóra stofnunarinnar. Málinu
var vísað til Landlæknisem-
bættisins í kjölfar þess að deilur
lækna við stofnunina vegna
málsins komust í hámæli í fjöl-
miðlum.

Ekki verður greint frá niður-
stöðu matsins fyrr en endanleg
niðurstaða liggur fyrir en þang-

að til gegnir Þorsteinn áfram
störfum sem framkvæmda-
stjóri lækninga, en að hann
sinnir hvorki skurðaðgerðum
né læknavöktum. Eins og fyrr
segir var Landlæknisembætt-
inu falið að meta starfshæfni
Þorsteins í kjölfar þess að fjall-
að var um bréf fimm lækna
við stofnunina til forstjóra
hennar, þar sem þeir óskuðu
eftir að málinu yrði vísað til
landlæknis. Þá var um mán-
uður liðinn frá því að bréfið
var skrifað. Frá því að málið
kom upp hafa fjórir læknanna
fimm sagt upp störfum hjá
stofnuninni. Þrír þeirra hafa
þegar látið af störfum.

– harpa@bb.is

Björgunarfélag Ísafjarðar var kallað út um kl. 07:30 á mánudagsmorgun til að hefta þak sem
var að fjúka af hesthúsi á Hauganesi í Skutulsfirði. Mjög hvasst var á svæðinu og fór vindhraðinn
upp í 35 m/s í hviðum. „Það var fokinn einhver smá partur af þakinu og við festum niður það sem
var laust og kláruðum verkið um klukkan níu,“ segir Ari Kristinn Jóhannsson hjá BFÍ. Hann
segir björgunarstarf hafa gengið vel og telur að ekki sé um miklar skemmdir að ræða.

Hluti þaks fauk af hesthúsi

Rannsókn á
kynferðisbroti

á lokastigi
Rannsókn lögreglunnar á

Vestfjörðum á kynferðis-
brotamáli sem kom upp á
Ísafirði í síðasta mánuði er
langt á veg komin. Um miðj-
an desember voru fimm karl-
menn handteknir af lögreglu
vegna gruns um að þeir hefðu
brotið kynferðislega gagn-
vart ungri konu í húsi á Ísa-
firði. Öllum mönnunum var
síðar sleppt en tveir þeirra
fengu réttarstöðu grunaðra og
voru síðan úrskurðaðir í far-
bann til 17. febr. en allir fimm
eru af erlendu bergi brotnir.

Samkvæmt upplýsingum
frá lögreglunni á Vestfjörð-
um hefur rannsóknin gengið
vel og hafa margir verið yfir-
heyrðir í tengslum við hana.
Rannsóknin er nú á lokastig-
um en að henni lokinni fer
málið til embættis ríkissak-
sóknara sem tekur ákvörðun
um hvort gefa eigi út ákæru
á hendur mönnunum eður ei.

Skip Hraðfrystihússins Gunn-
varar hf., í Hnífsdal veiddu 7%
meira í tonnum talið á síðasta ári
en árið á undan en aflaverðmæti
dróst saman um 5% milli ára.
Lægra aflaverðmæti má rekja til
lægra afurðarverðs á helstu mörk-
uðum fyrirtækisins og styrkingu
krónunnar gagnvart helstu gjald-
miðlum viðskiptalandanna. Á
síðasta ári lönduðu skip HG alls

13.270 tonnum að verðmæti
3.431 milljónum króna saman-
borið við 12.363 tonn að verð-
mæti 3.598 milljónir króna árið
2012. Útgerð skipa félagsins
gekk vel og togarar félagsins fóru
ekki í slipp á árinu. Aflabrögð
voru góð á árinu líkt og árin á und-
an sem hefur leitt til hagkvæm-
ari sóknar.

Valur og Örn voru gerðir út á

rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi og
gengu þær veiðar vel og afla-
brögð góð. Mjög erfitt tíðarfar
hefur verið síðustu vikurnar og
sjósókn erfið. Júlíus Geirmunds-
son ÍS kom með 4.674 tonn að
landi á síðasta ári að verðmæti
1.667 milljónir króna. Aflaverð-
mæti skipsins árið 2012 var hins
vegar 1.850 milljónir króna. Páll
Pálsson ÍS kom með 5.075 tonn

að landi á síðasta ári að verðmæti
901 milljón króna (998 milljónir
króna árið 2012), Stefnir ÍS kom
með 3.213 tonn að verðmæti 779
milljónir króna (770 milljónir
króna árið 2012) og Valur ÍS og
Örn ÍS komu með 308 tonn að
landi að verðmæti 85 milljónir
króna (10 milljónir króna árið
2012).

– smari@bb.is

Aflaverðmæti skipa HG dregst saman

Páll Pálsson ÍS 102.
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Ritstjórnargrein

Straumhvörf
í sjávarútvegi

Spurning vikunnar
Hvernig leggst árið 2014 í þig?

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

Alls svöruðu 443.
Vel sögðu 361 eða 81%
Illa sögðu 82 eða 19%

Starfsstöð Fiskistofu lokað
Starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði

var lokað á mánudag. Dr. Þor-
leifur Ágústsson, deildarstjóri
starfsstöðvarinar spyr sig hvort
um sé að ræða pólitíska ákvörð-
un. Fiskeldisstarfsemi Fiskistofu
flyst til Matvælastofnunar á Sel-
fossi í lok árs að sögn Þorleifs.
Veiðieftirliti stofnunarinnar á
Ísafirði var hætt fyrir ári og
tveimur eftirlitsmönnum sagt upp
störfum. Samhliða var ákveðið
að byggja upp starfsstöð fiskeldis
á Ísafirði og hóf hún starfsemi í
maí. Í desember, aðeins hálfu ári
síðar, var ljóst að starfstöðinni
yrði lokað.

„Í haust var ákveðið að fara í
reglugerðabreytingu og einfalda
eftirlit og vöktun í fiskeldi og það

stóð til í fyrri drögum að Fiski-
stofa myndi taka við auknum
verkefnum og ég bjóst við starfs-
stöðin á Ísafirði myndi eflast en
skyndilega var kúvent í byrjun
desember og ákveðið að flytja
málaflokkinn til Matvælastofn-
unar á Selfossi. Ég spyr mig því
hvort það hafi verið pólitísk
ákvörðun sjávarútvegsráðherra
að flytja starfsemina í sitt heima-
kjördæmi,“ segir Þorleifur.

Þorleifur segir þetta vera enn
eitt höggið fyrir landsbyggðina
og sýna að það er enginn vilji hjá
stjórnvöldum að byggja upp
öflugar stofnanir á landsbyggð-
inni. „Ef starfsstöð á að virka
þarf hún að fá að þróast og stækka
og verða sjálfstæð. Ekki bara

tveir starfsmenn að taka við skip-
unum að sunnan og það var von
okkar að fiskeldisstarfstöðin
fengi að gera það en þeirri von
var snarlega kippt burt. Það er
svo auðvelt fyrir embættismenn
og pólitíkusa að leggja niður eins
og tveggja manna útibú og því
mjög mikilvægt fyrir landsbyggð-
ina að byggðar séu upp öflugar
og sjálfstæðar stofnanir. En það
er ljóst að það uppbyggingarstarf
sem fór fram á þessum stutta
tíma er farið út um gluggann.“

Hann undrast að hafa ekki
heyrt í þingmönnum kjördæmis-
ins varðandi lokunina. Þorleifur
hefur fengið starf í Stavanger í
Noregi en samstarfsmaður hans
mun flytjast til í starfi.

Ungur karlmaður hefur verið
dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða
fyrir brot gegn valdstjórninni og
líkamsárás, með því að hafa í júlí
á síðasta ári, í fangageymslu lög-
reglunnar á Ísafirði, veist með
ofbeldi að lögreglumanni við
skyldustörf. Sparkaði hann með
hné í brjóst hans og enni með
þeim afleiðingum að lögreglu-
maðurinn hlaut þreifieymsli yfir

hægra brjósti og rifbrot. Maður-
inn viðurkenndi brot sín.

Við ákvörðun refsingar var lit-
ið til þess að með háttsemi sinni
braut hann alvarlega gegn lög-
reglumanni sem var að sinna
skyldustarfi sínu og rauf með því
skilorð dóms vegna líkamsárásar
frá 14. apríl 2011. Þá var einnig
litið til skýlausrar játningar
mannsins og þess að meðferð

málsins hafi dregist nokkuð.
Eftir framangreindu, og þrátt fyrir
skilorðsrof, þótti dómnum rétt
að skilorðsbinda refsingu manns-
ins á ný. Maðurinn var dæmur í
sex mánaða fangelsi en refsingin
skal niður falla að tveimur árum
liðnum haldi hann almennt skil-
orð. Hann var einnig dæmur til
að greiða allan sakarkostnað
málsins, 16.000 krónur.

Sparkaði með hné í brjóst

Aurora og Borea aðskilin
Rekstur skútunnar Auroru hef-

ur verið aðskilinn frá ferðaþjón-
ustufyrirtækinu Borea Advent-
ures á Ísafirði en það var í eigu
Sigurðar Jónssonar og Rúnars Óli
Karlssonar. Skútan tilheyrir nú
Aurora Arktika, nýju ferðaþjón-
ustufyrirtæki Sigurðar. Að sögn
Sigurðar eru það fyrst og fremst
Rúnar Óli og Nanný Arna eigin-
kona hans sem stjórna nú hjá
Borea Adventures. Fyrirtækin
vinni þó ennþá mikið saman og
lítið sé í raun að breytast annað
en að þau eru rekin sem tvö sjálf-
stæð fyrirtæki. Í september hafði
BB samband við Sigurð og að-
spurður þá um orðróm um að-
skilnað hans frá Borea sagði hann
að enginn fótur færir fyrir honum.
Orðrómurinn var einmitt þess
efnis að rekstur skútunnar yrði
aðskilinn frá Borea og markaðs-

settur undir merkinu Aurora Ark-
tika. Aðspurður hvað hafi breyst
á þessum stutta tíma segir Sig-
urður.

„Þetta er í raun ennþá að mót-
ast, og hefur verið að smá þróast
bara. Maður er alltaf að leita leiða
til að gera hlutina betri. Borea
hefur alltaf verið með nokkrar
einingar undir sér, kaffihúsið
Bræðraborg, Bjarnarnesið og
ferðaþjónustan en hver eining
hefur samt alltaf verið rekin sem
ein eining en ekki allt í samkrulli
þó Borea hafi verið ein heild
gagnvart viðskiptavinum félags-
ins og það hefur gengið vel. Eina
breytingin er að útgerð skútunnar
Auroru er nú rekin alveg sér.
Samvinna okkar breytist ekki,
ferðir Auroru breytast ekki.“

Sigurður er eini starfsmaður
Auroru Arktika sem vinnur í fullu

starfi við útgerðina. „Ég er samt
með fullt af fólki sem kemur að
þessu, þ.e. áhöfn.“ Hann segist
bjartsýnn á komandi starfsár og
að bæði Borea og Aurora eigi
eftir að pluma sig vel. „Við förum
fyrstu ferðina 3. mars en þá verð-
ur farið í Jökulfirðina,“ segir
hann. Ferðir Auroru hafa verið
gríðarlega vinsælar og ekki að
undra þar sem að þetta er einstakt
tækifæri til þess að skíða á svæði
þar sem að engar samgöngur né
þjónusta er til staðar.

Aðspurður hvort einhverjar
breytingar séu í farvatninu hjá
útgerðinni segir Sigurður svo
ekki vera. „Ekki í bili að minnsta
kosti. Auðvitað höfum við alltaf
augun opin en eins og staðan er
núna þá eru hlutirnir bara góðir,“
segir Sigurður.

– harpa@bb.is

Sigurður eigandi
og skipstjóri
Auroru.

Haft hefur verið á orði að nú eigi hljóðlát bylting sér stað í sjávarútvegi.
Afturhvarf til fortíðar, árabátanna? Nei, fjandakornið. Af umræðunni má
ráða að byltingin sé fólgin í að færa allan afla til vinnslu í landi, auk hugar-
farsbreytingar í þá veru að gjörnýta þurfi sjávarfangið. Frystitogaraævintýrið
sé að líkindum á enda, a.m.k. á verulegu undanhaldi. Mönnum er orðið
ljóst að gífurleg verðmæti felast í mörgu sem áður var hent eða þegar best
lét lenti í gúanói. Að magni til komi auðlindin seint eða aldrei til með skila
því sem áður var. Því verði að skipta um gír.

Hlaut ekki að koma að þessu? Var kappið ekki orðið meira en góðu hófi
gegndi? Forsjá? Í hvaða orðabók var þá viðvörun að finna? Allt snerist um
að ná í sem flesta sporða. Þróunin í veiðarfærum, frá handfærum til flot-
trolls, risa veiðarfæris með útbreiddan faðm sem nam víðáttu tveggja fót-
boltavalla, gekk hratt fyrir sig. Togarar jafnvel með tvö troll úti samtímis!
Ef til vill má segja að þessi þróun hafi ekki verið umflúin. Mikið vill alltaf
meira, meira í dag en í gær. Hvað sem öllu þessu líður ættum við að vera
reynslunni ríkari. Og vonandi lært eitthvað.

Þótt seint þyki í rassinn gripið er hollt að minnast orða Guðmundar
heitins Kjærnested, skipherra, í viðtali við ,,Ægi“ 2002:  ,,Ein af megin
ástæðum fyrir því að við Íslendingar færðum landhelgina út í 200 mílur var
að menn vildu forðast svokallaða ryksugutogara á miðunum, sem fóru á
milli hafsvæða og þurrkuðu upp heilu fiskigöngurnar.“ Síðan spurði GK:
,,Hvað erum við að gera í dag? Eru ekki allir að kaupa frystitogara eða
verksmiðjutogara og hætta að koma með aflann til vinnslu í landi? Á þess-
um skipum er umtalsverðu magni af afskurði og slógi hent fyrir  borð.“

 Brottkastið hefur alla tíð verið viðurkennt þó deilt hafi verið um um-
fang þess, enda um mikla hagsmuni er að ræða. Þá eru hagsmunir sjómanna
á frystitogurum miklir. Útgerðin stendur hins vegar frammi fyrir því að
verðmæti takmarkaðs aflamagns dekkar ekki rekstur verksmiðjutogaranna,
eins og skipherrann sálugi kaus að kalla þessi stórvirku tæki.

Eðlilega eru togarasjómenn uggandi. Störfum fækkar. Menn segja á
móti að engum blöðum sé um það að fletta að landvinnsla muni aukast
mjög á kostnað sjófrystingarinnar, sem segja má að tekið hafi hástökk á ár-
unum fyrir hrun, þetta sé mjög jákvæð þróun sem feli í sér betri nýtingu og
fleiri afleidd störf, sem ný kynslóð getur sinnt.

Hvað sem öllum feilnótum í söngnum um heimsins besta fiskveiðistjórn-
unarkerfi líður ætti öðru fremur að geta náðst sátt um að sá takmarkaði að-
gangur sem við komum til með að eiga að auðlindum hafsins um ókomna
framtíð, skili þjóðarbúinu, sem mestum arði og að sem allra flestar hendur
komi þar að verki.

s.h.
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HJÚKRUNARHEIMILIÐ EYRI, ÍSAFIRÐI
FRÁGANGUR INNANHÚSS

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verk-
ið „Hjúkrunarheimilið Eyri, Ísafirði – frá-
gangur innanhúss.“
Húsið er steinsteypt á einni hæð með 30
einstaklingsíbúðum. Íbúðakjarnar eru þrír,
hver með tíu íbúðum, sameiginlegri setu-
stofu, borðstofu og eldhúsi. Húsið er tengt
með tengigangi við Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða.

Helstu stærðir eru:
Brúttóflötur byggingar   2.335 m²
Brúttó rúmmál 10.440 m³
Neysluvatnslagnir   2.000 m
Hitalagnir   1.600 m
Raflagnir   6.000 m

Reiknað er með að verk geti hafist 1. júní
og skal vera að fullu lokið 1. júní 2015.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr.
5.000.- hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði, frá og með 16. janúar 2014.
Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ í
Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 25. febrúar
2014 kl. 13:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska.

Bretinn Stephen Midgley var
ráðinn til starfa hjá Súðavíkur-
hreppi og Melrakkasetri Íslands
í Súðavík síðasta haust og hefur
hann unnið að stefnumótun í
markaðsmálum fyrir sveitarfé-
lagið. „Hann kom að Selasetrinu
á Hvammstanga í upphafi þess
og átti stóran þátt í mikilli aukn-
ingu í aðsókn að setrinu. Hann er
að vinna með okkur í því að
greina hver sérkenni okkar eru
og hvernig við eigum að staðsetja
sveitarfélagið á ferðaþjónustu-
markaðnum, „segir Ómar Már
Jónsson sveitarstjóri.

„Við höfum áhuga á að byggja
okkur upp sem ferðaþjónustu
sveitarfélag og höfum verið að
vinna að því undanfarin ár. Við
teljum að tíminn sé réttur núna
til að vinna að þessum málum.
Við höfuð séð t.d. hvernig Elías
[Guðmundsson] fann sérstöðu
fyrir Suðureyri, aðgreindi Suður-
eyri frá öðrum stöðum með Fish-
erman verkefninu og við höfum
hrifist mjög af því. Við viljum

greina og staðsetja okkar sér-
kenni í sveitarfélaginu og mark-
aðssetja það í framhaldi á réttan
hátt í samvinnu við hagsmuna-
aðila á svæðinu og Markaðstofu
Vestfjarða,“ segir hann.

Stephen, sem allajafna er kall-
aður Midge, flutti til Súðavíkur í
september. „Ég var með kynn-
ingu á hugmyndum mínum sem
ég hafði fengið á þessum fáu
mánuðum, kynnti þær sem sagt
fyrir sveitarstjóra og ætla svo
næst að kynna þær fyrir ferða-
þjónustuaðilum og ekki síst fólk-
inu á svæðinu sem ég vil auðvitað
að sé sátt við hvernig samfélagið
þeirra er kynnt.“

Stephen hefur búið á Íslandi í
þrjú ár en hann kom fyrst til að
vinna sem sjálfboðaliði hjá Sela-
setrinu á Hvammstanga og vann
einnig fyrir Umhverfisstofnun
við að búa til gönguleiðir víða
um landið. „Ég kynntist fljótlega
kærustunni minni, sem er frá
Hafnarfirði og ákvað því að vera
áfram á Íslandi. Mig langaði svo

að fara til Vestfjarða, eða að
minnsta kosti eitthvað út á land
því ég er alinn upp í litlu þorpi á
Englandi og líður best í þannig
samfélagi. Kærastan harðneitaði
til að byrja með en fékkst loksins
til að fara að minnsta kosti til
Hvammstanga. Þar kynntist ég
svo Ester frá Melrakkasetrinu, í
gegnum verkefni sem ég og hún
tókum þátt í og heitir Wild North,
og hún vildi endilega fá mig til
Súðavíkur að vinna fyrir sig. Í
vor fórum við í heimsókn þangað
og hittum meðal annars Margréti
Lilju Vilmundardóttur sem lýsti
því vel hvað það væri frábært að
búa hérna og vinna. Þetta var í
apríl og við komum svo í septem-
ber og erum gríðarlega ánægð
hérna. Það er mjög góð tilfinning
sem fylgir því að búa hér með
fjölskylduna en við erum fimm
talsins, börnin eru þriggja, eins
árs og fjögurra mánaða. Hér er
góður leikskóli og fjölskyldu-
vænt samfélag,“ segir Midge.

– harpa@bb.is

Vilja greina og staðsetja
séreinkenni Súðavíkur

Sjúkraflug til Vestfjarða
voru fleiri í fyrra en árið á

undan. Alls voru sjúkraflugin
85 í fyrra samanborið við 63

árið áður. Tölurnar miðast
við flug með sjúklinga til og

frá Vestfjörðum. Til Ísafjarð-
ar voru flugin 55 en 30 til

Bíldudals. Flestir flutningar
til Ísafjarðar voru í janúar og

apríl eða sjö báða mánuðina
en ekkert flug var farið í

september. Apríl var einnig
annasamastur á Bíldudal en

þá var sjö sinnum óskað eftir
sjúkraflugi en í janúar og

október þurfti aldrei að kalla
til sjúkraflugvél. Engin sjúkra-

flug voru á aðra flugvelli á
Vestfjörðum. Samkvæmt

samningi við velferðarráðu-
neytið sér flugfélagið Mýflug

um nær öll sjúkraflug á
landinu. Miðstöð sjúkraflugs-

ins er á Akureyri.

Aukning í
sjúkraflugi

til Vestfjarða

Kvikmyndar refinn á æskuslóðum
Ljósop ehf., í Reykjavík vinnur

að því í samvinnu við Melrakka-
setur Íslands í Súðavík að fram-
leiða ljóðræna og sanna kvik-
mynd um lífsferil heimskauta-
refsins. Fyrirtækið var stofnað
fyrir 14 árum af Guðbergi Dav-
íðssyni sem jafnframt er fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins. Til-
gangur fyrirtækisins er að fram-
leiða kvikmyndir og þá einkum
heimildamyndir. „Við byrjuðum
fyrir tveimur árum að vinna að
þessu verkefni og hugmyndin er
að taka þetta upp að mestu á
þessu ári.Við stefnum að því að
taka vetrarmyndirnar í mars og
apríl, maí á Hornströndum og
svo klára í sumar. Ef allt gengur
að óskum reiknum við vera búin
með hana í lok árs,“ segir Guð-
bergur.

Ríkisútvarpið hefur keypt sýn-
ingarréttin og hugsanlega verður
myndin einnig sýnd í kvikmynda-
húsum. „Við reynum síðan að
senda hana á einhverjar kvik-
myndahátíðir hér heima og er-
lendis. Hvernig þetta endanlega
tekst til á eftir að koma í ljós,“
segir hann. Guðbergur er sonur

Þórunnar Herborgar Hermanns-
dóttur frá Ystabæ í Aðalvík og
Davíðs heitins Guðbergssonar frá
Höfða í Dýrafirði. „Fjölskyldan
á þarna hús ennþá og ég hef því
alist upp við það að vera mikið á
Hornströndum. Það hefur blund-
að í mér að gera þetta verkefni í
tvo áratugi en fyrst eftir að hug-
myndin kom upp var þetta eigin-
lega illmögulegt þar sem upp-
tökutækni var ekki nógu góð,
ekki til að gera þetta að minnsta
kosti,“ segir Guðbergur.

Hann segist hafa fylgst með
refnum á ferðum sínum um Horn-
strandir og ýmislegt hafi komið

honum á óvart við vinnslu verk-
efnisins. „Maður hefur fylgst með
honum í gegnum tíðina, þetta er
ofboðslega öflugt dýr. Það sem
ég hef meðal annars komist að,
og Ester Rut og þau í Melrakka-
setrinu hafa kennt mér, er hve
mikla aðlögunarhæfni refurinn
hefur. Þetta er æðislega flott dýr.
Það getur samt verið erfitt að ná
því á filmu sem við viljum, því
ekki stjórnum við refnum. Við
þurfum að ná myndefni sem er
fjölbreytt, refirnir að veiða, eðl-
ast, samskipti para og fleira,“
segir Guðbergur.

Myndin er saga um kraftaverk;

líf refafjölskyldu og örlög hennar
í harðbýlu landi. Eftir langan og
kaldan vetur gýtur læða fimm
yrðlingum og þá hefst ævintýra-
legur lífsferill. Yrðlingar fæðast
blindir, vandir af spena á tíundu
viku og læra að bjarga sér. Tólf
vikna gamlir tínast þeir að heiman
og upp úr því bjarga þeir sér
sjálfir. Þeir leita sér að maka,
byggja upp óðal og ársgamlir eru
þeir komnir með sitt fyrsta got
og byrjaðir að ala upp nýja kyn-
slóð yrðlinga. Hringnum er lok-
að,“ segir í lýsingu á vefsíðu Ljós-
ops.

– harpa@bb.is

Guðbergur Davíðsson.
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Freyja Haraldsdóttir orðlaus
yfir þorrablóti Bolvíkinga

Í sjötíu ár hafa konur í Bolung-
arvík haft veg og vanda við und-
irbúning og framkvæmd þorra-
blótsins í bænum sem fyrir löngu
er orðið fastur liður í samfélaginu
og ávallt vel sótt. Þorrablótið í ár
er það 69. í röðinni en það hefur
einungis tvisvar sinnum fallið
niður síðustu sjötíu árin. Óhætt
er að segja, að minnsta kosti hin
síðustu ár, að reglur um hverjir
megi sækja blótið og hverjir ekki,
séu umdeildar. Hefð er fyrir því
að einungis fólk í sambúð eða
gift og með lögheimili á staðnum,
geti sótt blótið og eingöngu konur
mega bjóða mökum sínum en
ekki öfugt.

Dæmi er um að fólk hafi sótt
blótið í mörg ár, síðan gengið í
gegnum skilnað og þar með ekki
verið velkomið á blótið. Á blótinu
fyrir tveimur árum var gerð skoð-
anakönnun meðal kvenna um
hvort tími væri til kominn að
breyta fyrirkomulagi blótsins og
opna það fyrir þeim sem eru ekki
í sambúð. Niðurstöður könnunar-
innar voru á þann veg að mikill
vilji var fyrir því að halda í hefð-

ina og gera engar breytingar. Vís-
ir.is ræddi við tvo íbúa í Bolung-
arvík, Ylfu Mist Helgadóttur og
Soffíu Vagnsdóttur, en sú síðar-
nefnda situr í nefnd blótsins í ár.
Ylfa Mist hefur ekki áhuga á að
sækja blótið vegna þessara hefða.
„Ég samgleðst þeim sem hafa
ánægju af þorrablótinu. Ég hef
þó kosið fyrir mína parta að fara
ekki af því að ég gæti lent í þeirri
stöðu að vera ekki velkomin eitt-
hvert árið, til dæmis ef maðurinn
minn færi frá mér. Ef ég færi
einu sinni þá fyndist mér ég hafa
samþykkt þessar reglur,“ sagði
Ylfa Mist.

Soffía Vagnsdóttir segir að
gamaldags þurfi ekki endilega
að vera neikvætt. „Við nútíma-
fólk virðumst eiga svolítið erfitt
með að taka því að það megi ekki
allir allt.“ Á Facebook síðu sinni
segir Soffía ýmislegt vanta úr
samtali sínu við blaðamann vis-
ir.is. „Þar vantar t.d. að segja
hvað það er ótrúlega frábært að
vera í þorrablótsnefnd með kon-
um á öllum aldri, úr öllum áttum,
sem stilla sig saman og skrifa

heilan kabarett með söng og leik,
skella sér í hlutverk allskonar
bæjarbúa og finnast þær sjálfar
svo ótrúlega fyndnar. Sjötíu ára
gömul hefð heldur enn – það er
athyglisvert. Hvenær ætli konum
verði hleypt inn í Frímúrararegl-
una eða köllum í kvenfélög? Segi
nú svona... gaman að þessu.“

Freyja Haraldsdóttir, sem kall-
ar sig meinta mannréttinda
frekju, enda ekki þekkt fyrir að
liggja á skoðunum sínum þegar
kemur að mannréttindamálum
segir: „Svona íhaldssemi er auð-

er eiginlega orðlaus yfir þessu.
Þannig að ef það væri hefð að
halda þorrablótið á óaðgengileg-
um stað með djúpum menningar-
legum rótum, ætti ég og maðurinn
minn þá bara að fara eitthvað
annað á þorrablót eða halda okkar
eigið þorrablót ef við byggjum í
Bolungarvík? Eru engar ein-
hleypar eða hinsegin konur í kven-
félaginu? Eru þær þá bara stillt-
ar, prúðar og skilningsríkar kon-
ur, „alvöru konur“ eins og Soffía
orðar svo undarlega, sem láta þetta
yfir sig ganga?“ segir Freyja.

vitað ekkert nema útskúfun og
mismunun í skjóli hefða, fræði-
legt hugtak yfir það er menning-
arbundið ofbeldi,“ segir Freyja í
umræðum sem skapast hafa um
innlegg Soffíu á Facebook í kjöl-
far umfjöllunar visir.is.

„Af því að þessi hefð hampar
ákveðnum hópum fram yfir aðra,
þ.e. gagnhneigðu fólki í sam-
böndum. Hvers vegna í veröld-
inni ætti fólk að vilja halda í
slíkt? Hvernig í ósköpunum rýrir
það þorrablót að einhleypt og/
hinsegin fólk sé partur af því? Ég

Freyja Haraldsdóttir.
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Nýtt ár – nýir siðir?

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Sigmundar G. Sigmundssonar
frá Látrum í Ísafjarðardjúpi

Hjartans þakkir fyrir sýnda samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar okkar ástkæra föðurs

okkar, tengdaföðurs, afa og langafa

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Hvað færir nýtt ár okkur? Þetta er spurning sem margir vilja fá
svarað. Þegar hálfur mánuður ársins 2014 er að baki er fremur lítið
um svör. Hvað verður um nýgerða kjarasamninga og atkvæða-
greiðslu um þá, ætli BHM, kennarar og BSRB setji nýgerða
kjarasamninga í uppnám? Verða stjórnmálamenn linari fyrir það
að kosið verður til sveitarstjórna í vor? Verður óbreytt ástand í
Reykjavík, þar sem hringlað hefur verið með götur og bílum rutt
burtu? Breytir einhverju að borgarstjóri sem nú situr, Jón Gunnar
Kristinsson, hefur ákveðið að snúa sér að öðru, en borgarmálum,
þótt margir telji að hann hafi aldrei komið að þeim í raun nema til
að taka við laununum? Er mögulegt að svara þessum spurningum
nú?

Sennilega er það erfitt þótt margir telji sig þess umkomna. Lít-
um aðeins við og veltum fyrir okkur hvort árið 2013 var svo slæmt.
Það var Framsóknarmönnum gott, færði þeim velgengni, ríkis-
stjórnarsetu og forsætisráðherra. Sjálfstæðismenn fengu nokkra
upp-reisn, en fyrrverandi ríkisstjórnarflokkar, Samfylking og
Vinstri grænir fengu herfilega útreið og bera sig illa. Við því var að
búast. Vinstri grænir höfðu boðið fram undir loforði um að fara al-
drei með Ísland í Evrópusambandið þvert á stefnu Samfylkingar-

innar. Það loforð sviku Vinstri grænir fyrir sæti í ríkisstjórn sem
náði ekki flugi þótt tækifærin væru mörg. Vinstri ríkisstjórnin vildi
stofna til óheyrilega stórra skulda vegna Icesave og sýndi ekki
viðbrögð við því að breska ríkisstjórinin setti Ísland á lista yfir
hryðjuverkamenn. Sem betur fór tókst henni ekki að leiða skuldaklafa
á komandi kynslóðir yfir þjóðina, þótt mjög væri reynt.

Ríkisstjórn sigurvegaranna hefur ákveðið að lina skuldir þeirra
sem enn hafa ekki fengið neina leiðréttingu á húsnæðisskuldum.
Það hefði verið unnt að gera í tíð hinnar fyrri, en var ekki gert. Hvort
þetta teljast nýir siðir, að standa við kosningaloforð skal ósagt látið,
en margir telja að nú eigi að taka til baka aðildarumsókn að Evrópu-
sambandinu, aðrir að ljúka eigi aðlögun svo Ísland fái aðild. Þetta
kalla þeir viðræður sem leiða skuli í ljós hvort rétt séð að gerast
aðili. Meira öfugmæli er ekki til. Engu að síður hamast Ríkisútvarpið
við að blekkja þjóðina á kostnað skattgreiðenda. Kjósendur vissu
hvað þeir kusu á fyrra ári og það var ekki aðild að Evrópusambandinu.
Enda stendur eftir spurningin um það af hverju hafði fyrri ríkisstjórn
ekki burði til að klára ferlið, skorti viljann og samstöðuna? Nýir
siðir hljóta að vera að standa við gefin loforð. Spennandi verður að
sjá hvernig til tekst á nýbyrjuðu ári.

Engin áform eru um að hækka
veginn um Þröskulda. Að mati
starfsmanns Vegagerðarinnar á
Hólmavík, liggur vegurinn of lágt
á köflum. Magnús V. Jóhanns-
son, svæðisstjóri vestursvæðis
Vegagerðarinnar, segir að veg-
urinn hafi verið hækkaður á löng-
um köflum á verktímanum.
„Vegurinn var hannaður í flýti
en á verktímanum sáu menn að
það voru staðir þar sem betra var
að hækka veginn og var það gert,“
segir Magnús og bendir á að veg-
urinn hafi farið langt fram úr
kostnaðaráætlun vegna þessa.
„Það hefur ekki verið tekið fyrir

að fara í upphækkanir á þessum
köflum. Það er hart í ári með
peninga um þessar mundir og
fjármunir sem færu í þetta yrðu
teknir af öðrum verkefnum.“

Magnús segir að það hafi alltaf
verið ljós að Þröskuldar væru
mikið veðravíti í NA átt sem er
ríkjandi átt á svæðinu. Vegstæði
Þröskulda er langt frá eldri vegum
og segir Magnús að þegar farið
er um ónumið land sé erfitt að
átta sig á aðstæðum. Gerðar voru
veðurfarsrannsóknir á Þröskuld-
um þó svo að þær hafi ekki verið
eins og best verður á kostið að
sögn Magnúsar. Hann segir að

þær hefðu mátt vera ítarlegri en
vegna reynslu Vegargerðar-
manna á verktímanum, hafi verið
farið í áðurnefndar upphækkanir.

Magnús segir ennfremur að
þegar vegur er kominn í lands-
lagið hafi hann veðurfarsáhrif og
geti breytt snjóalögum. Tekið sé
tillit til þess við hönnun vega en
það sé ekki endilega víst að upp-
hækkun leysi vandamálin á
Þröskuldum og tekur hann undir
orð Jóns Harðar Elíassonar,
rekstrarstjóra Vegagerðarinnar á
Hólmavík, að það sé blinda frekar
en ófærð sem loki veginum í flest-
um tilfellum.         – smari@bb.is

Upphækkun Þröskulda ekki á dagskrá

Í óveðurskaflanum í byrjun
ársins hefur margoft þurft að
beina umferð um Strandir þar
sem vegurinn um Þröskulda var
ófær. Gerðist þetta á sama tíma
og bílar komust yfir Steingríms-
fjarðarheiði sem er hærri fjall-
vegur. Jón Hörður Elíasson,
rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á
Hólmavík, segir það sitt mat að
vegurinn um Þröskulda liggi of
lágt í landinu og þyrfti að vera
meira uppbyggður. Þetta eigi sér-
staklega við tvo staði, bæði Gauts-

dals og Arnkötludalsmegin.
Jón Hörður segir að ekki megi

taka svo djúpt í árinni að segja að
Steingrímsfjarðarheiðin hafi
ávallt verið fær umrædda daga,
mjög blint var á heiðinni og lentu
minni bílar í vanda. En hann segir
auðveldara að halda Steingríms-
fjarðarheiði opinni en Þröskuld-
um vegna legu veganna. Veglína
Þröskulda er nánast öll í norð-
austur/suðvestur, samsíða norð-
austanáttinni sem er ríkjandi
óveðursátt og því eru ökumenn

með kófið í augunum alla leiðina.
Á Steingrímsfjarðarheiði kemur
norðaustanáttin þvert á veginn á
löngum köflum og verður skyggn-
ið ekki eins slæmt.

Tekur Jón Hörður þar undir
mat Einars Sveinbjörnssonar

veðurfræðings en hann hefur áður
bent á að stefna vegsins samsíða
ríkjandi átt geri ökumönnum
erfitt fyrir. Þá velti hann því fyrir
sér hvort aðstæður í landslaginu
þar sem Arnkötludalur og Gauts-
dalur koma saman efst á heiðinni

valdi svokölluðum trektaráhrif-
um sem gerir það að verkum að
vindurinn magnast enn frekar efst
uppi með tilheyrandi kófi en tók
fram að hann hafi ekki skoðað
það mál náið.

– smari@bb.is

Þröskuldar: Vegurinn liggur of lágt
Vegurinn yfir Þröskulda.
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Heyrst hefur að Guðmund-
ur M. Kristjánsson, hafnar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, íhugi

að bjóða sig fram fyrir
Vinstri græna í sveitarstjórn-

arkosningunum í vor. Guð-
mundur staðfestir í samtali

við bb.is að hann liggi undir
feldi og segir að það hafi

verið skorað á sig að taka
slaginn. „Ég er í góðu sam-

bandi við mitt fólk í VG en ég
hef ekkert rætt við aðra

flokka sem standa að Í-list-
anum enda ekki ákveðið

hvort verði af sameiginlegu
framboði og hvaða form

verður á því. En ég tek fram
að ég hef ekki tekið neina

ákvörðun,“ segir Guð-
mundur.Jóna Benediktsdótt-

ir, sem hefur verið fulltrúi
VG í bjæarfulltrúahópi Í-
listans undanfarin átta ár,

mun ekki taka sæti í vor.

Hafnarstjór-
inn í framboð?

Matthildur hættir í Snerpu
„Mig langar bara að breyta til.

Ég trúi líka, og reyni haga mér
eftir því, að engum er hollt að
vera lengi í því sama. Og ég held
að þetta sé í raun og veru gott
bæði fyrir mig og Snerpu, fyrir-
tækið fær þá nýjan stjórnanda
með ferska sýn og ég fæ að reyna
á heilabúið á öðrum vettvangi,“
segir Matthildur Helga og Jónu-
dóttir framkvæmdastjór Snerpu
á Ísafirði sem senn lætur af störf-
um þar. „Ég hef unnið hérna frá
því 1999 sem er nokkuð langur
tími og ég fann löngun til breyta
til og gera eitthvað annað. Kann-
ski er þetta einhver grár fiðringur,
ég veit það ekki, ég er nú loks að
verða fimmtug,“ segir hún og
hlær. Aðspurð hvað hún ætli að
taka sér fyrir hendur, núna þegar
hún stendur á einskonar tímamót-
um, segist hún vera í atvinnuleit.

„Ég kann nú ýmislegt fyrir mér
og er alveg óhrædd við að prófa
eitthvað nýtt. Ég hef ekki miklar
áhyggjur af því hvað ég fer að
gera. Sumum þykir þetta galið
hjá mér eins og ástandið er núna
en hvenær er ekki eitthvað ástand?
Á þessum 15 árum sem Matthild-
ur hefur starfað fyrir Snerpu, og
í raun allt frá því fyrirtækið var
stofnað 1994, hefur nýsköpun
verið nokkur og uppgangur þess
stöðugur. „Við höfum ávallt reynt

að vera á tánum og í nýsköpun
og verið frjó í hugsun. Stundum
hefur gefið á og öðrum stundum
gengið mjög vel,“ segir hún.

Aðspurð hvað hún geti hugsað
sér að taka sér fyrir hendur segist
hún ekki vera að hætta til að fara
endilega að vinna í svipuðu starfi.
„Ég tek mig ekki það alvarlega
og líf mitt er ekki samfelld feril-
skrá þar sem ég er er að vinna mig

upp. Ég finn eitthvað, ef ekki þá
finn ég bara út úr því á einhvern
hátt, heimurinn er svo stór og
möguleikarnir endalausir. En ég
er allavega ekki að setjast í helgan
stein,“ segir hún.

Blaðamaður spyr hvort hún
geti hugsað sér að flytja frá Ísa-
firði, jafnvel alla leið til útlanda.
„Ég hef hreinlega ekki hugsað
um það ef ég á að segja eins og

er. Kannski ef ég fengi ekkert að
gera hér þá skoða ég málið. Ég er
kannski ekki ánægð með veður-
farið hér síðustu vikur en um leið
og Ísafjarðarlognið mætir aftur
þá gleðst ég á ný. Ég er ekki
rótföst planta en ég fer nú ekki úr
Fjarðarstrætinu nema fyrir eitt-
hvað bitastætt og áhugavert,“
segir Matthildur.

– harpa@bb.is

Matthildur Helga og Jónudóttir. Mynd: Ágúst Atlason.
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Sælkerar vikunnar eru Sif Huld Albertsdóttir og Hákon Hermannsson á Ísafirði

Hreindýrapottréttur og súkkulaðikakaHreindýrapottréttur og súkkulaðikakaHreindýrapottréttur og súkkulaðikakaHreindýrapottréttur og súkkulaðikakaHreindýrapottréttur og súkkulaðikaka
Þar sem hátíðirnar eru nýbún-

ar og hversdagsleikinn tekinn
við aftur, finnst okkur hjónum
mjög gaman að bjóða góðum
vinum í mat til okkar. Eitt af
því sem við höfum gert er hrein-
dýrapottréttur sem við ætlum
að deila með ykkur, einnig
ætlum við að setja inn eina upp-
skrift af súkkulaðiköku sem
bæði er hægt að gera í stórt eða
lítið form.

Hreindýrachilli – fyrir 6-8
1 kg hreindýrahakk
1 stór laukur saxaður
2 paprikur í bita
1 dós niðursoðnir tómatar

1 dl chillisósa
1 chilli smátt saxað
2 msk tómatmauk
1 dós nýrnabaunir
1 tsk chilliduft
1 tsk timian, oregano og
kummin
Steikið lauk og papriku, takið

laukinn og paprikuna af pönnunni
og steikið hakkið, setjið svo allt í
uppskriftinni nema baunir í
pottinn og sjóðið við vægan hita
í eina klst. Hellið vökvanum af
baununum og setja þær í pottinn,
berið fram með sýrðum rjóma og
hvítlauksbrauði.

Súkkulaðikaka

200 gr súkkulaði
2 dl sykur
4 egg
200 gr smjörlíki
1 dl/3 msk hveiti
Hitið saman smjör og súkku-

laði, á meðan eru eggin og syk-
urinn hrærð vel saman, súkku-
laðibráðin sett varlega ofaní og
ef þetta á að vera í stóru formi þá
er sett 1 dl af hveiti en ef þetta á
að vera í litlum formum þá er
gott að setja um 3 msk hveiti til
að hafa hana blautari. Bakið við
180° í 20-25 mín.

Við skorum á Margréti Högna-
dóttur að vera næsti sælkeri
vikunnar.

Vestfirskur gleðipinni sem
hugðist læra veðurfræði

„Þú hefur væntanlega þurft að
taka á þolinmæðinni stundum þeg-
ar þú varst að kenna okkur, Hlyn-
ur minn. Það var margt sem við
brölluðum í Menntaskólanum á
Ísafirði og á heimavistinni. Uppá-
tækin voru af ýmsu tagi, kannski
það eftirminnilegasta þegar við
tókum bílinn hennar Gullu ís-
lenskukennara og bárum hann
upp í miðjar tröppurnar við skól-
ann og plöntuðum honum þar
þversum.

Björn Teitsson skólameistari
mætti svo auðvitað á heimavist-
ina því að það var nánast garant-
erað að við heimavistargemling-
arnir hefðum verið þarna að verki.
Við urðum að fara og bera bílinn
niður aftur og skildum eiginlega
ekki hvaða helvítis bras það var
að koma honum niður í saman-
burði við það hvað það var auð-
velt að koma honum upp þarna
um nóttina. Líklega hefur það
verið áhuginn! Menn voru kann-
ski ofurlítið þokukenndir um
morguninn þegar Björn bankaði
upp á. Guðlaug var alveg miður
sín yfir uppátækinu.“

Hér er til frásagnar Finnbogi
Sveinbjörnsson, stúdent frá
Menntaskólanum á Ísafirði vorið
1986. Hann er núna öllu þekktari
sem formaður Verkalýðsfélags
Vestfirðinga og félagsmálamað-
ur um langt árabil.

Því má skjóta inn, að ekki voru
allir kennararnir miður sín yfir
þessu sem Finnbogi segir frá.
Sumum þótti uppátækið afskap-
lega skemmtilegt þó að hér skuli
engir nafngreindir. Minnir á

setningu í Gylfaginningu Snorra
Sturlusonar: Þá hlógu allir nema
Týr. Þetta var bíll af gerðinni
Zastava 750 ef skrásetjara þessa
viðtals rangminnir ekki, serbnesk
útgáfa af Fiat 600.

Aldrei fór ég suður
Finnbogi Sveinbjörnsson er

fæddur og uppalinn í Bolungar-
vík, sonur Sveinbjörns Svein-
björnssonar frá Uppsölum í
Seyðisfirði við Ísafjarðardjúp og
Stellu Finnbogadóttur úr Bolung-
arvík. „Ég tók mjög snemma
þetta hugtak, sem varð síðar á
allra vörum, að fara aldrei suður.
Ég komst ekki sunnar en í Hnífs-
dal og þar hef ég búið alla tíð frá
því að ég lauk menntaskóla.

Hér finn ég mig í tengslum við
náttúruna, nálægt fjöllunum
mínum og sjónum, hér líður mér
vel. Maður á kannski ekki að
segja svona, en mér leið verulega
illa þegar ég fór á flatlendið í
Flóanum og var eitt haust í skóla
á Selfossi. Þetta var svo voðalega
flatt, og djöfull var næðingssamt
þarna. Ég varð að fara reglulega
niður á Stokkseyri eða Eyrar-
bakka því að mér leið eins og
múkkanum, ég varð að sjá sjó
annað slagið. Þetta haust sem
segja má að ég hafi hleypt heim-
draganum áttaði ég mig á því að
það ætti ekki við mig að eiga
heima á flatlendinu,“ segir hann.

„Eftir menntaskólann vantaði
mig dálítið upp á kunnáttu í
stærðfræði og eðlisfræði. Ég
hafði hugsað mér að fara í nám í
veðurfræði, að fara í jarðfræði
og leggja þar áherslu á veður-

fræði, sem hafði verið mér hug-
leikin í starfinu mínu á þessum
tíma. Ég var að vinna hjá Flug-
málastjórn á Ísafjarðarflugvelli
og sinnti þess vegna veðurathug-
unum jafnframt því að vera flug-
radíómaður. Til að vera gjald-
gengur í jarðfræðinám í háskóla
vantaði mig flóknari stærðfræði-
þekkingu og eðlisfræði sömu-
leiðis. Ég hefði getað tekið þetta
í Menntaskólanum á Ísafirði en
mig langaði bara að hleypa heim-
draganum og víkka sjóndeildar-
hringinn. Svo gripu nú örlögin
inn í og maður breytti um stefnu,
fór bara í herskylduna, eins og
einn ágætur maður orðaði það,
að koma upp heimili og börnum.“

Frjálsræðið í upp-
vextinum stórkostlegt

Finnbogi á fimm systkini.
„Þrjú þeirra búa hér fyrir vestan,
tvö í Bolungarvík og fjölfötluð
systir á Ísafirði, og síðan á ég
tvær systur í Reykjavík. Við erum
þannig bara tveir bræðurnir og
töluvert bil á milli, hann er tólf
árum eldri en ég. Elst er Sesselja,
síðan koma Hálfdán, Kristín og
Ragnheiður Ásta, svo kem ég,
og yngst er Linda, sem er þremur
árum yngri en ég. Hún náði því
að vera busi í menntaskólanum
þegar ég var að klára.“

Þegar Finnbogi er spurður
hvernig það hafi verið að alast
upp í Bolungarvík segir hann:
„Það var alveg stórkostlegt að
alast upp í Víkinni. Maður var
svo heppinn að lifa þetta frjáls-
ræði sem þá var, núna hefði ég
örugglega verið settur á einhver

ofvirknilyf þegar ég var krakki
því að ég var upp um öll fjöll og
firnindi, annað hvort úti á Stiga-
hlíð, uppi í Traðarhyrnu, Erninum
eða Óshyrnunni, eða þá í fjörun-
um út um allt. Þegar farið var út
á morgnana hafði maður með sér
nesti og það var ekki verið að
hafa neinar áhyggjur, nema kann-
ski mamma, maður skilaði sér
alltaf heim aftur.

Síðan gat maður verið á bryggj-
unni hjá köllunum þegar þeir voru
að koma í land af skakinu seinni-
partinn, hjálpa þeim að landa, fá
að þrífa með þeim bátana og sigla
með þeim frá Brimbrjótnum yfir
á Lækjarbryggjuna eftir að hún
kom, þar sem smábátarnir voru
geymdir. Þetta var mikið sport,
ógleymanlegt að alast upp við
þessar aðstæður, nálægðina við
sjóinn og fjöllin. Svo ég tali nú
ekki um þá dásemd að hafa opna
ruslahauga! Það var gósentíð
fyrir okkur púkana að geta verið
á ruslahaugunum daginn út og
daginn inn við að kveikja í og
gera alls kyns tilraunir. Ég hefði
sko ekki viljað missa af því að
alast upp í Bolungarvík í þessu
frjálsræði sem maður hafði.“

Aðspurðum um eftirminnileg-
asta fólkið frá æsku og uppvexti
í Bolungarvík verður Finnboga
ekki stirt um svör. „Það eru kall-
arnir á trillunum sem maður var
að hjálpa við að landa og þrífa
bátana eftir róður. Til dæmis
kemur Per Sulebust strax í hug-
ann. Hann var Norðmaður sem
flutti hingað og bjó síðan alla tíð
í Víkinni og átti heima í húsinu
fyrir ofan Finnboga afa minn við

Aðalstrætið. Það var rosalega
gaman að fá að sigla með honum
yfir. Hann er mér sérstaklega
minnisstæður. Svo kynntist ég
Sulebust aftur og enn betur seinna
þegar ég vann í frystihúsinu hjá
Einari Guðfinnssyni.

Auðvitað get ég nefnt fleiri
mjög góða menn eins og Bernó-
dus frænda minn í Þjóðólfstungu.
Þetta eru menn sem var óskaplega
gaman að umgangast og hlusta á
segja sögur. Algerir snillingar.
Svo fékk maður alltaf að taka
með sér heim ýsu í soðið. Kall-
arnir voru mjög almennilegir í
þeim efnum þegar maður var að
aðstoða þá á Brjótnum.“

Leikfélagar í Víkinni og
Vestfirskir gleðipinnar

„Þegar maður var púki voru
ýmsir leikfélagar. Við Guðni
Hauksson brölluðum ansi margt
saman. Svo eru minnisstæðir ná-
grannar mínir Magnús Már Jak-
obsson, sem núna er orðinn for-
maður Verkalýðsfélags Grinda-
víkur, og Jakob Elías bróðir hans,
sem flestir þekkja sem Bella.

Í Menntaskólanum á Ísafirði
vorum við talsverður kjarni sem
hélt saman og hefur síðan borið
heitið Vestfirskir gleðipinnar.
Við höfum haldið hópinn nokkuð
vel. Þetta eru miklir snillingar.
Vissulega sakna ég mjög úr þeim
hópi æskufélaga okkar Ásgeirs
Þórs Jónssonar úr Bolungarvík,
sem kvaddi okkur alltof, alltof
snemma. Við félagarnir minn-
umst hans alltaf reglulega þegar
við komum saman í Grunnavík-
inni.
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Við Vestfirskir gleðipinnar eig-
um góða stund saman í Grunna-
vík á hverju hausti. Þetta er valin-
kunnur hópur, þar á meðal Heimir
Jónatans, Gísli Halldór og Her-
mann synir Dóra Hermanns,
Rúnar Már, Jakob Falur, Dóri
Magg, Indriði Óskars, Biggi
Finns, Pési Guðmunds í Bolung-
arvík, að ógleymdum „Veltinum“
eða Óla Sigga Pé. Þetta er mjög
hress hópur sem hittist alltaf í
Grunnavíkinni á haustin.“

Margra barna faðir
Aðspurður um fjölskylduhagi

segir Finnbogi: „Núna er ég í
fjarbúð með Fjólu Pétursdóttur
sem býr í Reykjavík. Fjóla er
héraðsdómslögmaður og hefur
ekki enn fundið starf við hæfi
hérna fyrir vestan. Ég bý aftur á
móti við Bakkaveginn í Hnífsdal
og eftir skilnað 2009 býr hjá mér
Matthías yngsti sonur minn, sem
er á sautjánda aldursári. Fjóla á
dóttur sem heitir Elísabet Jana
og kláraði menntaskóla í fyrravor
og starfar í Reykjavík.“

Finnbogi á þrjú önnur börn en
Matthías. Það eru Jónbjörn sem
er elstur og stundar nám í graf-
ískri miðlun við Listaháskóla Ís-
lands, Ísak Atli sem býr á Sauð-
árkróki með unnustu sinni og
Stella sem er yngst og býr hjá
móður sinni á Sauðárkróki.

Örlagavaldurinn
Guðbjörn Charlesson

Varðandi störf Finnboga Svein-
björnssonar á lífsleiðinni: „Við
skulum þá byrja á byrjuninni,“
segir hann. „Sem unglingur vann
ég við ýmis verkamannastörf og
má segja að starfsferillinn hafi
byrjað snemma. Ég var tólf ára
farinn að handlanga við múrverk
og steypuvinnu með karli föður
mínum. Var í rörasteypu og hellu-
vinnu hjá Sigga og Sveina og
vann í Íshúsfélagi Bolungarvíkur
þrjá vetur eftir menntaskóla og
sinnti ræstingastörfum í auka-
vinnu. Fór stundum á skak á Þjóð-
ólfi yfir sumartímann með föður
mínum, ásamt öðru.

Í Menntaskólanum á Ísafirði
var haldin Gróskuvika þar sem
við vorum meðal annars send út
af örkinni til að kynna okkur at-
vinnulífið á svæðinu eða annars
staðar á Vestfjörðum. Fórum
jafnvel suður á bóginn í ýmsar
stofnanir í höfuðborginni, svo
sem í Ríkisútvarpið.

Eitt árið vildi svo til að mig
langaði að forvitnast um starf-
semi Flugmálastjórnar og fór í
starfskynningu hjá miklum snill-
ingum hér á Ísafjarðarflugvelli.
Þar réð Grímur Jónsson ríkjum í
flugturninum en Guðbjörn Charl-
esson var umdæmisstjóri Flug-
málastjórnar á Vestfjörðum.
Þetta voru afskaplega liðlegir og
skemmtilegir kallar og vildu
fræða mann um allt milli himins
og jarðar. Þarna var ég í heila viku.

Síðan um vorið er ég á rölti
niðri í bæ hér á Ísafirði þegar hjá

mér stoppar bíll. Guðbjörn Charl-
esson snarar sér út og biður mig
að ræða aðeins við sig, spyr hvort
ég sé ekki til í að koma og leysa
af um sumarið inni í flugturni og
þarna myndi fylgja flugradíó-
námskeið. Þá var ég nítján ára
gamall. Ég vildi hugsa málið að-
eins því að ég var á leið í utan-
landsferð með bekkjarfélögum
mínum í þriðja bekk í mennta-
skólanum.

Svo fór að ég fórnaði útskrift-
arferðinni til að prófa þetta. Segja
má að sú ákvörðun hafi verið
talsverður örlagavaldur því að
ég ílentist þarna inni á velli, fyrst
hjá Flugmálastjórn og síðan Flug-
leiðum og Flugfélagi Íslands.
Þarna var ég á flugvellinum í
tuttugu og tvö ár, fjögur ár meira
og minna hjá Flugmálastjórn og
svo átján ár í beit hjá Flugfé-
laginu.

Já, þetta þegar Guðbjörn Charl-
esson stoppaði hjá mér á götu á
Ísafirði varð örlagavaldur í lífi
mínu þannig að ég var viðloðandi
flugvöllinn allan þennan tíma
jafnframt því sem starfið þar
kveikti þennan veðuráhuga minn
sem ég nefndi og áhugann á því
að fara í jarðfræðina. Ég var líka
aðeins að gæla við flugumferð-
arstjórnina en það átti aldrei al-
mennilega við mig, hafði meiri
áhuga á náttúruöflunum með öðr-
um formerkjum. Ég hef alla tíð
verið áhugamaður um veður,
fylgist alltaf vel með veðri og
spái og spekúlera töluvert í

veðurtengdu efni á netinu.“

Einn erfiðasti flug-
völlur í Evrópu

Sagt hefur verið að Ísafjarðar-
flugvöllur sé sá erfiðasti hér-
lendis hvað snertir veður og að-
flug. „Ég held að ég geti fullyrt
að svo sé,“ segir Finnbogi. „Frægt
var þegar Uffe Ellemann Jensen
utanríkisráðherra Danmerkur
kom hér og utanríkisráðherrar
Norðurlanda voru að funda hér á
Ísafirði. Hann kom með einka-
þotu til Ísafjarðar. Flugstjórinn
var spurður að því áður hvort
hann áttaði sig á því að þetta
væri einn erfiðasti flugvöllur Evr-
ópu með tvö þúsund feta háum
fjöllum á þrjá vegu í kring og

flugbrautin væri utan í hlíðinni á
einu þeirra. Auk þess hefurðu
ekki nema eitt öruggt fráflug frá
þessum velli.

Reyndir flugmenn segja gjarna
að þegar þeir fljúgi til Ísafjarðar
þurfi þeir virkilega á öllu sínu að
halda. Að fljúga til Akureyrar
eða Egilsstaða í samanburði við
Ísafjarðarflugið er bara eins og
flugmaður nokkur sagði: Gear
up, autopilot on, mininum effort.
Varðandi Ísafjörð dygði sko ekk-
ert svoleiðis.“

Þegar Fokkerinn rak
raskatið niður

Sá sem hér ræðir við Finnboga
rifjar upp þegar hann kom einu
sinni sem oftar vestur með Fokk-

er til lendingar á Ísafirði. Djöful-
gangur hafði verið í Djúpinu, vel
kunnugur, og síðan var farið inn
Skutulsfjörðinn til lendingar.
Þegar komið var inn yfir flug-
brautarendann sást út um glugg-
ann að brautin nálgaðist allt í
einu mjög ískyggilega hratt þang-
að til vélin hlunkaðist niður og
afturendinn skall á brautinni. Það
vissum við farþegar hins vegar
ekki fyrr en seinna, vorum bara
hálfaumir að aftanverðu. Vegna
viðgerða var flugvélin síðan í
nokkra daga á Ísafirði.

„Ég var einmitt í vinnu inni á
flugvelli þegar þetta gerðist. Hel-
víti mikið boms. Maður sá þetta
ekki frá flughlaðinu, það var ekki
fyrr en vélin keyrir inn á flughlað-
ið að maður sér að það er gat
aftan á skrokknum og stuðpúðinn
sem kallaður er hafði gengið inn.“

Skýringin á þessu atviki var
fljótfundin, a.m.k. fyrir gárunga.
Aftast í Fokkernum sátu undirrit-
aður, sem þá var nokkrum tugum
kílóa þyngri en núna, og hinn
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stórvaxni og þéttvaxni Finnbogi
Hermannsson útvarpsmaður.
Seta þeirra þarna aftast með sín
samanlagt talsvert á þriðja hundr-
að kíló hlaut að raska ballansnum
í vélinni og valda því að aftur-
endinn rakst niður í lendingunni.
Eftir þetta fengu báðir alltaf út-
hlutað sætum framarlega.

„Auðvitað gerðist líka margt
skemmtilegt í fluginu á Ísafjarð-
arvelli. Maður veit kannski ekki
hverju má segja frá. Ég get þó
sagt eina helvíti góða, sá flug-
stjóri er hættur að fljúga þannig
að maður þarf ekki að hafa
áhyggjur af því.“

Þegar Jóhannes Fossdal
lenti í svartakófi

„Snillingurinn Jóhannes Foss-
dal flugstjóri var aldrei að mikla
hlutina fyrir sér. Hann var mjög
traustur og öruggur og þekkti
þetta svæði eins og lófana á sér.

Ég var að vinna í turninum þegar
þetta átti sér stað. Það gekk á
með suðvestan éljum þannig að
það dimmdi hressilega yfir og ég
sá rétt út á miðja braut en flenni-
bjart á milli. Jóhannes var að
koma og kallar í mig við Arnar-
nesið eins og alltaf var gert. Ég
segi honum að það sé dimmt él
að koma hratt niður Engidalinn.

Allt í lagi, ekkert mál, segir
hann, ég ætla nú að prófa að
kíkja hérna inn. Svo kemur élið
og þegar vélin er við Básana, þá
sé ég hana ekki meir. Ég var ansi
stressaður eins og þegar svona
er. Ég kalla í hann ítrekað en fæ
ekkert svar, ekki fyrr en hann
segir: Ég er lentur, sérðu mig
ekki? Og um leið og hann segir
þetta, þá kemur vélin út úr kófinu
framan við flugturninn. Jóhannes
hafði notað sér örstutta stund
þegar hann sá brautina framund-
an þó að ég hafi ekki séð nema
aðeins út á braut.

Já, það hefur oft verið harðsótt
að lenda hér á Ísafirði,“ segir
Finnbogi.

Verið að seigdrepa
Ísafjarðarflugvöll

„Fyrir mér er þetta mjög
skemmtilegur tími, oft var líf og
fjör. Núna eru tímarnir breyttir,
ekki lengur það líf og fjör sem
var á Ísafjarðarflugvelli hér áður.
Þá var meira umleikis hérna á
vellinum. Hörður Guðmundsson
var hér með Flugfélagið Erni í
fullri starfsemi, bæði með póst-
flug innan fjórðungsins og líka
sjúkraflug. Hér var líka mjög
reglulega kennsluflug. Það var
einkaflug, en núna er orðið mjög
dýrt að stunda þetta nám.

Yfir sumartímann var flogið
héðan mjög grimmt yfir til Græn-
lands. Það er nánast búið, sérstak-
lega eftir þær breytingar sem voru
gerðar þannig að núna er ekki
heimilt nema með sérstökum
undanþágum að fljúga milli-
landaflug héðan frá Ísafirði. Það
er auðvitað alveg skelfilegt, því
að við erum hér á Ísafirði alveg í
lykilstöðu að sinna þjónustu við
austurströnd Grænlands. Það
vantar formlega landamæra-
vörslu, en það er alveg grátlega
lítil fjárfesting sem myndi skipta
svæðið gríðarlega miklu varðandi
þjónustu. Þá er ég ekki bara að
tala um einhverjar vélsmiðjur hér
eða annað slíkt heldur sjúkra-
þjónustu og margt fleira. Það er
styttra að fljúga héðan til Græn-
lands heldur en frá Reykjavík,
ég tala nú ekki um að fljúga alla
leið frá Akureyri eins og þeir
hafa verið að gera.

Flugvellirnir hérlendis eru
flokkaðir í rekstrarstærðir og Ísa-
fjarðarflugvöllur er orðinn ansi
aftarlega á merinni frá því sem
var. Ég segi það bara eins og það
er. Ég hefði haldið að það þyrfti
að búa hann tækjum frekar en að
svelta hann tækjum. Ef hann væri
nýttur eins og mér finnst eðlileg-
ast, þá væri staðan allt önnur.

Varðandi ný og fullkomin að-
flugstæki úti á Skarfaskeri, þá
var það að detta í gírinn árið
2008. Búið að mæla þetta allt út
og flugprófa allt fram og til baka
og leggja í það gríðarlega pen-
inga. Svo bara kom eitt stykki
hrun og menn söltuðu þetta og
hafa ekki sett peninga í það meira.
Ég skil ekki þetta dugleysi. Menn
bera því við að það séu minnkandi
farþegatölur á Ísafjarðarflugvelli
en það gefur auðvitað auga leið
að farþegum fækkar sífellt þegar
ekki er hægt að fljúga hingað af
því að hér eru léleg flugleiðsögu-
tæki. Þá auðvitað fellur flug
miklu oftar niður. Landamæra-
dæmið hefur líka sitt að segja í
þessum efnum og hreint ekki lítið
fyrir svæðið í heild sinni.“

Ofvirkur rétt eins og í æsku
En hvað gerir Finnbogi Svein-

björnsson helst í tómstundum
þessi árin? Er hann ennþá ofvirk-
ur í fjallgöngum eins og í upp-
vextinum?

„Já, ég reyni það þegar ég hef
tækifæri til, bæði sumar og vetur.
Árstíminn skiptir mig engu, bara
ef ég kemst út og helst ef ég get
labbað á eitthvert fjall. Ég engin
fjallageit af því tagi að ég sé að
sækja á fjöll eitthvað annað, það
er nóg af fjöllum fyrir mig á
Vestfjörðum. Sumir spyrja hvort
það sé ekki leiðigjarnt að labba
alltaf á sömu fjöllin en ég segi
nei, maður fer bara eitthvað
breyttar slóðir og sér alltaf eitt-
hvað nýtt. Blessuð náttúran kem-
ur alltaf skemmtilega á óvart.

Ég er ennþá að stússast í hesta-
mennskunni, reyni að sinna
hrossunum af bestu getu, mest
þó yfir sumartímann. Svo hef ég
verið að gutla við að sigla á sjó-
kajak hér á Hnífsdalsvíkinni og
víðar, er með nokkuð stóran
tveggja manna kajak og sigli oft
með krökkunum mínum eða kon-
unni. Við förum þá hérna út með
Óshlíðinni eða inn á Skutulsfjörð.
Afskaplega skemmtilegt og gef-
andi finnst mér að stunda það
sport.

Síðan erum við Fjóla bæði
mikið áhugafólk um garðyrkju
og dugleg í henni, erum að rækta
okkar garð og gengur bara vel.
Síðan eigum við Fjóla það sam-
eiginlega áhugamál að vilja ferð-
ast um landið og nýtum sumrin
vel í tjaldútilegur og náttúruskoð-
un. Samandregið má segja, að
náttúran og útivistin eigi hjá mér
mjög stóran sess, bæði að skoða
náttúruna og taka af henni myndir
en þó fyrst og fremst að njóta
hennar.“

Bæði í lúðrasveit og karlakór
„Ég er í öðrum félagsstörfum

líka, bæði í Lúðrasveit Ísafjarðar
og Karlakórnum Erni, og reyni
að rækja þetta eftir bestu getu þó
að það geti verið erfitt með vinn-
unni. Það er mjög gefandi að
geta kúplað sig frá daglegu amstri
og verið í tónlistinni með þessum

hætti og vera í góðum hópi eins
og lúðrasveitinni og karlakórn-
um.“

Heima í Bolungarvík í gamla
daga lærði Finnbogi á hljóðfæri
hjá Ólafi Kristjánssyni skóla-
stjóra Tónlistarskólans og lengi
bæjarstjóra. Ólafur er einnig
þekktur sem Óli Böddu, Óli Kitt,
Óli málari og Óli bæjó. „Ég lærði
hjá Óla á trompet sennilega í
fimm ár. Núna er ég búinn að
vera viðloðandi lúðrasveitina í
kringum tuttugu ár, minnir mig.“

Þar á meðal blæs Finnbogi
stundum við hátíðahöld 1. maí
eins og starfinu síðari árin sæmir.

Forystumaður í
verkalýðsmálum

Finnbogi Sveinbjörnsson hefur
verið formaður Verkalýðsfélags
Vestfirðinga frá 2007. „Það átti
sér talsverðan aðdraganda,“ segir
hann. „Ég var alltaf mikið í fé-
lagsmálum og hafði áhuga á
þeim. Ekki svo að skilja að ég
hafi gengið með þann draum að
verða formaður verkalýðsfélags.
Ég var í sóknarnefnd í Hnífsdal í
nokkur ár og formaður sóknar-
nefndar um tíma. Áður en Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga var stofn-
að var ég í stjórn Verslunar-
mannafélags Ísafjarðar. Þá var
þar formaður Gylfi Guðmunds-
son hjá Orkubúinu, sem núna er
formaður FosVest á Vestfjörð-
um, FosVest. Þegar hann lét af
formennsku hjá Verslunarmanna-
félaginu var leitað eftir því að ég
tæki við af honum, en ég fann
mig einhvern veginn ekki í því á
þeim tíma, þannig að Finnur
Magnússon í Bókhlöðunni tók
við en ég var varaformaður með
honum.

Ég var í stjórn Verslunar-

mannafélagsins þangað til Verka-
lýðsfélag Vestfirðinga var stofn-
að árið 2002 og gengið var í það
mál að Verslunarmannafélagið
yrði deild í því félagi. Þá var tog-
streita hjá verslunar- og skrif-
stofufólki hérna hvort við ættum
að sameinast Verslunarmanna-
félagi Reykjavíkur (VR) eða
ekki. Við Finnur rérum að því
öllum árum að við yrðum með
Vestfirðingum, að allt verslunar-
og skrifstofufólk á Vestfjörðum
yrði í Verkalýðsfélagi Vestfirð-
inga með þjónustu í heimabyggð.
Það varð úr að við sameinuðumst
VerkVest og vorum með á stofn-
deginum 21. september 2002. Þá
varð ég ritari í starfsstjórn og
síðan aðalstjórn VerkVest og
gegndi því starfi þar til ég var
kosinn formaður árið 2007. Þá
var Pétur Sigurðsson búinn að
ákveða að hætta og ég bauð mig
fram.“

Fleiri viðtalsefni
við Finnboga

Í mjög löngu samtali tíðinda-
manns við Finnboga Sveinbjörns-
son, sem plássið leyfir ekki að
birta hér nándarnærri allt, kom
sitthvað fram sem væri alveg til-
efni sérstakra viðtala. Þó ekki
væri nema varðandi margvísleg
störf Finnboga að verkalýðs-
málum annars vegar, þar á meðal
sem stjórnarformanns í Lífeyris-
sjóði Vestfirðinga, og hins vegar
samskipti Hestamannafélagsins
Hendingar við Vegagerðina en
einkum þó bæjaryfirvöld á Ísa-
firði. Félagið var með bæði
íþróttasvæði og hesthús í Hnífs-
dal en missti það allt þegar hafist
var handa við Bolungarvíkur-
göng. Ekki sér enn fyrir endann á
því máli.                           – hþm.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 16. janúarFimmtudagur 16. janúarFimmtudagur 16. janúarFimmtudagur 16. janúarFimmtudagur 16. janúar
kl. 18:00 Abu Dhabi golf

kl. 20:00 Humana Chall. golf
Föstudagur 17. janúarFöstudagur 17. janúarFöstudagur 17. janúarFöstudagur 17. janúarFöstudagur 17. janúar

kl. 18:00 Abu Dhabi golf
kl. 20:00 Humana Chall. golf

Laugardagur 18. janúarLaugardagur 18. janúarLaugardagur 18. janúarLaugardagur 18. janúarLaugardagur 18. janúar
kl. 12:45 Sunderl. - South.ton

kl. 15:00 Crystal P. - Stoke
kl. 15:00 Manþ City - Cardiff

kl. 15:00 Real B. - Real M.
kl. 15:00 Arsenal - Fulham

kl. 15:00 West H. - Newcastle
kl. 15:00 Norwich - Hull City
kl. 17:30 Liverpool - A. Villa

kl. 18:00 Abu Dhabi golf
kl. 20:00 Humana Chall. golf

Sunnuldagur 19. janúarSunnuldagur 19. janúarSunnuldagur 19. janúarSunnuldagur 19. janúarSunnuldagur 19. janúar
kl. 13:30 Swansea - Tottenham
kl. 16:00 Chelsea - Man. Utd.
kl. 18:00 Levante - Barcelona

kl. 18:00 Abu Djabi golf
kl. 20:00 Humana Chall. golf

Mánudagur 20. janúarMánudagur 20. janúarMánudagur 20. janúarMánudagur 20. janúarMánudagur 20. janúar
kl. 20:00 WBA - Everton
Þriðjudagur 21. janúarÞriðjudagur 21. janúarÞriðjudagur 21. janúarÞriðjudagur 21. janúarÞriðjudagur 21. janúar
kl. 16:00 Ísland - Svíþjóð

kl. 19:45 West Ham - Man. City
Miðvikudagur 22. janúarMiðvikudagur 22. janúarMiðvikudagur 22. janúarMiðvikudagur 22. janúarMiðvikudagur 22. janúar

kl. 19:45 Man. Utd. - Sunderl.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
16. janúar 1973: 16. janúar 1973: 16. janúar 1973: 16. janúar 1973: 16. janúar 1973: Bjarni Bene-

diktsson RE 210, fyrsti stóri
skuttogarinn sem smíðaður
var á Spáni fyrir Íslendinga,

kom til Reykjavíkur.
17. janúar 1975:17. janúar 1975:17. janúar 1975:17. janúar 1975:17. janúar 1975: Þyrla í eigu
Þyrluflugs hf., hrapaði á Kjal-
arnesi og sjö manns fórust.

Þetta er mannskæðasta
þyrluslysið hérlendis.

18. janúar 1968:18. janúar 1968:18. janúar 1968:18. janúar 1968:18. janúar 1968: Leigubíl-
stjóri var myrtur í Reykjavík.
Rannsókn málsins var um-

fangsmikil en enginn fundur
sekur um glæpinn.

20. janúar 1974:20. janúar 1974:20. janúar 1974:20. janúar 1974:20. janúar 1974: Snjódýpt á
Hornbjargsvita mældist 218

sentimetrar sem er það
mesta hér á landi.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vestlæg eða breytileg átt,
víða 5-10 m/s og skúrir eða
él. Heldur kólnandi veður.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austlæg eða breytileg átt.

Úrkomulítið á suður- og vest-
urlandi en annars él. Frost

0-8 stig, hlýjast austast.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hægur vinur og bjart veður
með köflum, en sumstaðar

él. Frost o-12 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Elías Jónatansson, bæjarstjóri
í Bolungarvík og oddviti sjálf-
stæðismanna í bæjarstjórn, gerir
ráð fyrir að taka slaginn í sveitar-
stjórnarkosningunum í vor. „Ég
geri frekar ráð fyrir því að ég
bjóði fram krafta mína,“ segir
Elías. Sjálfstæðisflokkur bauð
fram lista með óháðum í kosn-
ingunum 2010 og segir Elías að
samstarfið hafi verið gott á
kjörtímabilinu.

Engar viðræður eru hafnar um
með hvaða hætti listi flokksins
verður settur saman að sögn Elí-
asar. Sjálfstæðisflokkur og óháð-
ir eru með hreinan meirihluta í
bæjarstjórn með fjóra fulltrúa en
K-listi situr í minnihluta með þrjá
menn.

Bæjarstjórinn
býst við framboði

Vefmynda-
vél í Stórurð

Orkubú Vestfjarða setti nýlega
upp vefmyndavél í Stórurð á Ísa-
firði. Í samvinnu við Snerpu á
Ísafirði er öllum gert mögulegt
að skoða strauminn frá vélinni
annað hvort á vef Orkubúsins eða
á vef Snerpu. Myndin gefur góða
mynd af Eyrinni og Skutulsfirði
og hægt að fylgjast með veðri og
árstíðabreytingum.

Þetta er fyrsta vefmyndavél Orku-
búsins en á fyrrnefndri vefsíðu
Snerpu er hægt að sjá myndir úr
fleiri vefmyndavélum á Ísafirði
og einnig úr einni vél í Dýrafirði
og tveimur á Bíldudal. Þá eru
ónefndar fjöldi vefmyndavéla
Vegagerðarinnar sem beina vök-
ulum linsum sínum að helstu um-
ferðaræðum Vestfjarðakjálkans
vegfarendum til upplýsinga.

Engan bilbug er að finna á Hálf-
dáni Óskarssyni, mjólkurtækni-
fræðingi og forsvarsmanni Örnu
í Bolungarvík, en ráðgert er að
koma fleiri vörum í markað á
næstu mánuðum. Um er að ræða
bæði osta og sýrðar mjólkurvör-
ur. Arna hóf framleiðslu á lakt-
ósafríum mjólkurvörum í haust
og segir Hálfdán að salan hafi
verið ágæt en neytendur geta
nálgast vörur Örnu í verslunum
um allt land.

Aðspurður segir hann að tíðar-
farið með tilheyrandi ófærð hafi
verið mjög bagalegt fyrir fyrir-
tækið. „Við framleiðum fersk-
vöru og höfum ekki getað fram-
leitt á lager. Það er fyrst núna sem
við erum komnir  á fullt skrið
eftir jólin,“ segir Hálfdán.

Arna ehf.,
breikkar

vöruúrvalið



1616161616 FIMMTUDAGUR     16. JANÚAR 2014


