

































 


Áætlaður kostnaður við gerð

ofanflóðavarna neðan Gleiðar-
hjalla í Skutulsfirði er 665 millj-
ónir króna að því er greint var frá
á kynningarfundi sem haldinn
var í síðustu viku. Ríflega 30 íbú-
ar mættu til fundarins. Gert er
ráð fyrir að framkvæmdin taki
um fjögur ár. Áætlað er að reisa
fimm metra háan varnargarð eftir
endilangri hlíðinni til varnar aur-
flóðum og grjóthruni. Einnig á
að reisa fjórtán metra háa ofan-
flóðavörn neðan líklegustu snjó-
flóða farveganna í Stakkanes-
hrygg og Stóruurð. Þá verður
reistur sjö metra hár og 125 metra
langur snjóflóðavarnargarður.
Heildar fyllingarmagn í garðanna
er áætlað um 128.000 rúmmetrar
og taka þeir yfir 62.400 m² svæði.

Meðal þeirra spurninga sem
komu fram á fundinum var hvort
nauðsynlegt væri að byggja eins
stóra varnargarða og ráðgert er.
Jóhann Birkir Helgason, bæjar-
verkfræðingur, sagði að þeirri
spurningu hafi í raun verið svarað
fyrir mörgun árum. „Það var hættu-
matsnefnd Ísafjarðarbæjar sem
mat hættuna sem var staðfest af

ráðherra. Það verður að meta
hættuna út frá þessu mati. Við
getum ekkert breytt lögunum.“

Það er fyrirtækið Mannvit hf.,
sem sér um hönnun garðanna en
gert er ráð fyrir að þeirri vinnu
verði lokið 1. apríl nk. „Næstu
skref eru að klára að hanna mann-
virkið og sjá hvernig við komum
lögnum fyrir en ráðgert er að
sem flestum lögnum verði komið
fyrir í eða við garðanna. Í fram-

haldinu verður komið með tillög-
ur um hvernig verkinu verður
skipt upp. Gert er ráð fyrir að
framkvæmdinni verði skipt niður
í nokkur verk og stefnt er að því
að færslu lagna í sumar,“ segir
Jóhann Birkir. Íbúar við Urðar-
veg geta átt von á einhverju ónæði
vegna framkvæmdanna og þá
sérstaklega vegna hávaða.

Vatnsleki er í jarðveginum á
framkvæmdasvæðinu vegna aur-

bleytu og snjóa og seytlar nokkuð
af vatninu inn í kjallara og garða
á svæðinu. Jóhann Birkir segist
ekki geta sagt til um hvort þetta
vandamál leysist við gerða varn-
argarðanna. „Við vitum ekki ná-
kvæma hvers vegna lekur í kjall-
ara og garða, en ekki óalgengt að
í 30 ára gömlum húsum séu dren-
lagnir orðnar lélegar. En við von-
umst til að þetta lagist við að
dýpka skurðina fyrir ofan garð-

ana. Við munum skoða vel að-
stæður á hverjum stað fyrir sig
og hvort eitthvað muni breytast
við framkvæmdina.“

Jóhann Birkir telur ekki að
bleyta í jarðvegi muni tefja fyrir
framkvæmdunum. „Það er þó
ekki hægt að útiloka það. Þær
prufuholur sem hafa verið teknar
á þessu svæði hafa verið þurrar
en maður veit aldrei þegar maður
er að vinna með svona efni.“






Steingrímur Jónsson bóndi í
Efri Engidal og Kristján Ólafsson
á Kirkjubóli í Skutulsfirði og Karl
Bjarnason að Neðri Hjarðardal í
Dýrafirði telja að Ísafjarðarbær
beri ábyrgt á því tjóni sem bænd-
urnir urðu fyrir af völdum díox-
ínmengunar sem rekja megi til
sorpbrennslustöðvarinnar Funa í
Engidal, þar sem sveitarfélagið
var bæði eigandi stöðvarinnar og
rekstraraðili. Bændurnir hafa leit-
að aðstoðar hjá lögmannastof-
unni Megin en stofan sendi Ísa-
fjarðarbæ nýlega bréf þar sem
óskað er eftir að skýr afstaða
sveitarfélagsins liggi fyrir í mál-
inu eigi síðar en 20. febrúar nk. Í
bréfinu segir einnig að bændurnir
hafi orðið fyrir miklu tjóni vegna
mengunarinnar. Næstu vikur og
mánuðir fari í að meta tjónið og
ekki sé ósennilegt að leita þurfi
til dómskvaddra matsmanna, ná-
ist ekki samkomulag við sveitar-
félagið.

Bann var sett við sölu allra
afurða frá bænum Efri-Engidal í
desember 2010, í kjölfar þess að
styrkur díoxín í mjólk fór yfir
leyfileg mörk, og einnig var sett
bann við flutningi á lifandi dýrum
frá bænum. Sýni sem tekin voru
í upphafi árs 2011 af lambakjöti,

inni en hellt henni niður, að því
er fram kemur í bréfi lögmanns
bændanna.

Þann 6. apríl 2011 var sett bann
við sölu allra afurða frá Efri-
Engidal og Kirkjubóli. Auk þess
var sett bann við flutningi á lif-
andi dýrum frá bæjunum meðan
frekari gagna var aflað. Slátra
varð öllu búfé frá bæjunum
tveimur, auk þess sem nauðsyn-

legt var talið að slátra sjö kálfum
frá Neðri-Hjarðardal í Dýrafirði
þar sem þeir komu allir frá Efri-
Engidal. Fengu bændurnir ekkert
greitt fyrir þær afurðir. Þann 11.
janúar síðastliðinn var aflétt
banni á nýtingu fóðurs frá svæð-
inu þannig að heimilt verður að
afla heyja fyrir búfénað og nýta
landið til beitar fyrir búfé. „Nið-
urstöðurnar breyta hins vegar

engu um þann búfénað sem var
eða er mengaður, né heldur breyta
niðurstöðurnar banni á nýtingu
eldra fóðurs frá Engidal. Áfram
er því bann við nýtingu afurða
þeirra dýra sem alin voru á fóðri
frá svæðinu þegar mengunin var
meiri en nú er“ segir í bréfinu.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
óskað eftir umsögn Andra Árna-
sonar bæjarlögmanns um málið.

bæði frá Efri-Engidal og Kirkju-
bóli í Skutulsfirði sýndu að kjötið
var mengað. Í kjölfarið ákvað
stjórn sláturleyfishafa að taka
ekki við búfé til slátrunar frá
Skutulsfirði. Auk þess ákvað
Mjólkursamsalan að taka ekki
við mjólk frá Efri-Engidal. Frá
því að málið kom upp í lok árs
2010 og fram í apríl 2011 hafði
Mjólkursamsalan tekið við mjólk-
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Ísfirska skíðakonan Thelma
Rut Jóhannsdóttir keppir á
heimsmeistaramóti ungl-
inga sem fram fer í Rocc-
araso á Ítalíu í lok febrúar,
að því er frá greinir á vef
Skíðafélags Ísfirðinga. Áð-
ur en Thelma heldur til Ítal-
íu fer hún til Noregs þar
sem hún mun keppa á
nokkrum mótum. Eins og
áður hefur verið greint frá
var Thelma valinn íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar fyrir
árið 2011. Thelma vann til
fjölmagra verðlauna í sínum
aldursflokki árið 2011 sem
og í fullorðinsflokki, en hún
varð t.d. bikarmeistari SKÍ
í flokki 15-16 ára á síðasta
ári.           – asta@bb.is











Þrennar kosningar sem almenningur lætur sig varða með mismun-
andi hætti blasa við. Á þessu ári kosning biskups og forseta; þing-
kosningar á því næsta, ef til vill fyrr. Framboð á biskupsefnum er
með meira  móti en almennt gerist. Biskupsefnin jafna fjölda hand-
boltaliðs, og ekki öll nótt úti. Útlit er fyrir að pólitíska flóran verði
skrautlegri en nokkru sinni fyrr. Víst má telja að þegar dregið verður
í dilka að loknum þingkosnsingum sitji margir eftir í almenningnum,
hafandi ekki haft erindi sem erfiði. Höfð í huga sú takmarkaða virð-
ing sem í dag er almennt borin er fyrir þjóðþinginu, vekur athygli
hversu mikil eftirsóknin eftir jobbinu við Austurvöll er; það fýsir
augljóslega marga að komast í sandkassaleikinn, sem þar er sagður
í hávegum, ómaklega að margra mati.

Aðeins 492 Íslendingar eru kjörgengir til biskupskjörs. Á ný-
afstöðnu kirkjuþingi viðraði Pétur Kr. Hafstein, forseti kirkjuþings,
þá skoðun sína að allt þjóðkirkjufólk ætti að njóta kosningaréttar til
biskupskjörs. Pétur kvað brýnasta verkefni kirkjunnar vera að
endurheimta traust og trúnað, að ná til þess fjölda fólks sem einhverra
hluta vegna teldi sig ekki eiga vegferð með henni. Er ekki leiðin sem
Pétur bendir á, með kjörgengi alls þjóðkirkjufólks, ein af þeim leið-
um sem líklegar eru til sátta? Víst má telja að almenningur vilji hafa
hönd í bagga með val á biskupi. Það felst ekkert réttlæti í því, að
aðeins það fólk sem tengjist kirkjunni með störfum sínum, beint eða

óbeint, eigi að ráða hver verður biskup. Með fullri virðingu fyrir
þessu fólki: Er það eitthvað rétthærra eða til þess bærara að velja
þjóðinni biskup, en hinn almenni þjóðkirkjuþegn?

Um fátt er meira rætt um þessar mundir en forsetakosningarnar á
næsta ári. Um stöðu sína til frekari embættisverka sagði forsetinn í
áramótaávarpi sínu: ,,Niðurstaðan kann að hljóma eins og þversögn
en er engu að síður sú að aðstæður þjóðarinnar séu þess eðlis að ég
geti fremur orðið að liði ef val á verkefnum verður eingöngu háð
mínum eigin vilja, óbundið af þeim skorðum sem embætti forsetans
setur jafnan orðum og athöfnum.“ Flestir töldu að þar með lægi
málið ljóst fyrir. Sú hefur aldeilis ekki orðið raunin. Og þrátt fyrir
ótal áskoranir hefur forsetinn kosið að segja hvorki af eða á, já eðas
nei! Ætlar hann að bjóða sig fram á ný eða ekki? Ætlar hann að láta
sem ekkert sé um endanlega afstöðu sína þar til daginn fyrir að fram-
boðsfrestur rennur út? Spurning af þessu tagi er með öllu óháð af-
stöðu til framboðs Ólafs Ragnars Grímssonar, eða hvernig hann
hefur rækt skyldur sínar sem forseti. Forsetinn getur einfaldlega
ekki beðið fram á síðustu stundu með að tjá þjóðinni hvað hann
ætlar sér. Það sæmir ekki embætti hans. Hann verður að taka af skar-
ið!

Stuttorð tilkynning frá skrifstofu forsetans nægir til að taka af vaf-
ann.                                                                                              s.h.

Leikskólastjórum á Ísafirði er
heimilt, í samráði við sviðsstjóra
skóla- og tímstundasviðs sveitar-
félagsins, að loka leikskólunum
ef kennslu í Grunnskólanum á
Ísafirði hefur verið aflýst vegna
veðurs og viðvörun verið gefin
út af almannavörnum. Þetta kem-

ur fram í verklagsreglum sem
auglýstar hafa verið á vef leik-
skólanna Eyrarskjóls og Sólborg-
ar á Ísafirði. Leikskólastjórar í
öðrum byggðarkjörnum sveitar-
félagsins taka ákvarðanir í sam-
ráði við sviðsstjóra, óháð öðrum
leikskólum og skal þá miðað við

aðstæður hverju sinni á hverju
stað.

Leikskólunum tveimur á Ísa-
firði er skylt að hafa samráð
vegna lokana og ekki verður
heimilt að loka aðeins öðrum
skólanum. Ef veður versnar hins
vegar síðla dags eiga leikskóla-

stjórar að hafa samband við
sviðsstjóra skóla- og tómstunda-
sviðs sem aftur hefur samband
við lögreglu og almannavarnir.
Ef almannavarnir gefa út við-
vörum er leikskólastjórum heim-
ilt að hringja í foreldra og óska
eftir því að þeir sæki börn sín.




Hörður Gunnarsson, fram-

kvæmdastjóri Olíudreifingar
ehf., segir fyrirtækið vera að
skoða uppbyggingu olíubirgða-
stöðvar á núverandi stað á Ísafirði
í stað flutnings á svæðið norðan
við Mávagarð þar sem Ísafjarðar-
bær lét útbúa svæði fyrir fyrir-
tækið.

„Við höfum aldrei óskað eftir
því að stöðin yrði flutt þangað,
sú ósk kom frá Ísafjarðarbæ.
Bærinn óskaði eftir því, fyrir ein-
hverjum árum síðan, að við
myndum flytja og að þeir ætluðu
að taka þátt í kostnaðinum með
okkur, en þeir eru ekki tilbúnir
til þess lengur. Við höfum sagt
að við gætum komið til móts við
bæinn með því að byggja okkur
upp þar sem við erum og verið
þar næstu 10-15 árin og þá flutt
okkur, en kostnaðurinn við að
flytja í dag yrði mjög mikill. Við
eigum 46 ár eftir af megninu af
lóðarleigusamningum okkar við
Suðurgötuna og okkur líður ágæt-

lega þar,“ segir Hörður.
Olíudreifingin verður að fara í

umtalsverðar umbætur á stöðinni
verði hún áfram við Suðurgötu
en undanþága frá starfsleyfi Um-
hverfisstofnunar rennur út í júlí.
„Þetta mál hefur allt saman verið
hálf vandræðalegt. Við hefðum
tekið þessa birgðastöð í gegn,
eins og allar hinar 27 birgða-
stöðvar okkar, ef ekki hefði verið

þessi beiðni frá Ísafjarðarbæ um
að við myndum færa okkur. Við
höfum ekki áhuga á að reka stöð
sem er ekki í lagi, þannig gerum
við ekki hlutina.“

Að sögn Harðar sótti fyrirtækið
um að fara yfir á Sundahöfn en
því hafi verið hafnað af hálfu
sveitarfélagsins. „Ef við eigum
að fá kostnaðinn til baka við
flutninga á stöðinn, þá verðum

við að fá hafnaraðstæður sem
fullnægja ákveðinni skipastærð,“
segir Hörður og bætir við að að-
stæður yrðu betri við Mávagarð
en þar sem fyrirtækið er núna en
ekki eins góðar og þær yrðu við
Sundahöfn, m.t.t. skipastærða.
„Við leysum þetta mál, okkar
hugur stendur ekki til þess að
flytja frá sveitarfélaginu.“

– asta@bb.is





 


















































Ísfirska skíðakonan Thelma
Rut Jóhannsdóttir keppir á
heimsmeistaramóti ungl-
inga sem fram fer í Rocc-
araso á Ítalíu í lok febrúar,
að því er frá greinir á vef
Skíðafélags Ísfirðinga. Áð-
ur en Thelma heldur til Ítal-
íu fer hún til Noregs þar
sem hún mun keppa á
nokkrum mótum. Eins og
áður hefur verið greint frá
var Thelma valinn íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar fyrir
árið 2011. Thelma vann til
fjölmagra verðlauna í sínum
aldursflokki árið 2011 sem
og í fullorðinsflokki, en hún
varð t.d. bikarmeistari SKÍ
í flokki 15-16 ára á síðasta
ári.           – asta@bb.is











Þrennar kosningar sem almenningur lætur sig varða með mismun-
andi hætti blasa við. Á þessu ári kosning biskups og forseta; þing-
kosningar á því næsta, ef til vill fyrr. Framboð á biskupsefnum er
með meira  móti en almennt gerist. Biskupsefnin jafna fjölda hand-
boltaliðs, og ekki öll nótt úti. Útlit er fyrir að pólitíska flóran verði
skrautlegri en nokkru sinni fyrr. Víst má telja að þegar dregið verður
í dilka að loknum þingkosnsingum sitji margir eftir í almenningnum,
hafandi ekki haft erindi sem erfiði. Höfð í huga sú takmarkaða virð-
ing sem í dag er almennt borin er fyrir þjóðþinginu, vekur athygli
hversu mikil eftirsóknin eftir jobbinu við Austurvöll er; það fýsir
augljóslega marga að komast í sandkassaleikinn, sem þar er sagður
í hávegum, ómaklega að margra mati.

Aðeins 492 Íslendingar eru kjörgengir til biskupskjörs. Á ný-
afstöðnu kirkjuþingi viðraði Pétur Kr. Hafstein, forseti kirkjuþings,
þá skoðun sína að allt þjóðkirkjufólk ætti að njóta kosningaréttar til
biskupskjörs. Pétur kvað brýnasta verkefni kirkjunnar vera að
endurheimta traust og trúnað, að ná til þess fjölda fólks sem einhverra
hluta vegna teldi sig ekki eiga vegferð með henni. Er ekki leiðin sem
Pétur bendir á, með kjörgengi alls þjóðkirkjufólks, ein af þeim leið-
um sem líklegar eru til sátta? Víst má telja að almenningur vilji hafa
hönd í bagga með val á biskupi. Það felst ekkert réttlæti í því, að
aðeins það fólk sem tengjist kirkjunni með störfum sínum, beint eða

óbeint, eigi að ráða hver verður biskup. Með fullri virðingu fyrir
þessu fólki: Er það eitthvað rétthærra eða til þess bærara að velja
þjóðinni biskup, en hinn almenni þjóðkirkjuþegn?

Um fátt er meira rætt um þessar mundir en forsetakosningarnar á
næsta ári. Um stöðu sína til frekari embættisverka sagði forsetinn í
áramótaávarpi sínu: ,,Niðurstaðan kann að hljóma eins og þversögn
en er engu að síður sú að aðstæður þjóðarinnar séu þess eðlis að ég
geti fremur orðið að liði ef val á verkefnum verður eingöngu háð
mínum eigin vilja, óbundið af þeim skorðum sem embætti forsetans
setur jafnan orðum og athöfnum.“ Flestir töldu að þar með lægi
málið ljóst fyrir. Sú hefur aldeilis ekki orðið raunin. Og þrátt fyrir
ótal áskoranir hefur forsetinn kosið að segja hvorki af eða á, já eðas
nei! Ætlar hann að bjóða sig fram á ný eða ekki? Ætlar hann að láta
sem ekkert sé um endanlega afstöðu sína þar til daginn fyrir að fram-
boðsfrestur rennur út? Spurning af þessu tagi er með öllu óháð af-
stöðu til framboðs Ólafs Ragnars Grímssonar, eða hvernig hann
hefur rækt skyldur sínar sem forseti. Forsetinn getur einfaldlega
ekki beðið fram á síðustu stundu með að tjá þjóðinni hvað hann
ætlar sér. Það sæmir ekki embætti hans. Hann verður að taka af skar-
ið!

Stuttorð tilkynning frá skrifstofu forsetans nægir til að taka af vaf-
ann.                                                                                              s.h.

Leikskólastjórum á Ísafirði er
heimilt, í samráði við sviðsstjóra
skóla- og tímstundasviðs sveitar-
félagsins, að loka leikskólunum
ef kennslu í Grunnskólanum á
Ísafirði hefur verið aflýst vegna
veðurs og viðvörun verið gefin
út af almannavörnum. Þetta kem-

ur fram í verklagsreglum sem
auglýstar hafa verið á vef leik-
skólanna Eyrarskjóls og Sólborg-
ar á Ísafirði. Leikskólastjórar í
öðrum byggðarkjörnum sveitar-
félagsins taka ákvarðanir í sam-
ráði við sviðsstjóra, óháð öðrum
leikskólum og skal þá miðað við

aðstæður hverju sinni á hverju
stað.

Leikskólunum tveimur á Ísa-
firði er skylt að hafa samráð
vegna lokana og ekki verður
heimilt að loka aðeins öðrum
skólanum. Ef veður versnar hins
vegar síðla dags eiga leikskóla-

stjórar að hafa samband við
sviðsstjóra skóla- og tómstunda-
sviðs sem aftur hefur samband
við lögreglu og almannavarnir.
Ef almannavarnir gefa út við-
vörum er leikskólastjórum heim-
ilt að hringja í foreldra og óska
eftir því að þeir sæki börn sín.




Hörður Gunnarsson, fram-

kvæmdastjóri Olíudreifingar
ehf., segir fyrirtækið vera að
skoða uppbyggingu olíubirgða-
stöðvar á núverandi stað á Ísafirði
í stað flutnings á svæðið norðan
við Mávagarð þar sem Ísafjarðar-
bær lét útbúa svæði fyrir fyrir-
tækið.

„Við höfum aldrei óskað eftir
því að stöðin yrði flutt þangað,
sú ósk kom frá Ísafjarðarbæ.
Bærinn óskaði eftir því, fyrir ein-
hverjum árum síðan, að við
myndum flytja og að þeir ætluðu
að taka þátt í kostnaðinum með
okkur, en þeir eru ekki tilbúnir
til þess lengur. Við höfum sagt
að við gætum komið til móts við
bæinn með því að byggja okkur
upp þar sem við erum og verið
þar næstu 10-15 árin og þá flutt
okkur, en kostnaðurinn við að
flytja í dag yrði mjög mikill. Við
eigum 46 ár eftir af megninu af
lóðarleigusamningum okkar við
Suðurgötuna og okkur líður ágæt-

lega þar,“ segir Hörður.
Olíudreifingin verður að fara í

umtalsverðar umbætur á stöðinni
verði hún áfram við Suðurgötu
en undanþága frá starfsleyfi Um-
hverfisstofnunar rennur út í júlí.
„Þetta mál hefur allt saman verið
hálf vandræðalegt. Við hefðum
tekið þessa birgðastöð í gegn,
eins og allar hinar 27 birgða-
stöðvar okkar, ef ekki hefði verið

þessi beiðni frá Ísafjarðarbæ um
að við myndum færa okkur. Við
höfum ekki áhuga á að reka stöð
sem er ekki í lagi, þannig gerum
við ekki hlutina.“

Að sögn Harðar sótti fyrirtækið
um að fara yfir á Sundahöfn en
því hafi verið hafnað af hálfu
sveitarfélagsins. „Ef við eigum
að fá kostnaðinn til baka við
flutninga á stöðinn, þá verðum

við að fá hafnaraðstæður sem
fullnægja ákveðinni skipastærð,“
segir Hörður og bætir við að að-
stæður yrðu betri við Mávagarð
en þar sem fyrirtækið er núna en
ekki eins góðar og þær yrðu við
Sundahöfn, m.t.t. skipastærða.
„Við leysum þetta mál, okkar
hugur stendur ekki til þess að
flytja frá sveitarfélaginu.“

– asta@bb.is



 



 

Nýlega fór fram námskeiðið
HRT10/CMM17, eða Hafréttur,
við Háskólasetur Vestfjarða. Það
er hluti af tveimur alþjóðlegum
meistaranámsbrautum, annars
vegar Heimskautarétti sem er
kenndur á Akureyri og svo Haf-
og strandveiðistjórnun sem er
kennd hér fyrir vestan. BB spjall-
aði við Irinu Zhilina sem var
einn nemendanna á námskeiðinu.



„Ég er frá Murmansk í Rúss-
landi en fluttist til Akureyrar síð-
astliðið haust til að fara í M.A.
nám í heimskautarétti. Áður hafði
ég klárað nám í alþjóðasamskipt-
um í Rússlandi. Lokaritgerðin
mín þar fjallaði að hluta um
stjórnmál og norðurheimskautið
og það kveikti áhuga minn á
heimskautarétti. Mér fannst líka
nauðsynlegt að skipta um um-
hverfi og upplifa önnur lönd eftir
að hafa lært alþjóðasamskipti.
Þegar ég sá kynningu á þessu
námi á netinu var það aldrei
spurning um að fara. Ekki skemmdi
fyrir að Akureyri og Murmansk
eru vinabæir.“

Að sögn Irinu er heimsskauta-
réttur mjög víðtækt nám. „Já,
það snertir á ansi mörgu. Spannar
allt frá lögfræði, eins og til dæmis
réttindum innfæddra, yfir í hag-
fræði og þróun svæða og þaðan
yfir í staðbundna menningu. Við
erum 14 í bekknum og kennar-
arnir vilja meina að við séum
draumahópur fyrir svona nám.
En við komum frá Rússlandi,
Bandaríkjunum, Kanada, Finn-
landi, Þýskalandi, Kamerún,
Kína og svo auðvitað Íslandi.“

Námskeiðið HRT10/CMM17
varir í alls 3 vikur. Tvær vikur
eru kenndar á Akureyri og ein á
Ísafirði. Kennarinn er frá Tromsö
í Noregi. En hvað tekur við hjá
fólki þegar það lýkur námi í

heimskautarétti? „Það er mjög
misjafnt og því er erfitt að svara
þessu. Sjálf vildi ég gjarnan vera
tengd einhverri vísindastofnun
og fá tækifæri til að gera rann-
sóknir á norðurskautinu. Ég hef
mikinn áhuga á bæði menning-
unni og náttúrunni á svæðinu og
vona að ég fái tækifæri til að
skoða hvort tveggja betur. Það
væri fínt til að vera í aðstöðu til
að geta ferðast svolítið.“



- Hvernig er lífið í Murmansk?
„Murmansk er mjög iðnvædd

borg og „sovéskur“ arkítektúr
áberandi. Það búa 300 þúsund
manns í borginni og flestir vinna
við störf tengd sjávarútvegi eða
fyrir herinn. Við gerum okkur
grein fyrir að borgin hefur ekki
sérlega góða ímynd í öðrum lönd-
um og það er stöðugt unnið að
því að laga hana. Áður var þarna
ekkert nema herinn og járntjaldið
en þetta hefur breyst. Það er tölu-
verður samgangur við Noreg,
Svíþjóð og Finnland enda eru
þessi lönd tiltölulega stutt frá
okkur. Sjálf fór ég sem skipti-
nemi í eina önn til Noregs og það
er algengt að Norðmenn komi til
Murmansk til að læra rússnesku.“

Aðspurð segist Irina kunna vel
við sig á Ísafirði þótt henni þyki
bærinn nokkuð smár í sniðum.

„En ég kann vel við þögnina
og rólegheitin. Og veturinn hér
er mjög mildur. Það er mun kald-
ara hjá okkur. Reyndar er lofts-
lagið hér svipað því Murmansk
er við hafið og við fáum Golf-
strauminn til okkar. En það sem
mér finnst stórkostlegt hér á Ísa-
firði er hvað stjörnunar sjást vel.
Mengunin er talsvert meiri í Mur-
mansk og maður sér ekki svona
vel upp í himininn,“ segir Irina
að lokum.

- Huldar Breiðfjörð.



„Veturinn hér er mjög mildur.
Það er mun kaldara hjá okkur.

Reyndar er loftslagið hér svipað því
Murmansk er við hafið og við fáum

Golfstrauminn til okkar. En það sem
mér finnst stórkostlegt hér á Ísafirði

er hvað stjörnunar sjást vel.“



 



 

Hátt í hundrað manns sóttu
þorrablót Grunnvíkingafélagsins
sem haldið var í félagsheimilinu
í Bolungarvík á laugardag. „Þetta
heppnaðist mjög vel og það var
virkilega gaman,“ segir Matthild-
ur Guðmundsdóttir sem sat í
skemmtinefnd. Að venju var boð-
ið upp á heimatilbúin skemmti-
atriði og að kenndi þar ýmissa
grasa. „Við tókum fyrir sitt lítið

af hverju. Við minntum á Flæðar-
eyrarhátíðina sem verður í sumar
og ýmislegt annað,“ segir Matt-
hildur.Gestir komu með vel úti-
látin trog að heiman og að borð-
haldi loknu var dansað fram á
nótt.

Þá vakti athygli að á blótinu
var til sýnis forláta kú sem smíð-
uð var fyrir þorrablót Grunnvík-
inga fyrir nokkrum árum. „Kúin

kom í heimsókn og ég held að
allir hafi verið mjög glaðir að sjá
hana aftur,“ segir Matthildur og
hlær. „Það eru margir sem muna
eftir atriðinu þar sem kúin kom
fyrir og hafa minnst þess af og til
og því var gaman að fá hana í
heimsókn.“ Félagið var stofnað
fyrir rúmlega hálfri öld síðan og
frá upphafi verið haldin árshátíð
eða þorrablót árlega.





 



 













„Ég er fædd á Gemlufalli í

Dýrafirði, í ágúst 1934. Foreldrar
mínir voru Ingibjörg  Margrét
Guðmundsdóttir og Valgeir
Jónsson. Við vorum níu systkinin
og fæddumst öll á bænum, fimm
dætur og fjórir synir. Ég var sjötta
barnið en það hagaði þannig til
að þegar móðir mín átti von á
sjöunda barninu bauðst vinkona
hennar til að taka mig í pössun á
næsta bæ, Lækjarósi. Þegar ég fór
þangað var ég að verða tveggja
ára gömul. Þar bjuggu hjónin
Hagalín Guðmundsson og Magn-
ea Jónsdóttir. Ég átti bara að vera
hjá þeim um stundarsakir en fór
aldrei heim aftur heldur varð fóst-
urdóttir þeirra,“ segir Guðrún.

 „Þegar ég er að verða átta ára
ákváðu þau Hagalín og Magnea
að kaupa jörðina Hraun á Ingj-
aldssandi. Mér var gefin kostur á
að snúa aftur heim en þá var ég
bæði spennt fyrir ferðinni sem
var framundan og fannst þau
Hagalín og Magnea vera meira
mínir foreldrar. Á Hrauni var gott
að eiga heima og þar átti ég sex
fóstursystkini. Því var oft líf og fjör
í tuskunum. Ég lærði að vinna
og hef alltaf haft nóg að gera.
Skólaganga var ekki löng. Ég
byrjaði tíu ára og var þrettán ára
þegar skólagöngunni lauk.“


Þegar Guðrún var að verða 19

ára fór hún sem kaupakona í
Borgarfjörð og fósturbróðir henn-
ar fór á annan bæ í grenndinni.

„Við komum svo aftur vestur
um haustið því við vildum fá að
fara í göngurnar heima. Við flug-
um hingað vestur frá Reykjavík
með lítilli flugvél sem tók fimm
manns. Hún lenti á Pollinum og
skíðaði upp í fjöru. Þetta var í
fyrsta skipti sem ég kom á Ísa-
fjörð og ég man hvað mér fannst
fjöllin hér há þegar vélin flaug
yfir þau. Þá hvíslaði ég að bróður
mínum að hér ætlaði ég aldrei að
eiga heima. Þetta væri eins og að
grafa mann lifandi. Hér hef ég
búið síðan, eða í 59 ár,“ segir
Guðrún og brosir.

„Mamma fékk vinnu fyrir mig
á Gamla sjúkrahúsinu og ég hóf

störf þar í september þetta haust.
Við stelpurnar bjuggum á efstu
hæðinni, tvær og þrjár í herbergi.
Vinnan fólst aðallega í því að
strauja þvott af herbergjunum.
Kaupið var lágt, aðeins 500 krón-
ur á mánuði. Síðar vorum við
hækkaðar upp í 700 krónur. Við
reyndum að láta það duga og
fórum ekki mikið út að skemmta
okkur. En það varð auðvitað uppi
fótur og fít þegar togararnir voru
í landi og þá voru haldin böll.
Það var frítt inn á þau fyrir dömur.
En reglurnar voru strangar og
við áttum að skila okkur hálftíma
eftir að ballið var búið. Við
reyndum að gera það.“


Guðrún kynntist manninum

sínum, Matthíasi Vilhjálmssyni,
þegar hann kom frá Reykjavík
til Ísafjarðar í jólafrí.

„Þetta var 1953. Pabbi hans
og bræður bjuggu hér og hann
kom til að heimsækja þá. Við
hittumst nú bara eftir ball. Ég var
að labba heim ásamt vinkonu
minni þegar hann og vinur hans
gáfu sig á tal við okkur. Ég kærði
mig nú ekkert um þetta í upphafi
en hann fór aldrei suður aftur,“
segir Guðrún og brosir.

„Þegar ég átti von á mínu fyrsta
barni hætti ég á sjúkrahúsinu.
Pabbi og bræður Matthíasar
bjuggu í húsi á Urðarveginum
og vildu að við útbyggjum íbúð
á neðri hæðinni. Þetta var lítið
pláss en í þessari tveggja her-
bergja íbúð bjuggum við næstu
tíu árin og vorum á tímabili með
sjö börn. Maðurinn minn vann
mikið, var hjá Norðurtanga á dag-
inn og tók á móti bátunum á
kvöldin. Stundum hjálpaði hann
við slægingu á nóttunni. En síð-
ustu árin var hann verkstjóri hjá
Norðurtanga.“

Alls eignuðust Guðrún og
Matthías fimm dætur og þrjá syni
á sextán árum.
„Auðvitað var þetta ekki fyrir
einn mann að vinna fyrir þessu
öllu. En hann komst bara einn út
að vinna. Ég gat ekki tekið börnin
með mér. En ég reyndi að drýgja
tekjurnar með því að hnýta net
og tauma. Sat oft á kvöldin þegar
orðið var hljótt. Inni á herbergi

höfðum við komið fyrir röri á
veggnum sem ég gat krækt net-
unum í. Stundum var ég líka að
hjálpa fólki við að gera hreint,“
segir Guðrún.

„Manninum mínum langaði
alltaf að stækka við sig húsnæðið
því þetta var svo stór fjölskylda.
Svo bauðst honum að kaupa eitt
af þremur raðhúsum sem átti að
fara að byggja á Urðarveginum.
Þegar við fluttum var húsið full-
klárað að utan en einn geimur að
innan. Það var gott að komast í
þetta hús en þá var reyndar helm-
ingurinn af börnunum farinn að
heiman. Við vorum sex manna
fjölskylda þarna. Maðurinn minn
fékk oft að heyra það. Hann var
spurður hversvegna hann hefði
ekki byrjað að byggja sér stærra
húsnæði fyrr en helmingurinn af
börnunum var farinn að heiman,
en svaraði þá: „Ég hefði þurft að
byggja félagsheimili.“ Þegar
hann var spurður hversvegna
hann hefði ekki keypt sér bíl fyrr
en eftir rúmlega tuttugu ára sam-
búð, svaraði hann: „Það gekk
bara ekki upp, við vorum svo
mörg að ég hefði þurft að kaupa
mér rútu.“ Hann var gamansamur
og fljótur að svara fyrir sig.“



- Hvernig var að vera með átta
börn í heimili?

„Ég var alltaf heima og mér
fannst það ekki erfitt. Það sem
bjargaði okkur var að maðurinn
minn átti kindur. Þar áttum við
kjöt nærri allt árið. Svo voru karl-
arnir að koma í land og það var
yfirleitt hægt að fá fisk í soðið.
Við ræktuðum líka kartöflur þar
til yngsta barnið okkar fór að
heiman. Ég reyndi auðvitað að
gera eins mikið sjálf og ég gat,
bæði prjóna og sauma. Fóstur-
móðir mín sendi mér líka margt
á krakkana, ein jólin komu náttföt
á allan hópinn.“

- En gerðirðu nokkuð annað
en að elda og þrífa?

„Nei, það er nefnilega það,
þegar maður er í litlu húsnæði er
ekki eins mikið að þrífa. En ég
var alltaf að þvo og það hékk
stöðugt þvottur úti á snúru. Ég
var heima í fjórtán ár. Ekki fór
ég að setja þetta á dagheimili. Ég

segi stundum að ég hafi fengið
lengsta fæðingarorlof sem nokk-
ur kona hafi fengið. Ég fór ekki
að vinna úti fyrr en elsta dóttir
mín var fjórtán ára. Hinsvegar
þakka ég fyrir það að mín börn
voru afskaplega heilsuhraust og
fóru eiginlega aldrei inn á sjúkra-
hús. Það hefur stundum verið
sagt við mig að ég eigi dugleg
börn og það sé gott að hafa þau í
vinnu. Þá svara ég bara að þau
séu líka að vestan. Móðir mín
var orðin níræð þegar hún fór
fyrst inn á sjúkrahús enda sveita-
barn sem borðaði allan mat sem
á að vera hættulegur. Hún varð
bara aldrei veik þótt hún væri
búin að eiga öll þessi börn,“ segir
Guðrún.

„Í dag á ég 23 barnabörn og
svo á ég líka níu langömmubörn.
Ég er orðin mjög rík. Þetta er
orðin stór fjölskylda sem vert er
að þakka fyrir.“



Árið 1969 hóf Guðrún störf
hjá Rækjuverksmiðjunni O.N.
Olsen.

„Þá byrjaði ég á kvöldvöktum.
En það var aldrei rækja á sumrin
og þá vann ég við ræstingar á
hótelinu sem var rekið í mennta-
skólanum. Fyrsti verkstjóri minn
í rækjuverksmiðjunni var Magn-
úsína Olsen og það var gott að
vinna þarna. Þetta var mjög sam-
stillt fólk og eins og ein fjöl-
skylda. Ég vann í í rækjunni í 34
ár og á þeim tíma var ég hjá 5
fyrirtækjum sem öll urðu gjald-
þrota. En ég kom alltaf aftur. Eitt
sinn sagði vinur minn sem var
verkstjóri í móttökunni: „Gunna,
leiðist þér aldrei að mæta hingað
í vinnu. Þú ert búin að vera hér
svo lengi?“ En mér leið alltaf vel
þarna og hlakkaði alltaf að mæta
til vinnu,“ segir Guðrún.

„En ég hætti þegar ég var 69
ára. Ég vildi ekki að mér yrði
sagt upp eins og er gert þegar
fólk tekur að nálgast sjötugt.
Frekar vildi ég hætta sjálf. Og þá
fór ég að fá bætur. Maðurinn
minn var fallinn frá, ég seldi hús-
ið á Urðarvegi sem var skuldlaust
og flutti hingað í Sundstræti.“

 - Hvernig var að hætta að

vinna?
„Ég passaði mig á að fara ekki

niðureftir. Ég hefði örugglega
byrjað aftur. Það eru að verða
níu ár síðan ég hætti að vinna og
ég held að ég hafi komið tvisvar
þarna síðan. En þetta var náttúr-
lega eins og að vera komin í
endalaust sumarfrí. Það var verst
að læra að sofa aftur. Í rækjunni
byrjuðum við oft á nóttunni og ég
var orðin vön að vakna snemma.“



Eiginmaður Guðrúnar féll frá
árið 1999.

„Já, ég sá aldrei fyrir að ég
yrði svona lengi ein, nú eru kom-
in 13 ár. En ég á marga góða vini
hér í bæ og fæ mikið af heim-
sóknum. Ég er líka svo heppin
að þrjú af börnunum mínum og
fjölskyldur þeirra búa hér á Ísa-
firði. Fjögur barnanna eru fyrir
sunnan og ein dóttir mín hefur
búið í Danmörku í 17 ár.“

- Finnst þér mikill munur á
mannlífinu hér í dag og áður fyrr?

„Já, mér finnst sorglegt hvern-
ig þetta hefur þróast. Það voru
fjórar rækjuverksmiðjur á Ísafirði
en nú er bara ein. Hér var líka
frystihús með næstum hundrað
manns í vinnu, Norðurtanginn
og Íshúsfélagið. Þetta er allt horf-
ið sem er skelfilegt. En áður fyrr
átti fólk ekki svona mikið af
bílum eins og í dag. Núna hoppar
fólk inn í bíl, skýst eitthvað og
svo heim aftur. Áður fyrr var
fólk meira gangandi. Maður gekk
alltaf út í Hnífsdal. Sjálf tók ég
bílpróf 1974 og á minn eigin bíl.
Það hefur reynst mér afskaplega
vel að geta keyrt og ég get farið
hvert sem ég vil.“



- Skreppurðu stundum suður?
„Já, ég er búin að flakka svo-

lítið suður því ég hef verið hjá
augnlækni. Ég flýg oftast næst.
Það er gott að hitta börnin fyrir
sunnan en annars líkar mér ekki
vel að vera í Reykjavík. Mér
finnst ég öll í lausu lofti og hlakka
alltaf til að koma hingað aftur.
Áður fyrr var það fyrsta sem ég
gerði þegar ég kom suður að



 













„Ég er fædd á Gemlufalli í

Dýrafirði, í ágúst 1934. Foreldrar
mínir voru Ingibjörg  Margrét
Guðmundsdóttir og Valgeir
Jónsson. Við vorum níu systkinin
og fæddumst öll á bænum, fimm
dætur og fjórir synir. Ég var sjötta
barnið en það hagaði þannig til
að þegar móðir mín átti von á
sjöunda barninu bauðst vinkona
hennar til að taka mig í pössun á
næsta bæ, Lækjarósi. Þegar ég fór
þangað var ég að verða tveggja
ára gömul. Þar bjuggu hjónin
Hagalín Guðmundsson og Magn-
ea Jónsdóttir. Ég átti bara að vera
hjá þeim um stundarsakir en fór
aldrei heim aftur heldur varð fóst-
urdóttir þeirra,“ segir Guðrún.

 „Þegar ég er að verða átta ára
ákváðu þau Hagalín og Magnea
að kaupa jörðina Hraun á Ingj-
aldssandi. Mér var gefin kostur á
að snúa aftur heim en þá var ég
bæði spennt fyrir ferðinni sem
var framundan og fannst þau
Hagalín og Magnea vera meira
mínir foreldrar. Á Hrauni var gott
að eiga heima og þar átti ég sex
fóstursystkini. Því var oft líf og fjör
í tuskunum. Ég lærði að vinna
og hef alltaf haft nóg að gera.
Skólaganga var ekki löng. Ég
byrjaði tíu ára og var þrettán ára
þegar skólagöngunni lauk.“


Þegar Guðrún var að verða 19

ára fór hún sem kaupakona í
Borgarfjörð og fósturbróðir henn-
ar fór á annan bæ í grenndinni.

„Við komum svo aftur vestur
um haustið því við vildum fá að
fara í göngurnar heima. Við flug-
um hingað vestur frá Reykjavík
með lítilli flugvél sem tók fimm
manns. Hún lenti á Pollinum og
skíðaði upp í fjöru. Þetta var í
fyrsta skipti sem ég kom á Ísa-
fjörð og ég man hvað mér fannst
fjöllin hér há þegar vélin flaug
yfir þau. Þá hvíslaði ég að bróður
mínum að hér ætlaði ég aldrei að
eiga heima. Þetta væri eins og að
grafa mann lifandi. Hér hef ég
búið síðan, eða í 59 ár,“ segir
Guðrún og brosir.

„Mamma fékk vinnu fyrir mig
á Gamla sjúkrahúsinu og ég hóf

störf þar í september þetta haust.
Við stelpurnar bjuggum á efstu
hæðinni, tvær og þrjár í herbergi.
Vinnan fólst aðallega í því að
strauja þvott af herbergjunum.
Kaupið var lágt, aðeins 500 krón-
ur á mánuði. Síðar vorum við
hækkaðar upp í 700 krónur. Við
reyndum að láta það duga og
fórum ekki mikið út að skemmta
okkur. En það varð auðvitað uppi
fótur og fít þegar togararnir voru
í landi og þá voru haldin böll.
Það var frítt inn á þau fyrir dömur.
En reglurnar voru strangar og
við áttum að skila okkur hálftíma
eftir að ballið var búið. Við
reyndum að gera það.“


Guðrún kynntist manninum

sínum, Matthíasi Vilhjálmssyni,
þegar hann kom frá Reykjavík
til Ísafjarðar í jólafrí.

„Þetta var 1953. Pabbi hans
og bræður bjuggu hér og hann
kom til að heimsækja þá. Við
hittumst nú bara eftir ball. Ég var
að labba heim ásamt vinkonu
minni þegar hann og vinur hans
gáfu sig á tal við okkur. Ég kærði
mig nú ekkert um þetta í upphafi
en hann fór aldrei suður aftur,“
segir Guðrún og brosir.

„Þegar ég átti von á mínu fyrsta
barni hætti ég á sjúkrahúsinu.
Pabbi og bræður Matthíasar
bjuggu í húsi á Urðarveginum
og vildu að við útbyggjum íbúð
á neðri hæðinni. Þetta var lítið
pláss en í þessari tveggja her-
bergja íbúð bjuggum við næstu
tíu árin og vorum á tímabili með
sjö börn. Maðurinn minn vann
mikið, var hjá Norðurtanga á dag-
inn og tók á móti bátunum á
kvöldin. Stundum hjálpaði hann
við slægingu á nóttunni. En síð-
ustu árin var hann verkstjóri hjá
Norðurtanga.“

Alls eignuðust Guðrún og
Matthías fimm dætur og þrjá syni
á sextán árum.
„Auðvitað var þetta ekki fyrir
einn mann að vinna fyrir þessu
öllu. En hann komst bara einn út
að vinna. Ég gat ekki tekið börnin
með mér. En ég reyndi að drýgja
tekjurnar með því að hnýta net
og tauma. Sat oft á kvöldin þegar
orðið var hljótt. Inni á herbergi

höfðum við komið fyrir röri á
veggnum sem ég gat krækt net-
unum í. Stundum var ég líka að
hjálpa fólki við að gera hreint,“
segir Guðrún.

„Manninum mínum langaði
alltaf að stækka við sig húsnæðið
því þetta var svo stór fjölskylda.
Svo bauðst honum að kaupa eitt
af þremur raðhúsum sem átti að
fara að byggja á Urðarveginum.
Þegar við fluttum var húsið full-
klárað að utan en einn geimur að
innan. Það var gott að komast í
þetta hús en þá var reyndar helm-
ingurinn af börnunum farinn að
heiman. Við vorum sex manna
fjölskylda þarna. Maðurinn minn
fékk oft að heyra það. Hann var
spurður hversvegna hann hefði
ekki byrjað að byggja sér stærra
húsnæði fyrr en helmingurinn af
börnunum var farinn að heiman,
en svaraði þá: „Ég hefði þurft að
byggja félagsheimili.“ Þegar
hann var spurður hversvegna
hann hefði ekki keypt sér bíl fyrr
en eftir rúmlega tuttugu ára sam-
búð, svaraði hann: „Það gekk
bara ekki upp, við vorum svo
mörg að ég hefði þurft að kaupa
mér rútu.“ Hann var gamansamur
og fljótur að svara fyrir sig.“



- Hvernig var að vera með átta
börn í heimili?

„Ég var alltaf heima og mér
fannst það ekki erfitt. Það sem
bjargaði okkur var að maðurinn
minn átti kindur. Þar áttum við
kjöt nærri allt árið. Svo voru karl-
arnir að koma í land og það var
yfirleitt hægt að fá fisk í soðið.
Við ræktuðum líka kartöflur þar
til yngsta barnið okkar fór að
heiman. Ég reyndi auðvitað að
gera eins mikið sjálf og ég gat,
bæði prjóna og sauma. Fóstur-
móðir mín sendi mér líka margt
á krakkana, ein jólin komu náttföt
á allan hópinn.“

- En gerðirðu nokkuð annað
en að elda og þrífa?

„Nei, það er nefnilega það,
þegar maður er í litlu húsnæði er
ekki eins mikið að þrífa. En ég
var alltaf að þvo og það hékk
stöðugt þvottur úti á snúru. Ég
var heima í fjórtán ár. Ekki fór
ég að setja þetta á dagheimili. Ég

segi stundum að ég hafi fengið
lengsta fæðingarorlof sem nokk-
ur kona hafi fengið. Ég fór ekki
að vinna úti fyrr en elsta dóttir
mín var fjórtán ára. Hinsvegar
þakka ég fyrir það að mín börn
voru afskaplega heilsuhraust og
fóru eiginlega aldrei inn á sjúkra-
hús. Það hefur stundum verið
sagt við mig að ég eigi dugleg
börn og það sé gott að hafa þau í
vinnu. Þá svara ég bara að þau
séu líka að vestan. Móðir mín
var orðin níræð þegar hún fór
fyrst inn á sjúkrahús enda sveita-
barn sem borðaði allan mat sem
á að vera hættulegur. Hún varð
bara aldrei veik þótt hún væri
búin að eiga öll þessi börn,“ segir
Guðrún.

„Í dag á ég 23 barnabörn og
svo á ég líka níu langömmubörn.
Ég er orðin mjög rík. Þetta er
orðin stór fjölskylda sem vert er
að þakka fyrir.“



Árið 1969 hóf Guðrún störf
hjá Rækjuverksmiðjunni O.N.
Olsen.

„Þá byrjaði ég á kvöldvöktum.
En það var aldrei rækja á sumrin
og þá vann ég við ræstingar á
hótelinu sem var rekið í mennta-
skólanum. Fyrsti verkstjóri minn
í rækjuverksmiðjunni var Magn-
úsína Olsen og það var gott að
vinna þarna. Þetta var mjög sam-
stillt fólk og eins og ein fjöl-
skylda. Ég vann í í rækjunni í 34
ár og á þeim tíma var ég hjá 5
fyrirtækjum sem öll urðu gjald-
þrota. En ég kom alltaf aftur. Eitt
sinn sagði vinur minn sem var
verkstjóri í móttökunni: „Gunna,
leiðist þér aldrei að mæta hingað
í vinnu. Þú ert búin að vera hér
svo lengi?“ En mér leið alltaf vel
þarna og hlakkaði alltaf að mæta
til vinnu,“ segir Guðrún.

„En ég hætti þegar ég var 69
ára. Ég vildi ekki að mér yrði
sagt upp eins og er gert þegar
fólk tekur að nálgast sjötugt.
Frekar vildi ég hætta sjálf. Og þá
fór ég að fá bætur. Maðurinn
minn var fallinn frá, ég seldi hús-
ið á Urðarvegi sem var skuldlaust
og flutti hingað í Sundstræti.“

 - Hvernig var að hætta að

vinna?
„Ég passaði mig á að fara ekki

niðureftir. Ég hefði örugglega
byrjað aftur. Það eru að verða
níu ár síðan ég hætti að vinna og
ég held að ég hafi komið tvisvar
þarna síðan. En þetta var náttúr-
lega eins og að vera komin í
endalaust sumarfrí. Það var verst
að læra að sofa aftur. Í rækjunni
byrjuðum við oft á nóttunni og ég
var orðin vön að vakna snemma.“



Eiginmaður Guðrúnar féll frá
árið 1999.

„Já, ég sá aldrei fyrir að ég
yrði svona lengi ein, nú eru kom-
in 13 ár. En ég á marga góða vini
hér í bæ og fæ mikið af heim-
sóknum. Ég er líka svo heppin
að þrjú af börnunum mínum og
fjölskyldur þeirra búa hér á Ísa-
firði. Fjögur barnanna eru fyrir
sunnan og ein dóttir mín hefur
búið í Danmörku í 17 ár.“

- Finnst þér mikill munur á
mannlífinu hér í dag og áður fyrr?

„Já, mér finnst sorglegt hvern-
ig þetta hefur þróast. Það voru
fjórar rækjuverksmiðjur á Ísafirði
en nú er bara ein. Hér var líka
frystihús með næstum hundrað
manns í vinnu, Norðurtanginn
og Íshúsfélagið. Þetta er allt horf-
ið sem er skelfilegt. En áður fyrr
átti fólk ekki svona mikið af
bílum eins og í dag. Núna hoppar
fólk inn í bíl, skýst eitthvað og
svo heim aftur. Áður fyrr var
fólk meira gangandi. Maður gekk
alltaf út í Hnífsdal. Sjálf tók ég
bílpróf 1974 og á minn eigin bíl.
Það hefur reynst mér afskaplega
vel að geta keyrt og ég get farið
hvert sem ég vil.“



- Skreppurðu stundum suður?
„Já, ég er búin að flakka svo-

lítið suður því ég hef verið hjá
augnlækni. Ég flýg oftast næst.
Það er gott að hitta börnin fyrir
sunnan en annars líkar mér ekki
vel að vera í Reykjavík. Mér
finnst ég öll í lausu lofti og hlakka
alltaf til að koma hingað aftur.
Áður fyrr var það fyrsta sem ég
gerði þegar ég kom suður að

 



 

panta flugmiða til baka vestur.“
- Svo að þú spókar þig ekki í

Kringlunni eða skoðar mannlíf-
ið?

„Þegar ég var að vinna í rækju-
verksmiðjunni fórum við stund-
um suður í leikhúsferðir. Í einni
slíkri ferð fórum við maðurinn
minn í Kringluna. En það var
svo mikill ys og þys og þarna.
Hann tók veskið og rétti mér en
settist sjálfur niður til að fá sér
kaffi og sagði: „Komdu svo bara
Gunna mín þegar þú ert búin,“
rifjar Guðrún upp og hlær.

Aðspurð hvað hún geri í
frístundum, svarar Guðrún:

„Ég gat setið tímunum saman
og prjónað en það hefur heldur
minnkað. Og ég er orðin latari
við að baka en áður. Ég horfi
alltaf á Útsvar, það er skemmti-
legur þáttur. Landinn er líka góð-
ur og svo Jón Ársæll. Þeir eru
auðvitað misjafnir þessi kauðar
sem koma fram hjá honum en
sjálfur er Jón Ársæll alltaf góð-
ur.“ 

- Lestu mikið?
gjöf frá þeim. Ég er auðvitað
löngu hætt að borga í þetta félag
og veit ekki hvað þetta á að ganga
lengi.“


Talið berst að veðrinu og

aðspurð hvernig myrkrið og
snjórinn fari í hana, svarar Guð-
rún:

„Það var miklu snjóþyngra
þegar ég átti heima á Urðarveg-
inum. Annars var nú hvað sér-
stakast við að búa þar að það
bjuggu alltaf sýslumenn á móti
okkur. Maður gat því ekki gert
mikið af sér. Ekki að ég sé mikið
gefin fyrir það.“

 - En þú finnur ekki fyrir því
þegar sólin er í hvarfi á bakvið
fjöllin?

„Nei, annars er ég ekki mikið
fyrir sól eða sólarstrendur. Ég
hef þó farið til London og Dan-
merkur til að heimsækja dóttur
mína. Mér finnst allt í lagi að
fljúga en aldrei líkað að ferðast
mikið á sjó. Því hef ég ekki komið
út í Vigur eða á Hornstrandir.“

Guðrún stendur upp og byrjar
að laga kaffi upp á gamla mátann.
Henni verður litið út um glugg-
ann:

„Það tók lengstan tíma hér á
Sundstrætinu að venjast útsýn-
inu. Ég sá yfir allt á Urðarvegin-
um. En hér sé ég flugvélarnar
koma inn til lendingar og bið þá
alltaf guð að vera með fólkinu í
vélinni.“

 - Þú trúir á guð?
„Já, ég hef aldrei séð drauga

og efast um að álfar séu til. Þó er
möguleiki að eitthvað sé til í því.
En ég er trúuð kona. Það er aðeins
einn sem ræður. Þegar börnin
eru að fara suður bið ég alltaf
algóðan guð að vera með þeim
svo allt gangi vel. Ég hefði reynd-
ar viljað endað þetta viðtal þann-
ig. Það er aðeins einn sem ræður,
“ segir Guðrún og heldur áfram
að laga kaffi.

- Huldar Breiðfjörð.

„Já, ég les töluvert, sérstaklega
blöðin. Nú er ég að lesa sálfræð-

inginn Hugo. Þótt ég sé búin að
ala upp mörg börn vildi ég vita

hvað hann segði. Og hann er
nokkuð á mínu máli. Maður á
aldrei að taka hart á börnum ef
þau gera eitthvað af sér. Sjálf var
ég prakkari og fékk oft að heyra
það. En maður á að tala vel við
börn og umfram allt hlusta á þau.“


Þjóðmálin færast í tal og næstu

forsetakosningar.
„Ég er ánægð með Ólaf Ragnar

Grímsson og gæti vel hugsað mér
að hann yrði eitt tímabil í viðbót.
Hann er Ísfirðingur en hann var
tvo vetur á Þingeyri í kringum
tólf ára aldur, þá var ég að vinna
þar. Hann er snarvel gefinn og
víst að Dandrottning getur verið
í 40 ár hlýtur hann að geta setið
eitt tímabil til viðbótar. Það kost-
ar líka pening að kjósa.“

- Sumir kvarta yfir að hann sé
hégómlegur og upptekinn af
sjálfum sér. Þú tekur ekki undir
það?

„Nei, allavega tekur hann í
hendina á mér. Einhverju sinni
þegar hann var á ferðalagi hérna
rakst ég á hann á göngu. Þá bauð
hann góðan dag og heilsaði
kumpánlega. En einu sinni þegar
þeir áttu leið hér um, Davíð Odds-
son og fleiri, benti einhver á bláa
húsið í Túngötunni og sagði að
þarna hefði Ólafur Ragnar alist
upp og oft verið bundinn við
staur svo hann hlypi ekki út úr
garðinum. Þá á Davíð að hafa
spurt: „Og hver leysti hann?“
segir Guðrún og skellihlær.

- Hvernig líst þér á ríkisstjórn-
ina?

„Ég er í engum flokki. Þegar
líður að kosningum hlusta ég á
það sem fólkið hefur að segja og
kýs svo óháð flokkum. Það er oft
verið að setja út á ríkissjórnina
en þær eru fáar sem hafa þurft að
berjast eins og hún þessi. Annars
er ég bara í einu félagi og nýt
góðs af því enn í dag. Ég er
nefnilega í verkalýðsfélaginu og
um jólin fáum við alltaf senda



 



 



  


    








Metþátttaka var á þorrablóti Súg-
firðinga í Reykjavík sem haldið
var á föstudag í Iðnaðarmanna-
húsinu í Reykjavík, en um 152
manns mættu á blótið að þessu

sinni. „Blótið gekk mjög vel og
það hafa aldrei mætt svona marg-
ir frá því að brottfluttir Súgfirð-
ingar fóru að halda þorrablót í
Reykjavík,“ segir Björn Guð-

björnsson, formaður Súgfirð-
ingafélagsins í Reykjavík. Rakel
Garðarsdóttir var veislustjóri,
Rakel Sveinsdóttir fór með minni
karla og Þórður Jóhannesson með
minni kvenna. Fjölmargir gesta
tróðu upp og sögðu gamansögur,
þeirra á meðal var leikarinn Vík-
ingur Kristjánsson og gerði hann
óspart grín af bjórmenningu Ís-
lendinga.

Hljómsveitin Benni Sig og
Express héldu uppi fjörinu langt
fram eftir nóttu. „Það er ekki
spurning að þeir hafi trekkt að en
fólk mundi vel eftir þeim frá því
á Sæluhelginni á Suðureyri í fyrra
en þeir voru rosalega góðir þar.
Það var fullt dansgólfið allan tím-
ann. Hljómsveitin byrjaði að
spila létta harmónikku tónlist
fyrir eldra fólk, en þarna var fólk
um áttrætt sem fór á dansgólfið
og tók snúninginn. Þegar líða fór
á kvöldið tók yngri kynslóðin
við dansgólfinu og dansaði langt
fram eftir nóttu.“

Súgfirðingurinn Egill Ibsen
var á blótinu og tók þar meðfylgj-
andi myndir.

– asta@bb.is
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Stundvísi á meðal nemenda í

Grunnskólanum á Ísafirði hefur
aukist á undanförnum árum og
reyndar það mikið að hægt er að
tala um stórstígar framfarir. Árið
2009 voru seinkomur í byrjun
skóladags 8,2% en árið síðar voru
þær 7%. Á síðasta ári hækkaði
þeim mikið eða niður í 1,6%. Á
síðasta ári var hafist handa við
að skrá einnig seinkomur á öðr-
um tímum skóladagsins. Í sept-
ember voru seinkomur á öðrum
tímum skóladagsins 3,9%, 2,6%
í október og 1,5% í nóvember.

„Við erum himinlifandi með
þessar framfarir og þökkum þær
samstilltu átaki heimila og skól-

ans,“ segir í fréttabréfi skólans.
Þar segir einnig að skólayfir-

völd eigi hinsvegar enn í basli
með fjarvistir nemenda en þar
hefur ekki náðst viðunandi ár-
angur. „Ef fjarvistir koma fyrir
hjá nemendum á yngsta- eða mið-
stigi eiga þær sér yfirleitt skýr-
ingar í því að öll fjölskyldan hefur
sofið yfir sig eða nemandi gleymt
sér rækilega á leið sinni í skólann.
Þetta eru algjör frávik. Það eru
hinsvegar fjarvistir unglinga sem
eru af allt öðrum toga, þeir taka
stundum hreinlega þá ákvörðun
að mæta ekki í skólann.“

Í nóvember voru 6% nemenda
á unglingastigi sem ekki mættu í

kennslustundir án viðhlítandi
skýringa. „Það er freistandi að
draga þá ályktun að við höfum
náð árangri með þá nemendur
sem ekki áttu í neinum sérstökum
vandræðum en komu bara of
seint vegna kæruleysis. Það sama
hefur ekki gerst með nemendur
sem eru komnir lengra út af beinu
brautinni, enda erfiðara við að
eiga,“ segir í fréttablaðinu og er
bætt við að í þessu máli þurfa
allir starfsfólk skólans, nemendur
og foreldrar að vinna saman að
breyttu viðhorfi svo hægt sé að
lækka þær tölur líka. Fréttabréfið
má lesa í heild á vef skólans.

– thelma@bb.is

Sóknarbörnum Þjóðkirkjunnar
á Vestfjörðum fækkaði um 150
milli ára. Í Vestfjarðaprófasts-
dæmi bjuggu 5.487 manns yfir
sextán ára aldri 1. desember síð-
astliðinn og af þeim eru 4.493
skráðir í Þjóðkirkjuna. Nokkuð
jöfn skipting er á milli kynja eða
2.314 karla og 2.179 konur. Fjöl-
mennasta sóknin er Ísafjarðar-
sókn, sem nú nær yfir allan Skut-
ulsfjörð og Hnífsdal, en þar eru
1.830 sóknarbörn. Þar fjölgaði
sóknarbörnum í hinni sameinuðu

sókn þó um 79 milli ára. Næst fjöl-
mennasta sóknin var Hólssókn í
Bolungarvík þar sem 555 manns
eru skráðir í Þjóðkirkjuna og fækk-
aði sóknarbörnum um tíu milli ára.

Í Ísafjarðarprestakalli fækkaði
skráðum einstaklingum í Þjóð-
kirkjunni um 79 milli ára og telur
það nú 1.834 einstaklinga. Í Bol-
ungarvíkurprestakalli fækkaði
um 18 manns en þar eru nú 656
manns. Í Patreksfjarðarpresta-
kalli fækkaði um sex en þar eru
nú 427 einstaklingar. Fjöldi sókn-

arbarna í Hólmavíkurprestakalli
stóð í stað milli ára og er 476
manns. Í Bíldudals- og Tálkna-
fjarðarprestakalli fækkaði um 11
manns en þar eru nú 319 manns.

Staðarprestakall var sameinað
Holtsprestakalli og Þingeyrar-
prestakalli á síðasta ári en það
taldi 248 manns. Í Þingeyrar-
prestakalli fjölgaði því um sextán
manns en um 108 manns í Holts-
prestakalli. Í Þingeyrarprestakalli
eru nú 256 manns og 255 í Holts-
prestakalli.            – thelma@bb.is


















 

Álagningarprósenta fasteigna-
skatts hækkaði um 44% milli ára
á Ísafirði sem er mesta hækkunin
samanborið við fimmtán stærstu
sveitarfélög landsins. Þetta kem-
ur fram könnun verðlagseftirlits
ASÍ á breytingum á útsvari og
álagningu fasteignagjalda hjá 15
fjölmennustu sveitarfélög-
um landsins fyrir árið
2012. Þar kemur fram
að álagningarpró-

senta fasteignaskatts er óbreytt
hjá tíu sveitarfélögum af fimmtán
en þrjú sveitarfélög hækka fast-
eignaskattinn. Auk Ísafjarðar
hækkaði prósentan um 16% í
Fjarðarbyggð

og um 14% í Hafnarfirði. Þau
sveitarfélög sem lækka álagn-
ingaprósentuna eru Reykjavík
um 11% og Árborg um 7%.

Þegar tekið er tillit til breytinga
á fasteignaskatti, miðað við

nýtt fasteignamat 2012, kemur í
ljós að fasteignaskattur á fjölbýli
hækkar hjá allflestum sveitar-
félögunum um 0,5% upp í 48%.
Mesta hækkunin er hjá Ísafirði
um 48%. Sömuleiðis er mesta
hækkun fasteignaskatts fyrir
sérbýli á Ísafirði eða um 63%.
Fasteignamat fyrir bæði fjölbýli

og sérbýli hækkaði hjá öllum
15 sveitarfélögunum. Á Ísa-

firði hækkað matið fyrir
fjölbýli um 2,4% og

12,8% fyrir sér-
býli.

Holræsagjald er innheimt sem
hlutfall af fasteignamati hjá öll-
um sveitarfélögunum nema Reyk-
javík og Akranesi en þar er inn-
heimt fastagjald og fermetra-
gjald. Álagningaprósenta hol-
ræsagjalds er óbreytt frá árinu
2011 hjá átta sveitarfélögum af
15, en hækkar mest hjá Reykja-
vík og Akranesi um 60,5% og í
Hafnarfirði um 15,6%. Ísafjörður
er eina sveitarfélagið sem lækkar
álagningarprósentu holræsa-
gjalds að þessu sinni og nemur
lækkunin 26,5%.  Þegar tekið er
tillit til breytinga á fasteignamati
hækkar holræsagjaldið hjá öllum
sveitarfélögunum nema Ísafirði
þar er sem fjölbýli lækkar um
25% og sérbýli um 17%.

Vatnsgjald er innheimt sem
hlutfall af fasteignamati hjá flest-
um sveitarfélögum en hjá Reyk-
javík, Akureyri, Akranesi, Vest-
mannaeyjum og Fljótdalshéraði
er innheimt fast gjald, auk gjalds
fyrir notkun eftir magni eða stærð
húsnæðis eða bæði. Mesta hækk-
un á álagningaprósentu milli ára
er hjá Reykjavík, Akranesi, og
Fjarðarbyggð 10,7%. Ísafjörður
hefur lækkað vatnsgjaldið um
40% á milli ára, Garðabær um
8% og Vestmannaeyjar um 2%.
Ef tekið er tillit til breytinga á
gjaldtöku miðað við fasteignamat
kemur í ljós að gjöldin hafa hækk-
að hjá öllum sveitarfélögunum,
nema Ísafirði og Garðabæ. Fyrir
sérbýli er einungis lækkun á Ísa-
firði um 32%.

Sorphirðugjald (sorphreinsun-
ar- og sorpeyðingargjöld ýmis
konar) eru ekki tengd fasteigna-
mati en eru innheimt á hverja
tunnu. Gjaldið er hæst á Ísafirði
kr. 43.659 kr. á tunnu, sem er það
sama og í fyrra. Nánari má fræð-
ast um könnunina á vef ASÍ.

– thelma@bb.is
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Ísafjarðarbær hefur ákveðið að
efna til samkeppni um nafn á
væntanlegu hjúkrunarheimili á
Ísafirði. Vinningshafinn fær að
launum svokallaðan súperpassa
frá Ísafirði sem gildir sem árskort
á skíðasvæðin á Ísafirði, í allar
sundlaugar sveitarfélagsins og í
líkamsræktarsalina á Suðureyri,
Flateyri og á Þingeyri. Ef fleiri
en einn leggja til vinningsnafnið
verður verðlaunahafi dreginn út.

Þátttakendur eru hvattir til að
hafa í huga að nafnið á að vera

örvandi, jákvætt og hlýlegt og
að nafnið þarf að mynda hjúp
um það mikilvæga starf sem á að
fara fram á heimilinu. Nafnið
mætti gjarnan hafa skírskotun til
gamalla gilda og sagna og að
nafnið þurfi helst að vera ótengt
nafnagift annarra stofnana eða
starfsemi á svæðinu, að því er
segir í tilkynningu.

Skilafrestur tillagna er til kl. 12
á hádegi 5. mars. Tillögum má
skila til upplýsingafulltrúa á
upplysingafulltrui@isafjordur.is.







„Stjórn Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga hefur ekki farið í eina
einustu boðsferð og ég held að
við höfum ekki fengið boð í
eina einustu boðsferð. Ég fór í
einhverjar kynnisferðir erlend-
is, flestar til Lundúna, þar sem
við vorum að kaupa erlend
skuldabréf og í skuldabréfa-
sjóðum. Þessar ferðir voru
greiddar af sjóðnum en ég fór í
engar boðsferðir. Það hefur
alltaf verið okkar regla að sjóð-
urinn borgi slíkar ferðir,“ segir
Guðrún K. Guðmannsdóttir,
framkvæmdastjóri Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga.

Í úttekt Landssamtaka lífeyr-
issjóða á fjárfestingarstefnu,
ákvörðunum og lagalegu um-
hverfi lífeyrissjóða í aðdrag-
anda efnahagshrunsins árið
2008 voru gerðar athugasemdir
við nokkrar ferðir sem starfs-
menn lífeyrissjóða á Íslandi
fóru í þar sem fyrirtæki borg-
uðu kostnaðinn. Guðrún segir
að fyrirtæki hafi ekki haft sér-
stakan áhuga á lífeyrissjóðum
sem voru af sömu stærðargráðu
og Lífeyrissjóður Vestfirðinga,
litlir lífeyrissjóðir þóttu ekkert
sérstaklega spennandi. Hún
gerir ekki ráð fyrir að forsvars-
menn sjóðsins hefðu þegið slík-
ar ferðir, hefðu þær boðist.

Sjóðurinn setti sér sam-
skipta- og siðareglur í apríl
2009 en fyrir þann tíma voru
engar haldbærar reglur til. „Við
erum með mjög stífar reglur
um þetta núna, en flestir lífeyr-
issjóðir voru að setja þessar
reglur á árunum 2008 eftir hrun
og 2009,“ segir Guðrún. Farið
er yfir reglur Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga í úttektinni. Þar
kemur fram að samskipti við
viðskiptaaðila á markaði eigi
aðeins að þjóna því markmiði
að ná sem bestri ávöxtun á fé
sjóðsins og virða almennt við-
skiptasiðferði. Þá fjalla reglurn-
ar um ferðalög starfsmanna
sjóðsins en slíkar ferðir geta
verið nauðsynlegar fyrir starfs-
menn til að afla sér góðra upp-
lýsinga um möguleika á fjár-
málamarkaði. Sjóðurinn ber
kostnað af slíkum ferðalögum
og öllum gögnum um þau hald-
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haldandi góða ávöxtun.
Að sögn Kristjáns G. Jóhanns-
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Í gömlum húsum getur ýmis-
legt leynst á milli þilja og reyndist
það raunin í Silfurgötu 5, Norska
bakaríinu öðru nafni, þar sem
unnið hefur verið að undanförnu
að endurbótum. Er ætlun núver-
andi eiganda, Gistingar ehf., að
innrétta húsið sem gistiheimili
en að utanverðu verður það gert
upp samkvæmt tillögum Húsa-
friðunarnefndar og skal vera sem
næst upprunalegu útliti. Ýmislegt
smádót hefur fundist þar inni í
veggjum auk bréfs frá tveimur
mönnum sem unnu að því að
innrétta íbúð á efri hæð hússins á
vormánuðum 1927. Bréfið var
geymt í glerflösku og hefur varð-
veist vel. Munirnir sem fundust
voru m.a. lykill, gafall, tindátar,
armbönd og trétappi.

„Erfitt er að segja til um hvort
þessir munir hafi átt að hafa sér-
staka merkingu en þekkt er sú
hefð að tilteknir munir áttu að
tryggja tiltekið lán eða gæfu íbú-
anna. Það að setja gafla eða skeið-
ar inn í veggi átti að tryggja að
allaf yrði nóg að borða í húsinu,
myntir áttu að tryggja auð og
barnaföt eða leikföng áttu að
tryggja barnalán,“ segir í umfjöll-
un Skjalahússins á Ísafirði um
fundinn.

Húsið að Silfurgötu 5 var reist
árið 1884 af þremur Norðmönn-
um, þeim Jacob Bye, V. Roed og
H.C. Kruge. Stofnuðu þeir bakarí
í húsinu er nefnt var Norska bak-

aríið. Bye hafði lært bakaraiðn
og hvíldi reksturinn mest á hans
herðum eða þar til hann flutti til
Vesturheims um 1889. Þá tók
annar Norðmaður við rekstrin-
um, J.E. Sollie, og rak hann bak-
aríið til 1895 er Ásgeirsverslun
keypti það. Var þá þýskur bakari,
Bentzein, ráðinn til að sjá um
bakaríið en síðar tók Karl Eyj-
ólfsson bakari við starfi hans.

Árið 1918 urðu eigendaskipti á
bakaríinu þegar Hinar sameinuðu
íslensku verslanir keyptu það
ásamt öðrum eigum Ásgeirs-
verslunar. Nokkru síðar, árið
1921, lét Karl Eyjólfsson af starfi
sem yfirbakari, flutti til Bolung-
arvíkur og hóf þar rekstur eigin
bakarís. Gerðist Helgi Guðmunds-
son þá forstöðumaður og aðal-
bakari Norska bakarísins en hann
hafði verið þar aðstoðarmaður
um nokkurra ára skeið. Árið 1926
urðu Hinar sameinuðu íslensku
verzlanir gjaldþrota og var Norska
bakaríið þá selt þeim Helga Guð-
mundssyni og Árna J. Árnasyni.
Áttu þeir eignina saman þar til
Árni flutti til Reykjavíkur 1931
en Helgi keypti þá hans hlut.
Rak hann bakaríið til ársins 1954
en seldi þá og flutti til Reykja-
víkur.

Bréfið í glerflöskunni er svo-
hljóðandi:

„Íbúð þessi er gerð af okkur
bræðrum, Bergsveini Guðmunds-
syni trjesmið og Kristjáni Guð-

mundssyni verksmiðjustj. á tíma-
bilinu febr. – apríl árið 1927.
Eigendur þessa húss eru nú:
Helgi Guðmundsson bakari
bróðir okkar og Árni J. Árnason.
Keyptu þeir húsið af h/f Hinar
sameinuðu ísl. verslanir sumarið

1926. Þar áður átti eignina Á.
Ásgeirsson verslun um langt
skeið. Fjekk hún hana af norskum
manni, Soli, er ljet byggja húsið
og stofnaði bakaríið.

Efri hæðin af þessari álmu
hússins er þó byggð síðar, nokkru

fyrir aldamót af Jóakim Jóakims-
syni trjesm. Hefur það rúm verið
notað fyrir geymslu þar til nú.
Þessi íbúð er ætluð móður okkar,
Kristínu Friðriksdóttur, og okk-
ur.

Það er allra ætlan, að aldrei




Hrunið verður mikilvægt rannsóknarefni framtíðarinnar. Al-
menningur vill vita af hverju allt hrundi á Íslandi. Svarið er einfalt.
Hvorki menntun né gáfur voru nýtt með þeim hætti sem sæmandi
er siðuðu fólki. Græðgi ákveðinna manna sem keyptu sér stuðning
stjórnmálamanna og flokka réði ferð. Háttsettir stjórnmálamenn
hikuðu ekki við að þiggja alls kyns boð og boðsferðir fyrirtækja og
banka til útlanda. Enginn virtist láta sér detta í hug að þó gaman
væri að fljúga í einkaþotu auðmanna kynni það að vera siðlaust og
allsendis óviðeigandi í besta falli. Margir, alveg upp í þá æðstu í
stjórnmálalífi Íslands, þáðu slík gylliboð. Ef til væri sanngjarn
dómstóll í þeim málum sem snertir stjórnun ríkis kæmist hann að
þeirri niðurstöðu að slík hegðun gerði það að verkum að þessum
stjórnmálamönnum væri ekki treystandi og þeir sinntu ekki um-
bjóðendum sínum, þjóðinni, á viðunandi veg og alls ekki með sið-
legri framkomu. En lék ekki þjóðin með, starði á dýrðina í glans-
tímaritum? Útvarp og sjónvarp hömpuðu þessum lífstíl, meira að
segja Ríkisútvarpið, en hvers vegna? Meira um það síðar.

Í ljós er komið að illa gengur að efna stóru loforðin frá því fyrir
kosningar 2009. Fólk hefur ekki atvinnu. Það flýr land sem aldrei
fyrr ef frá eru taldar vesturferðir á nítjándu öld í kjölfar eldgosa og
margra hafísára. Þá gafst fólk upp og leitaði sér betra lífs með

misjöfnum árangri þó, en Íslandi blæddi. Vill það nokkur mað-
ur? Því verður ekki trúað. Ríkisstjórn norrænnar velferðar
missti flugið, kannski náði hún því ekki, þótt þjóðin tryði lof-
orðum og styddi hana dyggilega í upphafi. Molnað hefur ræki-
lega úr öðrum ríkisstjórnarflokknum.  Nú er svo komið að fyrr-
um vinstri grænn hagfræðingur er ekki bara farin, heldur hefur
stofnað Samstöðu. Hún sópar að sér fylgi í skoðanakönnun
fjölmiðla eins helsta auðmanns og einkaþotueiganda fyrir hrun.
Lilja Mósesdóttir fær þar fylgi. Allt of margir vilja þó ekki taka
afstöðu.

Fimmtungur velur hana. Fyrir hvað stendur hún? Samstaða
er um að velta vandanum yfir á framtíðina. Hækki ríkisútgjöld,
skattar lækki og skuldir verði felldar niður, hver ber þungann?
Framtíðin mun gera það, börn okkar og barnabörn. Alltaf kem-
ur að skuldadögum, meira að segja í Evrópusambandinu. Von-
andi fáum við betri lausnir en þá að ýta skuldum á undan okkur
hjá þeim sem vilja stjórna þjóðinni. Margir munu muna að nú-
verandi ríkisstjórn vildi velta vandanum af Icesave yfir á fram-
tíðina. Neitun Forseta Íslands á staðfestingu laga kom í veg
fyrir það, að minnsta kosti tímabundið. Er ekki réttara að fást
við vandann en að velta honum á undan sér?
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áður hafi atvinnuleysi og fjár-
skortur þrengt svo kosti íbúa
þessa bæjar sem nú. Við óskum
og vonum að þegar þetta blað
kemur næst fyrir mannaaugu ver-
ið ástandið betra og horfurnar
glæsilegri. Við sendum yður
kærar kveðjur, þjer óþektu smiðir
sem að rífið þetta hús, og gagnið
þannig lögmáli þróunarinnar:
Að bylta og byggja betur á ný.

Vinsamlegast
Ísafirði 3. apríl 1927
Bergsv. Guðmundss. Kr. Guð-
mundsson.

Í umfjöllun Skjalasafnsins á
Ísafirði um fundinn segir að Krist-
ján og Bergsveinn voru synir
hjónanna Guðmundar Magnúsar
Sveinssonar og Kristínar Frið-
riksdóttur. Þau gengu í hjóna-
band árið 1890, þá bæði húsmenn
á Fossi í Skutulsfirði. Áttu þau
næstu árin heima í Skutulsfirði
og Hnífsdal en árið 1894 flutti
fjölskyldan á Tannanes í Önund-

arfirði. Eignuðust þau Guð-
mundur og Kristín sjö börn sem
öll komust til fullorðinsára nema
eitt, sem dó stuttu eftir fæðingu.
Guðmundur Magnús lést vorið
1910 og flosnaði þá ekkjan upp
af jörðinni og barnaskarinn
dreifðist. Eitt barnanna varð eftir
í Tannanesi, þrjú fóru til Ísa-
fjarðar en tvö yngstu börnin
fylgdu móður sinni, drengirnir
Kristján og Bergsveinn. Kristín
fór fyrst til Dýrafjarðar en flutti
ári síðar til Ísafjarðar. Þar náði
hún saman öllum börnunum og
bjó með þeim í fjölbýlishúsinu
Bjarnarborg.  Börn Kristínar og
Guðmundar sem til aldurs kom-
ust voru: Guðrún, giftist Her-
mundi Jóhannssyni húsasmið á
Akureyri; Guðmundur, dó ungur
og ókvæntur; Elín, giftist Hall-
dóri Snæhólm bónda á Sneis;
Helgi bakarameistari á Ísafirði;
Kristján framkvæmdastjóri í
Reykjavík og Bergsveinn húsa-
smíðameistari.

– thelma@bb.is



Kajakræðararnir Baldvin Krist-
jánsson og Halldór Sveinbjörns-
son hyggjast róa á tveimur kaj-
ökum frá Ísafirði til Grænlands í
sumar, en slíkt hefur aldrei verið
gert fyrr. Um er að ræða 200 sjó-
mílna leið á opnu hafi en ráðgert
er að róðurinn taki 4-10 daga.
Róið verður í Golfstraumnum,
sem liggur til norðurs, um 30%
leiðarinnar, og þegar komið er
inn í grænlenska landgrunnið,
liggur straumurinn til suðurs.
Hyggjast þeir félagar koma að

landi við Blossevilla ströndina,
um 700 kílómetra norðan við
nyrstu byggð á austurströnd
Grænlands. Þaðan verður róið
um 300 sjómílur til Kulusuk, sem
taka mun 10 daga.

Baldvin Kristjánsson leiðang-
ursstjóri segir í samtali við Morg-
unblaðið að hárréttar aðstæður
þurfi að vera til staðar svo hægt
sé að fara í ferðina. Veður, ís og
sjólag þurfi að vera eins og best
verður á kosið og einungis sé
hægt að leggja af stað á tímabilinu

frá 25. júlí til 5. ágúst. Eftir þann
tíma verði það of seint. Halldór
segir þá félaga hafa gert athuganir
á aðstæðum á þessari sjóleið og
að þær sýni að árið 2011 hefði þetta
verið ófært, en árið 2009 fært.

Félagarnir munu búa sig með
vistir sem duga í 30 daga, fyrst
og fremst þurrkaðan mat. En
orkuinntaka er ráðgerð um 5000
hitaeiningar á dag. Þá þurfa þeir
að hafa um 40 lítra af vatni hvor
yfir hafið. Kajakarnir sem þeir
nota eru byggðir á grænlenskri

hönnun og framleiddir á Ísafirði.
Grindin hefur verið þróuð í 4000
ár, en dúkurinn er sérhannaður. Í
honum er notað svokallað ofur-
tóg, sem hentar vel á þessari leið.

„Dóri er mjög tæknilega góð-
ur, öflugur og sterkur. Ég er með
meiri uppsafnaða reynslu af leið-
angri, sem hjálpar mér,“ segir
Baldvin, spurður um reynslu þeirra.
Baldvin hefur langa reynslu af
róðri m.a. við Grænland, en Hall-
dór hefur m.a. róið ellefu sinnum
fyrir Horn.         – thelma@bb.is








Hlutabréfeign Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga lækkaði um fimm
milljarða króna eða 87% á einu
ári, þ.e. frá 31. desember 2007
til sama tíma ári síðar. Um mitt
ár 2007 var hlutabréfaeign
sjóðsins 8,3 milljarðar króna
sem var aukning upp á 22% frá
áramótunum 2006/2007, að því
er fram kemur í úttekt Lands-
samtaka lífeyrissjóðs á fjárfest-
ingarstefnu, ákvörðunum og
lagalegu umhverfi lífeyrissjóða
í aðdraganda efnahagshrunsins
árið 2008. Á síðari helmingi
ársins 2007 lækkaði hlutabréfa-
eign sjóðsins enda var hluta-
bréfagengi þá farið að lækka
mikið og árið 2008 hrapaði hún
raunverulega.

Tap Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga var mest í innlendum
hlutabréfum og á fjórum árum
tapaði sjóðurinn samtals 3,8
milljörðum króna á innlendri
hlutabréfaeign. Þá féll hlutdeild
hlutabréfa í verðbréfasafni
sjóðsins úr því að vera 22 –
26% árin 2006 og 2007 í það
að verða aðeins 3,5% árið 2008
og 3,2% árið 2009. Hlutabréfa-
eignin var dreifð en var mest í
bönkunum þremur. Þá vekur
það athygli að um helmingur
af hlutabréfaeign sjóðsins í árs-
lok 2008 var hlutabréf í óskráð-
um félögum.

Mesta tapið varð árið 2008 í
kjölfar bankahrunsins en að sögn
Kristjáns G. Jóhannssonar, for-
manns stjórnar Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga verður einnig að
skoða árin á undan þar sem góð
ávöxtun var á lífeyrissjóðunum
á því tímabili. Þá hafi sjóðurinn
dregið úr hlutabréfaeign árið
2007 og 2008 fram að hruni.
Þetta kemur í ljós þegar hluta-
bréfaeign sjóðsins í Kaupþingi
er skoðað en í ársbyrjun 2006
var eign Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga í Kaupþingi samtals 2.718
þúsund hlutir eða um tveir millj-
arðar króna að markaðsvirði en
sjóðurinn átti 1.640 þús. hluti
þegar bankinn varð gjaldþrota
2008. Áætlað tap sjóðsins á hluta-
bréfaeign í Kaupþingi er um 1,1
milljarður króna.

Samtals varð tap sjóðsins á
hlutabréfaeign í Glitni 739 millj-
ónir króna. Í árslok 2005 var
eignarhlutur Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga í Glitni 67.471 þús. hlutir
að markaðsvirði 1,1 milljarður
króna. Á árunum 2006 og 2007
seldi sjóðurinn hluti í Glitni en
hlutabréfaeignin jókst á fyrri
hluta ársins 2008. Aukningin er
að mestu tilkomin vegna greiðslu
fyrir hlutabréf sem sjóðurinn átti
í FL Group. Þegar FL Group var
afskráð var hluthöfum félagsins
greitt með hlutabréfum í Glitni.

Tap sjóðsins á hlutabréfa-
eign í Straumi-Burðarás varð
a.m.k. 521 milljón. Í árslok
2005 var hlutabréfaeign sjóðs-
ins í Straumi-Burðarás 19.185
þús. hlutir að nafnverði 305
milljónir króna. Frá ársbyrjun
2006 til og með fyrsta ársfjórð-
ungi 2008 keypti Lífeyrissjóð-
ur Vestfirðinga jafnt og þétt
hlutabréf í Straumi. Frá og með
öðrum ársfjórðungi 2008 seldi
sjóðurinn síðan 14.262 þús.
hluti fyrir 91 milljón króna.

Í ársbyrjun 2007 var eignar-
hlutur Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga í Exista ekki mikill eða
3.424 þús. hlutir að verðmæti
77 milljónir króna. Á fyrri
helmingi ársins 2007 jók sjóð-
urinn hlut sinn í Exista en frá
og með miðju ári 2007 byrjaði
sjóðurinn að selja hlutabréf sín
í Exista. Athygli vekur að
sjóðurinn fjárfestir síðan aftur
í Exista á öðrum ársfjórðungi
2008 og er þá gengi hlutabréfa
búið að lækka verulega.

Tekið skal fram að einungis
er sýnt tap sjóðsins á ofan-
greindu tímabili. Í sumum til-
vikum hafði sjóðurinn átt hluta-
bréfin lengur og keypt þau á
lægra verði en kemur fram í
úttektinni. Þá er ekki tekið tillit
til arðgreiðslna úttektinni.

– asta@bb.is








 


Það er erfitt að segja til um hvort

Arnar Guðmundsson er snjallari
smiður eða gítarleikari. Eitt er
víst, hann er mjög góður í hvoru-
tveggja og handlaginn með ein-
dæmum. Nú hefur Arnar nýlokið
við að smíða forláta hringstiga
úr rekavið af Ströndum. Blaða-
mamaður BB kíkti í heimsókn í
smiðjuna hans í Hnífsdal.



„Það er rúmt ár síðan ég fluttist
hingað í Hnífsdal. Ég kann mjög
vel mig enda æðislegur staður,
fólkið hér er yndislegt og náttúr-
an falleg. Svo er ég með hænurn-
ar mínar í garðinum og í túnfæt-
inum rennur Hnífsdalsáin. Það
er líklega ekki hægt að hafa það
betra,“ segir Arnar glaður í bragði.
 „Ég er lærður húsasmíðameistari
og hef verið sjálfstætt starfandi
síðan 1988. Seinna fór ég til Dan-
merkur og sérhæfði mig þar í
antíksmíði. Í því felst allt frá því
að gera upp gömul hús og yfir í
að taka í gegn lúnar mublur sem
þurfa yfirhalningu. Ég fann fyrir
því í Danmörku að ég sem ís-
lenskur iðnaðarmaður virtist
ófeimnari við að vaða í hlutina.
Við Íslendingar erum svolítið sér-
stakir að því leyti að við komum
víða við og búum oft yfir fjöl-
þættari reynslu. En kannski bý
ég líka að því að bæði faðir minn
og afi voru smiðir. Ég er því af
þriðju smiðakynslóðinni,“ segir
Arnar og brosir.



Arnar hefur nýlokið við að
smíða forláta hringstiga úr reka-
við af Ströndum. „Já, þegar ég
var búinn að klára að gera upp
húsið fyrir fyrir Smára og Nínu á
Hrannargötunni vantaði stiga upp
á efri hæðina. Á meðan ég hlust-
aði á þau velta fyrir sér hvar og
hvernig stiginn ætti að vera kom
þessi hugmynd til mín, að smíða
hringstiga úr rekavið. Þeim leist
vel á það og þá var ekki aftur
snúið. Við fórum svo í Árnes í
fyrrahaust og sóttum tvo góða
drumba í þetta.“

Arnar byrjaði á stiganum síð-
astliðið vor en hann segir helstu
kúnstina við að smíða úr rekavið
þá að láta tímann vinna með sér.
„Rekaviður þarf að þorna á löng-
um tíma en þetta er mjög þéttur
og góður viður. Þetta er einhver
besti viður sem ég hef unnið úr.
Ætli drumbana hafi ekki rekið
frá Rússlandi, heimalandi Nínu.
Einhvernveginn finnst mér lík-
legt að þeir hafi ákveðið að koma
hingað til að létta undir með
henni í þessu fjarlæga landi.“

Við píláranna hafa verið skorn-
ar út rómverskar tölur. „Já, stig-
inn verður tekinn í sundur hér í

Þetta eru ein bestu hús sem ég
verið í og henta bæði sem sum-
arbústaðir og heilsárshús. Hvelf-
ingarformið er nefnilega mjög
þægilegt. Þau eru líka miklu
efnisminni og viðhaldsminni en
önnur hús. Það er mjög ódýrt að
kynda þau og lítið veðurálag á
þeim. Ég hef ýmist afhent þau
fokheld, tilbúin undir tréverk eða
fullbúin. Og það er bæði hægt að
setja þau á steyptan grunn og á
stöpla. Þau eru því mjög með-
færileg. Annars má skoða málið
betur á heimasíðunni minni
(www.smid-arnar.is).“


Þegar Arnar vill hvíla sig á

smíðunum tekur hann upp gítar
og spilar blús. „Já, þar erum við
komnir að sálinni í mér. Ég spila
svokallaðan deltablús en við er-
um ekki margir í honum á Íslandi.
Ég byrjaði að stúdera hann í
kringum 1985 og lærði bara með
því að prófa mig áfram og hlusta
á mína menn, Missisippi John
Hurt og Big Bill Broonsy. Ég
hef komið fram á blúshátíðinni í
Reykjavík og Rósenberg en ann-
ars er ég nú frekar feiminn við






smiðjunni og fluttur í hlutum
heim til Smára og Nínu. Þar verð-
ur hann settur saman aftur en í
honum eru tólf þrep og 23 pílárar
sem allir þurfa að rata á réttan
stað.“


Arnar virðist hugmyndaríkur

maður en hann hefur líka gefið
bragganum gamla nýtt líf. „Já,
ég hef hannað og smíðað svo-
kölluð braggahús. Sú hugmynd
að nota braggaformið og smíða
hús þar sem burðarvirkið væri
límtré kom til mín þegar ég var
að smíða leikmyndir hjá Sjón-
varpinu. Þetta var ein af þessum
hugmyndum sem lætur mann
ekki í friði og ég varð bara að
framkvæma þetta. Ég fékk svo
viðurkenningu frá Iðntækni-
stofnun á sínum tíma og hönnun-
arvernd á húsin. Ég smíðaði
fyrsta húsið árið 2000 en það
stendur í Selvoginum hjá Stranda-
kirkju og er listagallerí. Síðan
hef ég smíðað þrjú hús til við-
bótar, eitt fór austur í Grímsnes,
annað austur á Hérað og það
fjórða stendur á Snæfellsnesi og
er stærst þeirra, 136 fermetrar.






það.
Ég er algerlega háður gítarnum

og spila stundum oft á dag.
Sérstaklega finnst mér gott að
spila snemma á morgnana. Ég
spila oft í um klukkustund áður
en ég fer út úr húsi og til vinnu.
Eins finnst mér fínt að vera með
gítarinn í fanginu þegar ég horfi

á sjónvarpið. Það er alveg nóg að
horfa bara á sjónvarpið. Maður
þarf ekki að heyra í því. En svo
hef ég líka aðeins tekið þátt í
tónlistarlífinu hér fyrir vestan og
syng með karlakórnum Ernir.
Það er frábær félagsskapur,“ seg-
ir Arnar að lokum.

– Huldar Breiðfjörð.



 




Fyrri rétturinn er mjög hefð-

bundinn breskur réttur sem
heitir á frummálinu „steak and
ale pie“. Það besta við hann er
að þar sem hann er eldaður svo
lengi, er hægt að nota nánast
hvaða hluta nautsins sem er.
Seinni uppskriftin er uppskrift
af beyglum sem eru gríðarlega
vinsælar á sunnudagsmorgn-
um á mínu heimili.

Nauta- og bjórbaka
900 g nautakjöt skorið í ca 3
sm bita (gúllas)
2-3 msk hveiti kryddað með
salti og pipar
50 g smjör
2 laukar, gróft hakkaðir
2 hvítlauksgeirar, gróft
hakkaðir
2 gulrætur, gróft hakkaðar

150 g sveppir, heilir nema þeir
séu mjög stórir
2-3 greinar ferskt timian (eda
dass af þurrkuðu)
1 lárviðarlauf
400 ml dökkur bjór
500 ml kjötsoð
1 pakki frosið smjördeig eða
300-400 g heimatilbúið ef
maður nennir að standa í því
Hrært egg

Veltið kjötinu upp úr hveitinu
og steikið í smjörinu þar til kjötið
er orðið brúnt á öllum hliðum.
Skellið þar næst grænmetinu og
kryddjurtunum í pottinn ásamt
bjórnum og soðinu og látið þetta
krauma undir loki á lágum hita í
allavega 1 ½ klukkustund.

Kryddið þetta vel með salti og
pipar og hellið í eldfast mót.

Fletjið smördeigið út og hyljið
mótið með því. Penslið þetta svo
með egginu og bakið við 220
gráður í 20-30 mínútur. Þetta er
svo borið fram með gufusoðnu
eða smjörsteiktu grænmeti.

Beyglur
400 gr hveiti
1 ½ tsk þurrger
2 tsk salt
2 msk sykur
225 ml volgt vatn
2 msk púðursykur
Fræ að eigin vali

Hnoðið hveiti, ger, salt, sykur
og vatn saman (ekki lengi, bara
rétt þar til þetta hangir saman)
Látið þetta hefast í 10 mínútur.
Hnoðið þar næst deigið í 10 sek-
úndur og látið aftur hefast í 10

mínútur. Þetta er endurtekið
tvisvar í viðbót. Deilið svo deig-
inu í 6 jafn stórar kúlur og látið
hefast í 20 mínútur. Sjóðið 2-3
lítra af vatni í stórum potti á
meðan kúlurnar hefast og bætið
púðursykrinum út í. Búið til gat
á hverja kúlu með fingrinum og
teygjið svolítið vel á þeim svo að
gatið lokist ekki í ofninum, og
skellið þeim ofan í sjóðandi
vatnið í 15-20 sekúndur (snúið

þeim við eftir 10 sekúndur ef
helmingurinn stendur upp úr).
Stráið svo fræjum yfir soðnar
beyglurnar og bakið við 200
gráður í 15-20 mínútur. Þær
eru bestar nýbakaðar með osti
eða öðru góðu áleggi.

Ég skora á Brynju Björg
Guðmundsdóttur, vinkonu
mína og Vestfirðing í Kaup-
mannahöfn.


































 


