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Sér Ísafjörð
sem heilsubæ

Martha Ernstsdóttir hefur opnað
jógamiðstöðina Ljósið þitt á Ísafirði.
Hún ætlar þó ekki að láta staðar numið
þar og hefur ýmsar áhugaverðar
hugmyndir í tengslum við Vestfirði og
heilsutengda ferðaþjónustu. Í miðopnu
ræðir Martha um jógað, flutninginn á
Ísafjörð og drauma sína um Vestfirði
sem hún telur vera magnaðan stað.

Lokaskýrsla Alsýnar ekki opinberuð
Lokaskýrsla ráðgjafafyrirtækisins Alsýnar má ekki koma fyrir
sjónir almennings og er merkt
sem trúnaðarmál að beiðni forráðamanns fyrirtækisins. Í þeim
hluta skýrslunnar sem er til birtingar kemur fram að Alsýn kom
að þrjátíu störfum á þeim tíma
sem fyrirtækið starfaði fyrir Ísafjarðarbæ. Alsýn reyndi að nýta
sér öll tækifæri sem gáfust til
atvinnusköpunar og reyndi að
vinna eftir því eins og samningurinn við Ísafjarðarbæ sagði til
um, segir í skýrslunni. „Sum verkefni voru þó stöðvuð og kastað
út af borðinu og tekin upp á öðrum vígstöðvum því þau tengdust
fiski og fiskvinnslufyrirtækjum.
Vandamál við þessi verkefni
voru þau að formaður atvinnumálanefndar er tengdur fiski og
fiskvinnslufyrirtækjum. Hér er
ég að ræða aðkomu Kristjáns
Jóhannssonar sem situr einnig
sem formaður Vaxtarsamnings
Vestfjarða, í stjórn Atvinnuþróunarfélagsins, Hvetjanda og fjölmörgum öðrum nefndum og ráðum.
Þætti okkur best fyrir samfé-

„Sum verkefni voru þó stöðvuð og kastað út af borðinu og tekin upp á öðrum vígstöðvum því þau tengdust fiski og fiskvinnslufyrirtækjum. Vandamál við þessi verkefni voru þau að formaður atvinnumálanefndar er tengdur fiski og fiskvinnslufyrirtækjum.
Hér er ég að ræða aðkomu Kristjáns Jóhannssonar sem situr einnig sem formaður Vaxtarsamnings Vestfjarða, í stjórn Atvinnuþróunarfélagsins, Hvetjanda og fjölmörgum öðrum nefndum og ráðum,“ segir Steinþór Bragason m.a. í lokaskýrslu Alsýnar.

lagið hér að hann myndi segja
sig úr öllum ráðum og nefndum
sem tengjast atvinnumálum í Ísafjarðarbæ til að gæta hlutleysis
og hindra árekstra,“ segir í lokaskýrslu Alsýnar sem framkvæmda-

stjórinn Steinþór Bragason ritar.
Kristján G. Jóhannsson gerir
athugasemdir við skýrsluna og
segir talsverðar ávirðingar vera
bornar á sig. Hann segir þau atriðið sem Steinþór nefni vegna

verkefna sem voru tengd fisk eða
fiskvinnslufyrirtækjum og stöðvuðust, byggjast á misskilningi
eða röngum upplýsingum af
hálfu Steinþórs. „Þá er nefnt að
ég sé í stjórn Atvinnuþróunarfé-

Haukur í horni: ... vaxtarræktarkeppni atvinnulausra undir kjörþyngd

Frítt fyrir atvinnulausa í líkamsrækt.
rækt í íþróttamiðstöðvum í Ísafjarðarbæ....
2

„Atvinnulausir einstaklingar í Ísafjarðarbæ fá frítt í líkams-

Kristján G. Jóhannsson.
lagsins, en það byggir á misskilningi því ég gekk úr stjórn þess
félags fyrir einu ári,“ að því fram
kemur í athugasemdum Kristjáns.
„Einnig er til þess tekið að ég
sé formaður Vaxtasamnings
Vestfjarða, en í því sambandi vil
ég taka fram að samningurinn
rann út í lok síðasta árs og framkvæmdaráð og stjórn hætti störfum. Þá hafði verið ákveðið að
óska eftir endurnýjun samningsins á breyttum grunni og kæmi
þá ný stjórn fyrir samninginn.
Mér skilst að eftir að framkvæmdaráðið hætti hafi Alsýn lagt inn
umsóknir í Vaxtasamning Vestfjarða. Þær umsóknir hef ég ekki
séð sökum þess að ég var hættur
störfum fyrir VaxVest þegar þær
bárust.“
„Þess er að auki getið að ég
sitji í fjölmörgum öðrum nefndum og ráðum en ekki hefur forráðamaður Alsýnar geta bent á
hver þau eru. Gagnrýni Alsýnar
á störf mín eru alfarið byggð á
misskilningi og röngum upplýsingum. Að mínum dómi virðist
þetta benda til óvandaðra vinnubragða hjá fyrirtækinu,“ að því
fram kemur í athugasemdum
Kristjáns.
– birgir@bb.is
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„Ekki eðlilegt að lokaskýrslan sé trúnaðarmál“
„Mér finnst ekki eðlilegt að
þetta sé trúnaðarmál. Mér finnst
að skýrslan í heild sinni eigi að
koma fram og það eigi að koma
fram hvaða verkefni voru unnin
og hvaða störf urðu til. Hvað fengum við fyrir þessar 17,4 milljónir sem skattgreiðendur greiddu
í þetta verkefni,“ segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, aðspurður hvort eðlilegt
sé að lokaskýrsla Alsýnar sé ekki
opinberuð í ljósi þess að skattgreiðendur greiddu fyrir vinnu
fyrirtækisins á þeim tíma sem
það starfaði fyrir sveitarfélagið.
„Mér finnst að fyrirtækið eigi að

opinbera þessa skýrslu og þetta
er lokaskýrsla vegna verkefnis
sem það fékk greitt fyrir. Það er
að gefa í skyn að hin og þessi
störf eigi að geta orðið til en mér
finnst almenningur eiga rétt á að
fá að vita hver þau eru,“ segir
Halldór.
Halldór segir bæjarfulltrúa
hafa fengið skýrsluna afhenta
sem trúnaðarmál að beiðni Alsýnar. „Það eina sem almenningur hefur fengið að sjá eru tvær
öftustu síður skýrslunnar og athugasemdir formanns atvinnumálanefndar. Einhverja hluta
vegna ákveður þetta ráðgjafafyr-

irtæki, sem átti að vinna að því
að fjölga störfum, að ráðast á
hann fyrir að hann skuli vera í
atvinnulífinu. Gagnvart formanni
atvinnumálanefndar þá þykir mér
undarlegt að hálfu fyrirtækisins
að gera þetta,“ segir Halldór.
Aðspurður hvort fjármununum, sem voru settir í verkefnið
hefðu betur verið varið í Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, sem
hefur haft starfsemi á svæðinu,
eða leyft fyrirtækjum sem starfað
hafa á svæðinu um árabil og sýnt
vilja og getu til atvinnusköpunar,
að njóta þessara fjármuna til nýsköpunar innan sinna félaga

segist Halldór ekki geta metið
það. „Því miður er ekkert þarna
að mínu mati sem er hægt að
segja að sé hönd á festandi. Verkefnið var boðið út og þetta var
eitt af þeim fyrirtækjum sem buðu
í það en alls komu þrjú tilboð.
Niðurstaða atvinnumálanefndar
var að velja þetta fyrirtæki vegna
þess að þar voru fjórir einstaklingar sem ætluðu að vinna þessi
verkefni.
Fyrirfram töldum við að þetta
væri góð leið og markmiðið var
mjög skýrt, en það var að skapa
fimmtíu störf á tveimur árum og
fyrirtækið sagði það vera ekki

Halldór Halldórsson.
mikið mál, það væri alltof hógvært markmið að hálfu bæjarins.
Fyrirtækið sagðist því ætla að
skapa hundrað störf á tveimur
árum. Fyrst að við sögðum
fimmtíu störf í upphafi þá hefðu,
miðað við þeirra forsendur, átt
að geta skapast fimmtíu störf á
því ári sem fyrirtækið starfaði
hjá Ísafjarðarbæ,“ segir Halldór.
– birgir@bb.is

Setja fjármagn í snjóflóðavarnir
Ríkisstjórnin hefur samþykkt
víðtækar tillögur í atvinnumálum, sem ætlað er að skapa ríflega
4000 ársverk á næstu misserum.
Meðal þeirra eru bygging snjóflóðavarna í Bolungarvík og í
Holtahverfi í Skutulsfirði. Bygging snjóflóðavarna í Traðahyrnu
í Bolungarvík yrðu framhald af
snjóflóðavarnargarðinum sem er
í byggingu. Elías Jónatansson,
bæjarstjóri Bolungarvíkur, segir
bæjarstjórn hafa óskað eftir því

með bréfi að það farið yrði í
hönnunarvinnu til að klára varnirnar sem vernda Völusteinsstræti og Bakkahverfi í Bolungarvík, í beinu framhaldandi af
framkvæmdunum sem standa
yfir. „Ef að þarf að umróta fyrir
þessum vörnum þá yrði það gert
í beinu framhaldi af þeirri framkvæmd sem er í gangi núna,“
segir Elías. Gert er ráð fyrir 75
milljónum frá ríkinu í framkvæmdirnar.

Þá gerir ríkistjórnin ráð fyrir
300 milljónum króna í byggingu
snjóflóðavarnargarðs í Kubba,
fyrir ofan Holtahverfið í Skutulsfirði. Heildarkostnaður við fyrirhugaðar snjóflóðavarnir ofan
Holtahverfis er áætlaður 810
milljónir króna miðað við verðlag í febrúar 2008. Ráðgert er að
hefja framkvæmdir við varnirnar
í ár og að þær muni standa yfir í
3-4 ár. Jarðvinnu við þvergarð
ætti þó að vera lokið á einu ári.

Útlit þvergarðs (tölvuteiknað) ofan fjölbýlishúsa við
Stórholt í Holtahverfi. Úr frumathugun VST hf., apríl 2005.

Hrönn ÍS sökk í Ísafjarðarhöfn
Eikarbáturinn Hrönn ÍS sökk í
höfn Ísafjarðarbæjar síðdegis á
laugardag og voru björgunarsveitir kallaðar út til að reyna að
forða tjóni. Annar bátur var bundinn við Hrönnina, þar sem hún lá
við bryggju. Talið er að botnloki
hafi farið og að flætt hafi inn í
bátinn. Skera þurfti hinn bátinn,
Jón forseta, frá Hrönn til að forða

því að hann sykki með henni.
Ekki er talið að tiltakanlegt tjón
hafi orðið á Jóni forseta.
Hrönn hefur ekki verið í mikilli
notkun að undanförnu, og er því
ekki um að ræða rekstrartjón
vegna þess hvernig fór, heldur
einungis tjón vegna skemmda á
bátnum sjálfum, sem telja má þó
að verði umtalsvert.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför

Skúla Sigurðssonar
frá Gemlufalli

Sérstakar þakkir til starfsfólks Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði fyrir frábæra umönnun
Ragnhildur Jóna Jónsdóttir
og aðrir aðstandendur

Skera þurfti Jón forseta frá til að forða því að hún sykki ekki með Hrönninni.
FIMMTUDAGUR 12. MARS 2009

3

Marsibil flottust tvö ár í röð

Hátt í 200 manns skemmtu sér
á grímuballi KFÍ og Ísfólksins,
stuðningshóps félagsins, í Krúsinni á Ísafirði á laugardag. Meirihluti ballgesta var í hinum ýmsu
gervum og mátti sjá skáldsagnapersónur, kvikmyndahetjur og
furðuverur dilla sér á dansgólfinu
við tónlist Bjarna Ara og Milljónamæringanna, en þeir létu ekki
sitt eftir liggja og voru klæddir
sem körfuboltamenn. Eins og
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endranær fór fram kosning á
dansleiknum um það hver væri í
flottasta búningnum.
Að þessu sinni varði sigurvegari ársins í fyrra titil sinn en
Marsibil Kristjánsdóttir hafnaði
í fyrsta sæti sem Kalypsó úr stórmyndinni Pirates of the Carabean. Í öðru sæti voru hjónin
Sveinbjörn Hjálmarsson og Sóley Huld Árnadóttir sem voru í
gervi hinna illræmdu bræðra

Karíusar og Baktusar. Í þriðja
sæti var Björn Arnór Sveinbjörnsson sem prestur og perri.
Snorri Hinriksson þótti bera
frumlegasta búninginn sem hinn
góðkunni Magnús Hauksson.
Grímuballið var nú haldið í
ellefta sinn en það hefur notið
mikilla vinsælda frá upphafi.
Meira er lagt í búningana ár frá
ári og leggja margir mikið á sig
til að gera gervin sem best úr

garði, allt frá því að skarta lituðum linsum upp í það að raka sig
sköllótta. Allur ágóði ballsins
rennur til styrktar barnastarfi
KFÍ.
Á síðasta ári var hagnaðurinn
nýttur til að fjármagna ferð í
körfuboltabúðir í Serbíu. Páll Önundarson kom við á ballinu og
tók þar meðfylgjandi myndir.
Fleiri myndir birtast í svipmyndum á bb.is.
– thelma@bb.is
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Spurningin
Munt þú kjósa í prófkjöri einhvers stjórnmálaflokkanna?
Alls svöruðu 628.
Já sögðu 272 eða 43%
Nei sögðu 356 eða 57%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðaustanátt og víða
dálítil él. Kalt í veðri.
Horfur á laugardag:
Norðaustanátt og víða
dálítil él. Kalt í veðri.
Horfur á sunnudag:
Norðaustanátt og víða
dálítil él. Kalt í veðri.

Verða ekki
við beiðninni
Umhverfisráðuneytið telur
sig ekki hafa tök á að verða
við beiðni um aukið fjármagn
til reksturs Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík og telur
jafnframt að stuðningur ráðuneytisins hafi verið í fullu samræmi við ákvæði samnings
um rekstur stofunnar. Farið
var fram á það að ráðuneytið
að það endurgreiddi Bolungarvík 24 milljónir króna.
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Erum öll

jógar hið innra

Martha Ernstsdóttir hefur stuðlað að andlegu og líkamlegu
jafnvægi Ísfirðinga frá því að hún flutti búferlum þangað
ásamt fjölskyldu sinni. Hún er menntaður sjúkraþjálfari og
margfaldur Íslandsmeistari í hlaupi. Hún á meðal annars
Íslandsmet kvenna í maraþoni, hálfu maraþoni, 10.000 metra
hlaupi og í 5000 m. Martha hefur verið landsliðskona í mörg
ár og keppti meðal annars á Ólympíuleikunum í Sydney árið
2000. Hún hefur því yfir mikilli reynslu að búa og ekki síst í
jóga en hún hefur nú stofnað jógamiðstöð á Ísafirði undir
nafninu Ljósið þitt sem nú er til húsa þar sem Straumur var
áður.
Martha segir Vestfirði vera magnaðan stað sem bjóði upp
á mikla möguleika í heilsutengdri ferðaþjónustu. Hún er
uppfull af hugmyndum og lætur þær verða að veruleika.
Sem dæmi má nefna jógasumarbúðir í Holti í Önundarfirði
sem hún ásamt fleirum fer af stað með í sumar.
Bæjarins besta ræddi við hlaupadrottninguna og jógakennarann Mörthu og forvitnaðist um það af hverju hún sem er
fædd og uppalin í Reykjavík ákvað að flytja vestur.
„Maðurinn minn er Ísfirðingur
og við höfum verið mikið fyrir
vestan síðasta áratug eða svo.
Við kunnum voða vel við okkur
hér. Eina sem ég sakna er fólkið
mitt og vinir, Heilsubúðin og
frjálsíþróttahöllin. Og þá er það
upptalið. Helst vildi ég fá hingað
útibú frá Heilsubúðinni og frjálsíþróttahöllinni. Smá vakning er í
Samkaup og Bónus er kemur að
heilsuvörum en ég vil fá mikið
meira af fersku grænmeti og öðru
góðgæti. Ég er nú heldur ekki
ein um það og ég held að eftirspurnin eigi bara eftir að aukast.“
– Í sumar vakti það athygli að
Martha stóð fyrir úti-jóga á Austurvelli.
„Mér finnst náttúran hér vera
svo stórkostleg og frábært að búa
í bæ eins og Ísafirði í faðmi fjalla

og fegurðar. Mér fannst því alveg
tilvalið að vera með jóga úti og
það var alveg eins yndislegt og
mig hafði dreymt um. Ég stefni
pottþétt á að vera með það aftur
næsta sumar.“
– Hvað hefurðu verið lengi í
jóga?
„Ég byrjaði sjálf að prófa jóga
1995 en hellti mér ekki út í það
fyrr en ég tók kennaraprófið úti í
Póllandi tveimur árum seinna.
Annars held ég að við séum öll
jógar innra með okkur. Lítil
ungabörn eru öll jógar. Barnið
kann að anda, slaka og vera í
núinu. Meira að segja þegar þau
byrja að hreyfa sig fara þau í
jógastellingar. Þetta býr því í
okkur öllum þegar við fæðumst
en síðan gleymum við þessu. Það
má því að segja að við séum að

rifja upp þegar við leggjum stund
á jóga.
Jóga er mikið meira en bara
jógastöður, öndun og slökun. Það
er heilmikil heimspeki, hugmyndafræði og lífstíll að baki því sem
ég held að eigi vel við langflesta.
Ekki síst þarf vestræni heimurinn
á þessu halda.“

Íslandsmet í jóga
–Martha stóð fyrir því að sett
var Íslandsmet í hópjóga í
íþróttahúsinu á Torfnesi í janúar
þar sem tæplega 150 manns komu
saman.
„Forsagan er sú að ég er
meðlimur af jógakennarafélagi í
Bandaríkjunum síðan ég tók námskeið í barnajóga þar á landi. Ég
fékk tilkynningu frá félaginu að
stefnt væri að því að halda alþjóðlegan jógadag 24. janúar.
Mestmegnis fór hann fram í
Bandaríkjunum en félagið hvatti
til þess að jógakennarar alls staðar myndu opna jógastúdíóin sín
og bjóða fólki, annað hvort frítt
eða til styrktar góðgerðarmála,
til að vekja almenning til umhugsunar hvað jóga er djúpstætt
og hefur upp á margt að bjóða.
Rannsóknir hafa sýnt fram á hvað
jóga gerir mikið. Þetta er ekki
einhver tískubóla enda hefur jóga
verið til staðar í þúsund ár, þó
það sé tiltölulega ný tilkomið á
Vesturlöndunum og gjörsamlega
að springa þar út um þessar
mundir. Til dæmis gerði hjartalæknir og jógi stóra rannsókn á

sjúklingum sínum sem voru
komnir á það stig að þeir þurftu á
aðgerð að halda. Hann lét sjúklingana iðka jóga án þess láta þá
vita að um jóga væri að ræða, en
þetta var fyrir það mörgum árum
að fólk hafði ekki mikla trú á
því. Og svo sýndi hann fram á
það að hægt var að snúa ferlinu
við með því að tileinka sér þennan lífstíl. Hann gaf út bók sem er
mjög þekkt í dag og heitir Reversing heart disease. Þetta er bara
eitt dæmi af mörgum. Jóga getur
nýst manni á öllum sviðum og
hjálpað manni að líða betur og
finna frið innra með sér.“
– Martha segir bæjarbúa hafa
tekið sér og jóganu vel frá því að
hún flutti ásamt eiginmanni
sínum til Ísafjarðar á síðasta ári.
„Mér finnst Ísfirðingar, og
Vestfirðingar í heild, vera ofsalega opið, jákvætt og öflugt fólk.
Mér hefur ekki fundist neitt mál
að hafa flutt í bæinn og byrjað á
mínum verkefnum. Enda er ég
ekki að ryðja neinn veg hér, gott
fólk hefur gert það á undan mér
og ég held því bara áfram.
Mér finnst eins og Vesturlandabúar séu tilbúnir núna til að taka
á móti þessari hugmyndafræði.
Hún snýst ekki um trúarfræði
eða hvernig fólk er á litinn heldur
er hún fyrir okkur öll, hvort sem
við erum lítil eða stór, ung eða
gömul eða hvað sem er. Hún
sameinar okkur ef eitthvað er,
enda þýðir orðið jóga að sameina.
Ég held að það sé ástæðan fyrir
því að jóga höfði svona til fólks,

Ritstjórnargrein

„Þegar bíður þjóðarsómi“
Á hátíðarstundum eru tilvitnuð orð mörgum töm í munni og því
gjarnan bætt við að þá eigi Ísland eina sál. Falleg og innihaldsrík
ábending til fámennrar þjóðar um að þegar að kreppir beri henni að
standa saman; þannig geti hún sigrast á nær öllum erfiðleikum,
sem að kunna að steðja. Stjórnmálamönnum hefur verið þetta
einkar tamt.
Ætla mætti að við núverandi aðstæður væri þörfin fyrir þjóðarsóma og samheldni meiri en nokkru sinni fyrr. Lítið ber þó á brýningu í þá veru. Aftur á móti ríður sundurlyndis fjandinn mikinn. Og
er því miður æði aðsópsmikill hjá þjóðfélagsstétt, sem allra hluta
vegna ætti að sjá sóma sinn í því að slíðra sverðin; fólkinu sem tók
að sér að gæta hagsmuna okkar í einu og öllu, alþingismönnum.
Með þessu er ekki verið að segja að þingmenn beri einir eða öðrum fremur ábyrgð á því hvernig komið er. Fjarri því. Það þarf ekki
að velta við mörgum steinum til að átta sig á því að orsakir fyrir
kreppunni er víða að finna. En þingmönnum ber að sýna gott fordæmi. Því hvað sem öllu líður verður ekki fram hjá því horft að
stjórnmálamennirnir halda um þá þræði samfélagsins, sem öllu
skiptir hvernig bundnir eru meðan stormurinn gengur yfir svo við
náum að haga seglum á ný. Þess vegna geta alþingismenn ekki
leyft sér háttu götustráka, líkt og nú er siður margra skríbenta.

Þingmenn eru ekki stikkkfrí hvort heldur þeir hafa ákveðið að taka
pokann sinn eða biðla um skiprúm á ný. Þótt kosningabaráttan
kunni að verða hörð mega þeir ekki missa sjónar á því sem öllu
máli skiptir.

Varstu nokkuð óþekkur?
Eva Joly, rannsóknardómari og kunnur sérfræðingur í efnahagsbrotum og baráttu gegn spillingu, segir umbúðalaust að kurteislegar
spurningar til auðmanna um undanskot frá skatti gangi ekki. Slík
mál verði að lúta sömu lögmálum og hver önnur sakamál. Í stuttu
máli þá sé nauðsynlegt að sýna hörku við rannsókn efnahagsbrota.
Í þeim efnum dugi engin elsku mamma!
Krafa meginþorra þjóðarinnar er að afdráttarlaust verði upplýst
hvað varð um alla þá milljarða króna, sem með einum eða öðrum
hætti virðast hafa gufað upp í bankakerfinu. Bankastarfsemi er alþjóðleg og efnahagsbrot eru það líka, segir Eva Joly, sem nýverið
ræddi við íslenska ráða- og embættismenn.
Nýtum að fullu allar tiltækar leiðir til að komast til botns í þessum málum. Þar með talið samstarf við aðrar þjóðir, sem í mörgum
tilfellum glíma við sama vandann.
s.h.
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því það hentar öllum. Jóga er
heldur ekki bara það sem gerist á
líkamsræktarstöðum heldur getur
það t.d. líka falist í að hjálpa
gamalli konu yfir götuna. Það að
gefa af sér án þess að ætlast til
einhvers kallast karmajóga, eins
og t.d. móðir Teresa og Ghandi
sem gáfu af sér af eintómum kærleika. Við erum öll oft að gera
karmajóga án þess kannski að
gera okkur grein fyrir því.“

Börn opnari
en fullorðnir
– Þrátt fyrir að hafa hellt sér út
í jógað sinnir Martha enn hlaupinu.
„Ég hamast á brettinu og er
líka að þjálfa. Ég er með hóp í
fjarþjálfun í Reykjavík og síðan
verð ég með annan hóp þar í
sumar sem ég hef þjálfað undanfarin fimm ár. Við vildum ekki
sleppa hvort öðru svo ég ætla að
verða áfram með þau í sumar og
flakka bara á milli. Síðan er ég
að þjálfa Riddara Rósu hér á Ísafirði.“
– Meðal fjölmargra verkefna
Mörthu er jóganámskeið fyrir
börn í samstarfi við Skíðafélag
Ísfirðinga, enda hentar vel að
iðka jóga samhliða öðrum íþróttum.
„Við erum rétt að fara af stað
með skíðabörnin en mér finnst
þetta mjög áhugavert verkefni.
Íþróttamenn eru í auknum mæli
að taka upp jóga því þeir finna
að það hefur áhrif, t.d á hugann
sem verður skýrari og einbeittari,
á öndun og liðleika.“
– Eru börn opnari fyrir jóga en
fullorðnir?
„Börn eru á heildina litið opnari, rétt eins og þau eru opnari
fyrir öllum hlutum, en það er
líka einstaklingsbundið. Það er
voða gaman að vinna með börnum og það er frábært ef við getum
aðstoðað börn með aðferðum
jóga því þær styrkja þau innan
frá. Og það hefur áhrif fyrir lífið.“
–Martha er með næg járn í
eldinum en til að mynda er hún
einnig að hefja með sjálfstyrkingarnámskeið fyrir unglingsstúlkur.
„Ég er líka mjög spennt að
vinna með þeim. Ég er einnig
rétt að fara af stað með það námskeið.
Ég vinn líka með eldri borgurum á Hlíf sem er mjög skemmtilegt. Svo má ekki gleyma að ég
er að fara bjóða atvinnulausum
upp á fría jógatíma. Svo í samráði
við áhugamannahópinn Heilsueflingu í Ísafjarðarbæ ætlum við
að fara af stað með sex vikna
jóga námskeið fyrir ófrískar konur.
Í sumar langar mig að fara af
stað með hóp fyrir fólk sem hefur
ekki hreyft sig í mörg ár og á
erfitt með það, t.d. vegna þess að
það er í yfirþyngd eða eitthvað
annað. Mig langar til að hjálpa
þeim með fyrstu skrefin.“

Heilsutengd ferðaþjónusta á Vestfjörðum
– Eru þið fjölskyldan komin
til að vera á Ísafirði?
„Við ákváðum bara að koma
og erum ekki búin að ákveða í
hversu langan tíma. Það kemur
bara í ljós. En við erum mjög
ánægð hér. Ég er alltaf að æfa
mig á því sem mér finnst eitt af
erfiðustu verkefnum lífsins en
það er að lifa í núinu. Ekki að
vera velta sér upp úr fortíðinni
eða spá í nútíðinni. Ég held að
það sé alveg rosalega stórt verk-
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efni fyrir okkur öll.
Ég sé fyrir mér Ísafjörð sem
heilsubæ í framtíðinni. Allt
svæðið býr upp á mikla möguleika í heilsutengdri ferðaþjónustu. Ég sé fyrir mér að við munum bjóða fólki hingað til að njóta
náttúrunnar og slaka á. Það getur
gengið á fjöll, farið að sigla eða í
hestaferðir, möguleikarnir eru
endalausir. Ég hef lengi gengið
með þessa hugmynd í maganum.
Ég veit ekki hvort Vestfirðingar
átti sig á því hversu ótrúlega
magnaður staðurinn er, en ég sem
kem hingað sem aðkomumanneskja skynja það svo sterkt.

Í sumar erum við að fara með
mjög spennandi verkefni sem við
fengum hugmyndina að frá
Bandaríkjunum. Þegar ég fór að
læra barnajógað var sonur minn
með í för og fór í svona jógasumarbúðir fyrir börn. Hann
dvaldi þar í heila viku og fylgdi
gildum jóga eins og virðing og
samskipti. Og síðan var hann bara
gera ýmislegt sem maður gerir í
sumarbúðum. Þetta ætlum við
að gera hér og til þess hef ég leigt
Holt í Önundarfirði í sumar. Ég
og maðurinn minn ásamt systur
minni mági og tveimur vinkonum, önnur er listmeðferðarfræð-

ingur og hin íþróttafræðingur
höfum sett saman vikudagskrá
þar sem við bjóðum börnum til
okkar og til að gera ýmislegt
skemmtilegt eins og að ganga á
fjöll, fara í fjöruferð, finna grös
ásamt því að iðka jóga og finna
kraftinn í sjálfum sér og náttúrunni. Við vonumst til að fá til
okkar börn sem víðast af landinu
og miðum við aldurshópinn 912 ára. Svo sjáum við bara til
hvernig því verður háttað á næsta
ári“, segir Martha og greinilegt
er að margt spennandi er framundan hjá þessari kjarnakonu.
– thelma@bb.is
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Mesta hækkun hjá Rarik
Orkubú Vestfjarða hefur
hækkað verðskrá fyrir dreifingu raforku um 13%. Hækkunin er rökstudd með vísan
til verðlagshækkana frá síðustu breytingu verðskrárinnar 1. ágúst 2008. Vísitala
byggingarkostnaðar hefur
hækkað um 23,6% síðustu
sex mánuði, vísitala neysluverðs um 8,4% og verðbólga
síðustu tólf mánaða mælist
rúm 18%.
Hjá Hitaveitu Suðurnesja
hefur verðskrá fyrir dreifingu raforku hækkað um 7%
s.l. ár. Hjá Rarik hefur verðskráin hækkað um 15% og
hjá Orkuveitu Reykjavíkur
hefur hún hækkað um 6%.
Forsvarsmenn Orkubús Vestfjarða benda á að á undanförnum árum hefur OV aðeins nýtt um 90% af tekjuramma sínum fyrir dreifingu
raforku.

Á sjöunda tug
sjónvarpsrása
„Að því gefnu að ekkert
óvænt komi upp á, er allt á
áætlun og þetta verður komið upp fyrir lok mars,“ segir
Margrét Stefánsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans, aðspurð hvenær sjónvarpsþjónusta Símans verður aðgengileg Ísfirðingum en fyrirtækið hefur gefið út að uppsetning þjónustunnar á Ísafirði verði lokið á fyrsta
ársfjórðungi þessa árs.
Þegar að því kemur að
þjónustan hefst á Ísafirði
geta Ísfirðingar horft á allar
íslensku sjónvarpsstöðvarnar og 60 erlendar sjónvarpsstöðvar að auki. Einnig
munu þeir hafa aðgang að
bíói heima í stofu þar sem
mögulegt er að leigja bíómyndir auk þess sem hægt
er að horfa á mikið úrval
efnis fyrir 0 krónur.
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Inn að beini

Eiríkur Örn Norðdahl,
ljóðskáld

Eiríkur Örn hefur verið ótrúlega iðinn og ötull sem skáld, rithöfundur og þýðandi. Á síðasta ári
kom út ljóðabókin Ú á fasismann- og fleiri ljóð. Áður hefur hann gefið út ljóðabækurnar Heimsendapestir,
Nihil Obstat, Blandarabrandarar, Handsprengja í morgunsárið (ásamt Ingólfi Gíslasyni) og Þjónn, það er
Fönix í öskubakkanum mínum! Einnig skáldsögurnar Hugsjónadruslan og Eitur fyrir byrjendur. Þá hlaut
Eiríkur Íslensku þýðingarverðlaunin 2007 fyrir þýðingu sína á skáldsögunni Móðurlaus Brooklyn. Í fyrra
kom út barnabókin Doktor Proktor og prumpuduftið í þýðingu Eiríks og kemur út safnbók þýðinga hans á
völdum ljóðum Allens Ginsberg, sem ber heitið Maíkonungurinn.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að fara á vinabæjarmót í Tönsberg 1993 –
þar kynntist ég konunni minni.
Hvar langar þig helst að búa?
Ég er óttalegur sígauni og get verið hvar sem er.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Lífið er ekki nema rétt að byrja, og þó ýmsar stundir hafi
verið yndislegar, þá finnst mér ekki rétt að tala um líf mitt
í þátíð og vona að ég eigi þær enn yndislegri eftir.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Sjá svar við fyrri spurningu.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Að maður þyrfti ekki að kunna alla skapaða hluti til
að gera þá, þyrfti ekki að hafa lært þá til að geta þá.
Uppáhaldslagið?
Another Man’s Vine, eftir Tom Waits.
Uppáhaldskvikmyndin?
Full Metal Jacket.
Uppáhaldsbókin?
Þær eru svo margar og býttast of fljótt út. Í augnablikinu
kannski Konsumentköplagen eftir Idu Börjel, eða
Blátt áfram rautt eftir Ásgeir Lárusson.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þegar ég fór að tína appelsínur fyrir byltinguna á Kúbu 98-99.
Uppáhaldsborgin?
Berlín.
Besta gjöfin?
Steinar Bragi vinur minn gaf mér Ytri höfnina
eftir Braga Ólafsson, áritaða frá Braga til Dags Sigurðarsonar.
Það er óttalegt snobb, og raunar mjög vitleysislegt, en mér þykir
óhemju vænt um hana.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
„Spurð’ekki / hvort það sé líf / á öðrum hnöttum // fyrr en þú /
hefur fullvissað þig / að það sé einnig á þessum“ (Einar Már)
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Fartölvunnar. Eða blaðs og penna.

Fyrsta starfið?
Blaðberi.
Draumastarfið?
Ljóðskáld.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Snorra Sturluson.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Naustahvilftin.
Skondnasta upplifun þín?
Þegar ég svaf yfir mig í Norrænu á leiðinni
til Færeyja og vaknaði á leiðinni til Danmerkur.
Aðaláhugamálið?
Ljóðlist.
Besta vefsíðan að þínu mati?
www.ubu.com – safn framúrstefnulistar.
Og mín: http://www.norddahl.org
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Fæðingalæknir.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er góður í að einbeita mér.
En helsti löstur?
Ég gleymi nöfnum, sem virkar ókurteist, og er það.
Besta farartækið?
Ég er mikill aðdáandi sporvagna og neðanjarðarlesta.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Ég er mikill afmælisstrákur og finnst ég aldrei jafn
sérstakur og á afmælinu mínu, sem ég fagna ákaft.
Til hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Foreldra minna.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Það sem ég heiti.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Frá fimm um eftirmiðdaginn og fram til svona 2-3 á nóttunni.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Krabbi.
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Innlit í Bolungarvíkurgön
Hvað er að gerast inni í Bolungarvíkurgöngum? Fréttir berast vikulega
um framkvæmdirnar, hversu mikið hafi verið borað, hvernig bergið hafi
verið þá vikuna o. s.frv. En hvernig er lífið í raun inni í sjálfum göngunum?
Ljósmyndari og blaðamaður Bæjarins besta brugðu inn í göngin til að
fylgjast með jarðgangagerðinni og var byrjað á að fara inn í göngin Bolungarvíkurmegin. Athafnasvæði Ósafls, sem sér um jarðgangagerðina, hefur
tekið stakkaskiptum síðan vinnan hófst síðastliðið sumar. Búið er að byggja
nýja brú yfir Ósá, þá þriðju á 300 metra kafla, og vegurinn að göngunum
hefur tekið á sig mynd. Einnig er snjóflóðavarnargarðurinn nær fullkláraður.
Rúnar Ágúst Jónsson, staðarstjóri Ósafls fór með blaðamanni og ljósmyndara
inn í göngin og fræddi þá um ýmislegt sem snýr að jarðgangagerðinni.
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Þúsund króna sekt fyrir gleymsku
Á framkvæmdasvæðinu er gríðarstór moldarhaugur og segir Rúnar Ágúst
hann vera efni sem hafi komið úr göngunum síðustu daga. Jarðlögin í göngunum
hafa ekki verið með hagstæðasta móti og hafa framkvæmdir því gengið fremur
hægt. Þegar komið er inn í gangamunnan þarf Rúnar að stimpla sig inn en starfsmenn Ósafls sæta þúsund króna sekt ef þeir stimpla sig ekki inn í göngin.
Stimplað er inn m.a. vegna öryggisástæðna því nauðsynlegt er að vita um starfsmenn sem eru inn í göngunum hverju sinni.
Heilög Barbara er í námundan við stimpilklukkuna en hún er verndardýrlingur
kaþólskra námumanna en fjöldi kaþólikka starfar við jarðagangagerðina. Fimm-
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urgöng
tíu og fimm manns vinna við verkið og skiptast þeir á sex vaktir.
Fjórar eru að störfum í einu og tvær í fríi. Þeir eru tvo mánuði
á staðnum og fá síðan mánaðarfrí. Unnið er sex daga vikunnar,
allan sólar-hringinn, en ávallt er frí á sunnudögum.
Á meðan Rúnar ekur fulltrúum Bæjarins besta inn í göngin
lýsir hann aðstæðum vel. Búið er að lýsa göngin vel upp og grafa
útskot þannig að bílar geti snúið ef eitthvað kemur upp á. Rúnar
hefur áður komið að jarðgangagerð en hann var við gröft fyrstu
jarðganganna á Kárahnjúkum. Aðspurður hvort jarðgangagerð
sé ávallt eins, og menn geti gengið að hlutunum vísum, segir
hann ekki svo vera. „Jarðfræðin er ávallt mismunandi og nærri
því óútreiknaleg. Hún er stór óvissuþáttur í vinnunni. Þó að við
séum að fara í gegnum fjall og erum að sprengja berg þá er það

líkt og að segjast ætla út á sjó en vita ekki
hvað maður ætlar að koma með til baka,“
segir Rúnar.

Samskipti mikilvæg í göngunum
Eftir nær kílómeters akstur er komið að
þeim stað þar sem starfsmenn Ósafls eru
að koma sprengiefni fyrir í jarðlögunum.
Mikill atgangur er á þeim því jarðvegurinn
er mjög leirkenndur og hrynja stærðar
stykki niður úr veggnum og hvellhetturnar
með. Það sést á vinnulaginu að þeir eru
hoknir af reynslu við slíkar aðstæður.
Hamagangurinn er mikill og þeir vara
hvorn annan við þegar þeir sjá að stykkin
eru að hrynja niður. Starfsmennirnir eru
allir slóvanskir og segir Rúnar þetta vera
ástæðuna fyrir því að einungis slóvakar
vinni saman við að koma sprengiefninu
fyrir. Þeir tala litla sem enga ensku og
þýddi lítið fyrir Íslending að reyna að vinna
með þeim því samskiptin þurfa að vera góð
á milli manna við slíka vinnu.

600 kíló af sprengiefni
Við hverja sprengingu lengjast göngin
um fimm metra og um 300 rúmmetrar af

Rúnar Ágúst Jónsson, staðarstjóri Ósafls.
efni losna. Um 600 kíló af sprengiefni eru notið við hverja sprengingu. Sprengiefnið er þó ekki
eiginlegt sprengiefni þegar það er flutt á stðinn. Það saman stendur af þremur að-skildum efni
sem blandað er saman. Þau eru því hættulaus þegar þau eru aðskild. Jarðvegurinn er mjög
leirkenndur og segir Rúnar að hyggilegra væri að grafa í slíkan jarðveg heldur en að sprengja,
en blessunarlega er jarðvegurinn oftast bergkenndur. Þegar sprengt er saman stendur
sprengingin af þremur skotum. Fyrst er sprengt í miðju veggsins, seinni sprengingin er í
tígulformi utan um miðju þeirrar fyrstu og svo er sprengt þétt í útjaðri veggsins. Þetta gerist
hins vegar á örskotsstundu. Þegar sprengt er verður gífurleg rúmmálsaukning og er í
rauninni verðið að ýta jarðveginum út með henni. Þegar rúmmálsaukning á sér stað verður
hún að komast út einhvers staðar.
Rúmmálsaukningin fer út úr göngunum í formi gass. Nemendur Háskólaseturs Vestfjarða
fengu að fylgjast með sprengingu fyrir stuttu og var það í fyrsta skipti sem staðið var eins
nálægt sprengjustaðnum og leyfilegt er. Þá feyktust öryggishjálmar af höfðum nemendanna
og einn þeirra lýsti upplifuninni þannig að honum fannst að hefðu rifnað af sér við höggið.
Rúnar segir jarðfræðinga ekki vita neitt meira spennandi en að vera viðstadda jarðgangagerð.
„Yfirleitt eru þeir að taka einhver smá sýni úr jarðvegi en hérna sjá þeir jarðlögin inn í fjalli
og er þetta eitt af því mest spennandi sem þeir komast í. Þeir eru alltaf að eiga við einhver
fræði en þarna sjá þeir þetta einn á móti einum,“ segir Rúnar.
Slóvakarnir komu loks sprengiefninu fyrir. Öllum er skipað að fara í burtu frá staðnum og
er ekið að útskoti þar sem sem sprengingunni er stýrt. Á leiðinni er Rúnar spurður hvort jarðgangagerðarmenn finni fyrir þunglyndi við að starfa við dimmar aðstæður inn í fjalli. „Ég hef
ekki heyrt neinn tala um það. Það skýrist kannski á því að við jarðgangagerð í dag er miklu
betri lýsing en áður var. Mér skilst að við framkvæmd Vestfjarðaganganna hafi bara verið
einn og einn lampi á fimm hundruð metra fresti. Nú er þetta eins og að keyra veg að kvöldi til
með ljósastaurum,“ segir Rúnar.

Öryggi jókst eftir brunann í Mont Blanc
Talið berst að öryggisþætti jarðgangagerðar. Rúnar segir öryggiskröfur í jarðgöngum hafa
aukist til muna eftir brunann í Mont Blanc göngunum milli Frakklands og Ítalíu árið 1999.
Þá létust 39 manns eftir að eldur kom upp í vöruflutningabifreið. Eldurinn breiddist hratt út
og brenndi allt rafmagnskerfi með þeim afleiðingum að niðamyrkur var í göngunum. Því áttu
slökkviliðsmenn engan annan möguleika í stöðunni en að flýja í útskot með eldvörðum hurðum sem áttu að þola eld í fimm klukkutíma. Eldurinn logaði í 56 klukkutíma.
En aftur að Bolungarvíkurgöngum. Komið var að því að sprengja. Búið var að slökkva á
loftræstingunni í göngunum og svo var sprengt. Hávaðinn var gífurlegur og höggið magnþrungið. Merkilegast var að fylgjast með Slóvökunum sem kipptu sér vart upp við sprenginguna
enda vanir menn. Er þeir voru spurðir hvort þeim þætti vinnan spennandi gáfu þeir lítið út
á það enda á jarðgangagerð sér mun lengri sögu í Evrópu og þeir því öllu vanir.
Farið var út úr göngunum Bolungarvíkurmegin og yfir í göngin Hnífsdalsmegin þar sem
vatnsleki er mun meira vandamál. Ekki er þó hægt að segja að göngin hafi verið á floti en
töluvert vatn streymir út úr þeim engu að síður. Munurinn á jarðveginum er sá að leirinn er
fyrir neðan bergið Hnífsdalsmegin en fyrir ofan bergið Bolungarvíkurmegin. Ósaflsmönnum
hugnast betur aðstæðurnar Hnífsdalsmegin því leirinn er mun þjappaðri og ekki eins laus í
sér þegar hann er fyrir neðan bergið. En Bolungarvíkurmegin var hann afar laus í sér og
hrundi úr veggjunum við minnstu snertingu.
Áætlað er að búið verði að sprengja síðasta haft Bolungarvíkurganga um mánaðarmótin
júlí-ágúst á þessu ári og áætlað er að hleypa á umferð þau um miðjan júlí á næsta ári. Þá verða
göngin orðin 5.156 metrar í bergi og átta metrar á breidd.
– birgir@bb.is
FIMMTUDAGUR 12. MARS 2009
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Jarðvegurinn er mjög leirkenndur
eins og sést á myndinni. Slóvakarnir
máttu hafa sig alla við að setja
hvellhetturnar í lauskenndan
jarðveginn.

Göngin
Hnífsdalsmegin. Þar er
mun meira af vatni sem
kemur úr berginu og
leirkennda setlagið er
fyrir neðan bergið.

Taugatrekkjandi að Náttúran
forskera í Hnífsdal er stórbrotin

Á athafnasvæði Ósafls í
Bolungarvík starfar Bolvíkingurinn Magnús Traustason. Hann byrjaði að forskera fyrir göngunum í
júlí á síðasta ári, aðeins
sautján ára gamall. Aðspurður hvernig er að
starfa við göngin segir
Magnús það vera ágætt en
hann starfar aðallega fyrir
utan göngin á jarðýtu. Hann
leggur alla vegi og ýtir út
efni sem vörubílar keyra
út úr göngunum.
„Ég fékk reyndar ekki
eins mikla athygli þegar
ég var að forskera fyrir snjóflóðavarnargarðinum í
Bolungarvík í fyrra. Það
voru ekki allir sáttir með
framkvæmdina þar en
þetta er bara mjög fínt.“
– En finnst þér skemmtilegt að vinna við jarðgangagerðina?
„Já, það er skemmtilegra að vinna nálægt heimilinu sínu. Þetta er ekki
verra en að sitja á rassgat-
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Magnús Traustason.
inu að gera ekki neitt.“
– Hefurðu komið nálægt
svona vinnu áður?
„Já, já, en það var samt ekki
gaman að príla á vélinni lengst
upp í fjall og byrja að forskera.
Það var verst í Hnífsdal því
þar er svo hátt niður. Ég var
búinn að vinna hérna í tvo daga
þegar ég var sendur þangað
upp. Þetta tók svolítið á fyrstu
tvo dagana en svo var ég orðinn
vanur þessu.“

– En nú ertu aðeins á átjánda ári og búin að sjá um
öll þessi störf. Ertu ekki full
snemma í þessu?
„Það er aldrei of snemmt
að byrja á einhverju ef þú
mátt það.“
– Hvenær fékkstu bílpróf?
„Í maí í fyrra. Þegar maður er kominn með bílpróf,
fær maður réttindi til að
keyra jarðýtu á opnu svæði.
Þannig að ég mátti ekki taka
prófið fyrr en ég varð 17 ára
en ég var búinn að taka réttindin á hana 16 ára.“
– En ef þessa vinnu væri
ekki að fá hjá Ósafli, værir
þú atvinnulaus í dag?
„Ég væri eflaust í skóla.
Ég var byrjaður í vélstjórn
en veit ekki hvort ég held
áfram með það nám.“
– Býstu við því að halda
mikið áfram við verktakavinnu?
„Maður getur fengið ágætiskaup við að vinna á jarðýtu
ef þú ert kominn með ágætis
reynslu.“

Michal Kubiš jarðfræðingur
hjá svissneska verktakafyrirtækisins Marti Contractors er
einn þeirra sem starfar við Bolungarvíkurgöngin. Þegar blaðamaður og ljósmyndari óku inn
í göngin Hnífsdalsmegin var
Michal að störfum við að taka
sýni úr göngunum. Þegar leitast var eftir stuttu spjalli, sagði
hann ensku kunnáttu sína ekki
góða, en sló samt til. Hann var
fyrst spurður hvaðan hann
kæmi.
„Ég kem frá Slóvakíu. Ég
kom til Íslands í nóvember í
fyrra og vann við göngin á Siglufirði og fer aftur núna í mars.“
– Er vinnan ávallt eins í
öllum göngum?
„Já, ég myndi segja það.
Vinnuskilyrði og jarðfræðin
eru mjög svipuð en á Siglufirði
var vatn mikið vandamál við
jarðgangagerðina en hérna eru
það setlög og leirkenndur jarðvegur.“
– Hvernig finnst þér að vera
í Bolungarvík?
„Bolungarvík er indæll staður með mjög indælu fólki og er

Michal Kubiš.
mjög áhugaverður bær fyrir mig. Náttúran er stórbrotin og fjöllin eru einstaklega falleg, sem er mjög
spennandi fyrir mig sem
jarðfræðing.“
– Kemur þú frá stórri
borg í Slóvakíu?
„Nei, ekki svo. Ég myndi
segja að rúmlega hundrað
þúsund íbúa búi þar.“
– En hvernig er að starfa
í Bolungarvík svo fjarri
fjölskyldunni í Slóvakíu?
„Það er ekki svo slæmt,
það venst,“ segir Michak
Kubiš.
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Vilja klára Samhug í verki
Íbúasamtök Önundarfjarðar
hafa óskað eftir upplýsingum um
stöðu söfnunarsjóðsins Samhugur í verki þar sem nauðsynlegt sé
að ljúka þeim samfélagsverkefnum sem enn eru eftir og loka þar
með málum sjóðsins. Á fundi
stjórnar ÍÖ í janúar kom fram að
það hefur verið vilji samtakanna
að hluta sjóðsins verði varið til
að bæta aðstöðu barna og unglinga. „ÍÖ óska eftir úttekt á því
að koma upp vaðlaug/útilaug
fyrir börn til sumarnota og að
endurnýja aðstöðu til útiveru
framan við sundlaugarhúsið,
myndi það auka nýtingu öllum
til hagsbóta“, segir í samantekt
frá fundinum sem send hefur
verið bæjaryfirvöldum. Hug-

myndir um vatnsrennibraut hlutu
ekki undirtektir. Einnig hafa
unglingar óskað eftir endurbótum
á körfuboltaaðstöðu fyrir framan
skóla þorpsins. Hugsanlega gætu
endurbæturnar falist í nýju yfirborðsefni og lagfæringu á körfum
auk uppsetningu á öryggisgirðingu til að varna því að hlaupið
sé út á götu til að tryggja umferðaröryggi.
Þá hafa ÍÖ lýst yfir mikilli
ánægju með sparkvöll sem mikilvægs áfanga í bættri aðstöðu fyrir
alla íbúa. Samtökin hvetja til þess
að skólalóðin og aðstaðan á
svæðinu bakvið grunnskólann
verði í framkvæmdaáætlun næsta
sumars þar sem teikningar af
svæðinu eru nú þegar til staðar.

Samhliða því þarf að gera endurbætur á grunnskólanum þannig
að útgangur verði einnig bakatil
á húsinu, til hægðarauka fyrir
starfsfólk, kennara og nemendur,
en það yrði einnig öryggisútgangur.
Enn er talsvert eftir að því áætlað var til endurbóta á Félagsheimilinu Grundarstíg. „Allmikið sjálfboðastarf var unnið við
húsið að innan, með tilstyrk frá
sjóðnum. Það þarf að koma í
gang sem fyrst endurbótum á
húsinu að utan, þ.e. gluggaviðgerðir, múrviðgerðir, útihurðir og
málun á húsinu að utan til að
verja það frekari skemmdum.
Einnig er ólokið frágangi á rafmagnstöflu hússins. Æskilegt

væri að verkefnin yrðu unnin af
heimafólki, það sem hægt er, og
enn er möguleiki á sjálfboðavinnu við viðhald hússins“, segir
í samantektinni.
Af umhverfisverkefnum er enn
ólokið hluta af verkefni við LitlaLónið, skjólgarðs og gróðurs.
„Það sem þegar hefur verið unnið
hefur skilað góðum árangri og
ætti því að hvetja til lokafrágangs
á svæðinu s.k. teikningum af
svæðinu. Helsta hindrunin, yfirfallsrás frá holræsakerfinu, hefur
nú verið leyst. Hugmyndir eru
um að ganga frá bökkum lónsins
með sléttun og setja ljósan skeljasand í fjöruborð lónsins. Einnig
var rætt um ræsi gegnum veginn
og fleira“, segir í samantektinni.

ÍÖ hefur lýst yfir vilja að Björgunarsveitinni Sæbjörgu verði lagt
lið með fjármunum Samhug í
verki við að kaupa húsnæði sem
hún hefur til afnota nú, en það er
hluti bryggjuhúss Eyrarodda. Á
fundinum var rætt um götulýsingu við alla bæi í Önundarfirði
en bæta þarf úr henni með skipulögðum hætti.
Þá hefur ÍÖ óskað eftir upplýsingum varðandi Svarta pakkhúsið og flutning þess á nýjan stað.
Sjóðurinn Samhugur í verki er
ávöxtur landsöfnunar til uppbyggingar á Flateyri í kjölfar
snjóflóðsins sem þar féll fyrir
rúmum tíu árum og olli miklu
tjóni á húseignum.
– thelma@bb.is

Markaðsstofan í mikilli herferð

Gengi íslensku krónunnar
vinnur með ferðamannaiðnaðinum á Vestfjörðum að
sögn Jóns Páls Hreinssonar,
forstöðumanns Markaðsstofu
Vestfjarða. Hann telur að
komur erlendra ferðamanna
til Vestfjarða í sumar, verði
ekki færri en á síðasta ári og
komum innlendra ferðamanna muni fjölga. Hann
segir stærstu markaðsaðgerðir Markaðstofunnar í ár
liggja í endurútgáfu á korti af
Vestfjörðum. „Það verða
gefnir út sérstakir kynningarbæklingar og fréttablöð frá
Strandamönnum, sunnanverðum Vestfjörðum og
ferðamannasamtökum
Vestur-Barðastrandarsýslu.
Svo verður sérstakt kynningarátak á ferðaþjónustu á
norðanverðum Vestfjörðum í
samstarfi við aðila innan
ferðaþjónustunnar. Þá er ný
heimasíða í bígerð sem
verður opnuð 1. apríl. Það
verður sérstakt markaðsátak
erlendis og á Íslandi á heimasíðunni,“ segir Jón Páll.

Hann segir stórfellda
markaðsherferð vera í bígerð
á Vestfjörðum í innlendum
fréttamiðlum. „Svo verða
Vestfirðir kynntir á sýningu
sem nefnist „Ferðalög og
frístundir“ sem haldin verður
í Laugardalshöllinni í vor.
Markaðsstofur á Íslandi
vinna að sérstöku markaðsátaki með Ferðamálastofu
fyrir kynningarátak erlendis
á öllum landshlutum Íslands,“ segir Jón Páll.
Aðspurður um fjármögnun
slíks markaðsátaks segir Jón
Páll að stofan fái framlag frá
sveitarfélögunum í gegnum
Fjórðungssamband Vestfirðinga. „Svo er sérstakur
samningur um fjármögnun
markaðsaðgerða við Ferðamálastofu og iðnaðarráðuneytið. Talsverð hækkun er á
framlagi Ferðamálastofu til
Markaðsstofunnar sem er
viðurkenning á starfseminni
sem þar fer fram,“ segir Jón
Páll Hreinsson, forstöðumaður Markaðsskrifstofunnar.
– birgir@bb.is

Hornbjarg. Ferðamenn sækja mikið í ferðir um Hornstrandafriðlandið. Ljósm: © Mats.

Sýning um skíðamenningu Íslendinga
Sýning þar sem stiklað verður
á stóru í skíðamenningu Íslendinga á 20. öldinni verður haldin í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði á 75.
skíðaviku Ísfirðinga um páskana.
Sýnd verða gömul og ný skíði,
fatatískunni gerð skil og ýmislegt
annað spennandi dregið fram.
Búnaður og fatatíska sem tengjast skíðaíþróttinni hafa þróast og
breyst mikið í gegnum árin; hver

man t.d eftir stretch buxum og
smelluklossum fimmta áratugarins eða skærlituðum skíðum og
kuldagalla í stíl á áttunda áratugnum? Aðstandendur sýningarinnar, Ísfirðingafélagið og Byggðasafn Vestfjarða eru að leita að
munum til að nota á sýningunni
og jafnvel til varðveislu í Byggðasafninu eftir sýninguna.
Byggðasafnið hefur viðað að
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sér miklu magni af munum í
gegnum tíðina sem geymdir eru
í nýja safnhúsinu í Neðstakaupstað og vill með þessu átaki bæta
um betur. „Ef þú kæri lesandi
lumar á eftirfarandi hlutum í
geymslunni eða bílskúrnum
endilega hafðu samband: ytri
klæðnaður; úlpur, buxur, kuldagallar, húfur, vettlingar, ýmis
búnaður; skíðagleraugu, sólgler-

augu, hjálmar, gönguskíði, svigskíði, skíðabindingar, snjóbretti,
snjóbrettabindingar, skíðastafir,
skíðaskór (af öllum gerðum),
skíðaáburður og verkfæri til að
laga skíði. Þá sækjast aðstandendur ekki síður eftir gömlum
myndum, 8 mm filmum eða
myndbandsupptökum segir í tilkynningu.
Rakel Sævarsdóttir er sýning-

arstjóri en hún er að ljúka MA
námi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, en sýningin er liður í lokaverkefni hennar við skólann. Rakel vinnur úr
sýningargripum sem berast og er
tengiliður.
Hægt er að hafa samband við
Rakel í síma 693-1337 eða með
tölvupósti á netfang hennar,
ras10@hi.is. – thelma@bb.is
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Rannsókn hnífaárásar á Ísafirði á lokastigi

Bloggið
Mannskepnan
brást

Mikil er sú speki sem frá Valhöll kemur. Maður fellur nánast
á kné og langar að ákalla sjálfstæðisguðinn. Og niðurstaða
mikill bollalegginga - höfðanna
sem legið hafa í bleyti - að kerfið
og kenningarnar séu í fínu lagi en bannsett mannskepnan brást.
Er þetta ekki einmitt vandamálið - við erum þau sem bjuggum til
kenningarnar - settum leikreglur og smíðuðum kerfið. Svo að
auðvitað brugðumst við. Fyrst var það kommúnisminn sem hrundi
til grunna - gekk ekki - og þá hlakkaði í kapítalistunum sem vissu
betur - þangað til að kerfið þeirra hrundi. En þá er það útskýrt með
því að mannskepnurnar sem höfðu töglin og hagldirnar brugðust.
Guðfaðirinn í Valhöll - sjálfur Davíðinn - hann brást. Fylgdi ekki
eigin kenningum og leikreglum og því hrundi allt til grunna.
Hvað er það sem gerir að við mannfólkið erum svo gjörsamlega
laus við að geta á nokkurn hátt stundað sjálfsgagnrýni? Og að halda
því fram að kenningar og kerfi virki - vitandi það að eina forsendan
fyrir því er að við virkum - hvort sem við erum kommar eða kapítalistar.
Dr. Þorleifur Ágústsson
http://tolliagustar.blog.is

Rannsókn á hnífaárás sem átti
sér stað í heimahúsi á Ísafirði um
miðjan síðasta mánuð er langt á
veg komin samkvæmt upplýsingum sem fengust hjá lögreglunni
á Ísafirði. Hlynur Snorrason,
rannsóknarlögreglumaður, segir
að ekki verði ákært í málinu fyrr
en málið hefur verið afgreitt og

sent til fulltrúa lögreglustjóra.
„En það er verið að vinna úr
gögnum og ætti ekki að vera langt
í að ákæra verði gefin út,“ segir
Hlynur.
Hann segir það ekki lögreglunnar að ákveða hvort ákært
verður í málinu og undir hvaða
ákærulið. Atvikið átti sér stað í

samkvæmi í heimahúsi á Ísafirði
aðfararnótt 15. febrúar s.l. Samkvæmt heimildum blaðsins tók
árásarmaðurinn sér stöðu fyrir
aftan mann og reyndi að skera
hann á háls með hníf en aðrir
húsgestir skárust í leikinn og yfirbuguðu hann.
– birgir@bb.is

Ísland og Enron
Það var óhugnalegt að horfa á
þáttinn um Enron í gærkvöldi.
Ótrúlega margt virðist vera líkt
með íslensku bönkunum og Enron. Að maður tali nú ekki um Fl
group, Sterling og Stím.
Hjá Enron tættu menn niður
gögn í tonnavís á fyrsta degi eftir
hrunið, hvað ætli sé búið að tæta
mikið á Íslandi. Allar eftirlitsstofnanirnar brugðust, það var
ekki fyrr en blaðamaður spurði
hvaðan peningarnir kæmu sem
blekkingarvefurinn hrundi. Endurskoðendur hljóta hreinlega að hafa verið í vitorði með svindlurunum, ætli það hafi ekki verið þannig hér líka. Annað gengur ekki
upp.
Í Bandaríkjunum voru menn handjárnaðir og dregnir fyrir dóm.
Hvað ætli gerist hér?
Jóna Benediktsdóttir
http://jonaben.blog.is

Oft meiri snjór
Þetta ástand er hvorki verra né
betra en í ótalmörg skipti áður.
Eins og Diddi Rós sagði í fréttunum áðan þá er þetta bara venjulegt vetrarveður sem gert er allt
of mikið úr. Það skal þó tekið
fram að það er aldrei of varlega
farið hjá yfirvöldum sem annast
eftirlit í fjöllunum. En fyrir stóru
flóðin var ekki spáð í svona
lagað. Yfirvöld fóru ekki að rýma
hús fyrr en eftir að þau féllu.
Það væri nú munur ef fjölmiðlafólk sýndi meiri áhuga öllum þeim
frábæru hlutum sem eru að gerast hér á svæðinu á hverjum degi. En
því er nú ekki að heilsa nema að litlu leyti. það er eins og ekki sé
varið í fréttir af svæðinu nema að þær séu neikvæðar. Þetta er orðið
svolítið þreytandi að ekki megi snjóa þá fari misjafnlega upplýstir
fréttamenn á stúfana og dramatiseri fréttir með þvílíkum tilþrifum.
Ingólfur Þorleifsson
http://golli.blog.is
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Helga Rakel Rafnsdóttir.

Hlaut menningarverðlaun DV
Vestfirðingurinn Helga Rakel
Rafnsdóttir hlaut menningarverðlaun DV fyrir heimildarmyndina Kjötborg sem hún leikstýrði ásamt Huldu Rós Guðnadóttir. Kjötborg vann í flokki
kvikmynda og var hún tilnefnd
ásamt Brúðgumanum eftir Baltasar Kormák, Dagvaktinni eftir
Ragnar Bragason, Smáfuglum
eftir Rúnar Rúnarsson og Kvikmyndahátíðinni Skjaldborg á
Patreksfirði. „Kjötborg er gullfalleg og lágstemmd „feelgood“
frásögn um afmarkað samfélag í
borginni. Þeir Kristján og Gunnar
verslunareigendur kunna að vera
með síðustu kaupmönnunum á

horninu en tilfinningin er samt
sú að þeir hafi alltaf verið þarna
- og muni vonandi alltaf vera
þarna, því það kemst ágætlega
yfir að þessir ágætu menn bjóða
ekki aðeins upp á fjölbreytt úrval
hvers kyns dagvöru heldur einnig
trú, von og kærleika,“ segir um
kvikmynda í DV.
Nýbygging Grunnskólans á
Ísafirði var einnig tilnefnd til
verðlaunanna í flokki byggingarlistar en þar sigraði bygging
Menntaskóla Borgarbyggðar.
Menningarverðlaun DV eru árlegur viðburður þar sem veitt eru
verðlaun fyrir einstakt framlag
einstaklinga til menningarinnar,

að mati dómnefndar í hverjum
flokki. Að auki voru veitt netverðlaun og sérstök heiðursverðlaun sem forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti.
Menningarverðlaun DV komu til
sögunnar árið 1978 í framhaldi
gagnrýnendaverðlauna sem kennd
voru við Silfurlampann og Silfurhestinn. Síðan hafa verðlaunin
verið árviss að undanskildum
tveimur árum sem þau féllu niður. Verðlaunagripurinn er eftir
listakonuna Huldu Hákon og
kallast „Jónas“ eftir frumkvöðlinum, Jónasi Kristjánssyni, fyrrverandi ritstjóra DV.
– birgir@bb.is

Vestfirðir kynntir í Japan
Þorgeir Pálsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða var í Tókýó í Japan í síðustu viku þar sem Útflutningsráð
Íslands og Ferðamálastofa, í samvinnu við sendiráð Íslands í Japan, kynntu Ísland og viðskiptatækifæri á Íslandi. Áhersla var
lögð á að kynna íslenska ferðaþjónustu og tækifæri hér á landi
til fjárfestinga. Fjórtán fulltrúar

fyrirtækja og stofnana tóku þátt í
ferðinni auk forsvarsmanna Útflutningsráðs og Ferðamálastofu.
Í viðskiptasendinefndinni voru
fulltrúar sjö ferðaþjónustufyrirtækja sem kynntu Ísland sem
áfangastað fyrir ferðamenn. Þar
á meðal var kynning á Vestfjörðum og sá Þorgeir um að kynna
svæðið fyrir japönskum ferðaskrifstofum.

Kynningin og efni sem dreift
var til ferðaskrifstofanna er á japönsku og er það í fyrsta skipti
sem vitað er til, að kynningarefni
um Vestfirði á japönsku sé dreift
erlendis. Kynningin og kynningarefnið var unnið í samstarfi við
Markaðsstofu Vestfjarða, en þýðing fór fram hjá sendiráði Íslands í Japan.
– thelma@bb.is
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Frítt fyrir atvinnlausa í líkamsrækt
Atvinnulausir einstaklingar í
Ísafjarðarbæ frá frítt í líkamsræk
í íþróttamiðstöðvum í Ísafjarðarbæ samkvæmt samkomulagi
sem fulltrúar frá Ísafjarðarbæ,
Verkalýðsfélagi Vestfirðinga,
Félagi opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum og Félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði undirrituðu
á föstudag. Samkomulagið felur
í sér að stéttarfélögin greiða 50%
af kostnaði við sundkort/líkamsræktarkort á móti Ísafjarðarbæ
sem á móti gefur 50% af kostnaði
við kortið. Samningurinn gildir
úr árið.
„Í kjölfar bankakreppu og
efnahagsþrenginga hefur atvinnuleysi á Vestfjörðum stóraukist undanfarna mánuði. Að
mati Verkalýðsfélags Vestfirðinga (Verk. Vest), Félags járniðnaðarmanna á Ísafirði, Félags op-

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga,
Gylfi Guðmundsson, hjá Félagi opinberra starfsmanna og Halldór Óli Hjálmarsson, hjá Félagi járniðnaðarmanna.
inberra starfsmanna á Vestfjörðum (Fos. Vest.) og Ísafjarðarbæjar, eru það ótvíræðir hagsmunir einstaklinganna og samfélagsins að atvinnuleitendum sé

gefinn kostur á að rækta sál og
líkama þegar þrengir að“, að því
fram kemur í samningnum.
Undir samninginn rituðu þeir
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri

Ísafjarðarbæjar, Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, Gylfi Guðmundsson, hjá Félagi opinberra
starfsmanna og Halldór Óli

Hjálmarsson, hjá Félagi járniðnaðarmanna. Á sama tíma var
undirritað samskonar samkomulag milli stéttarfélaganna og Stefáns Dan Óskarssonar.

Umferðarlagabrotum fækkaði í janúar
Umferðarlagabrotum fækkaði mikið í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í janúar miðað við sama mánuð
árið á undan samkvæmt nýútgefinni afbrotaskýrslu lögreglunnar. Í síðasta mánuði
voru 32 slík brot framin en í
janúar 2007 voru umferðarlagabrotin 25 talsins og 33
árið 2006. Átta hegningarlagabrot voru framin í umdæminu í síðasta mánuði
sem er einu færra en árið á
undan og örlítil fækkun frá
2006 þegar þau voru tólf.
Þrjú fíkniefnabrot komu til
kasta lögreglunnar á Vest-

fjörðum í síðasta mánuði og
er það sami fjöldi og árið á
undan en þau voru tvö árið
2006.
Rétt er að geta þess að við
samantekt tölulegra upplýsinga eru tilgreind öll brot
sem tilkynnt voru lögreglunni að frátöldum þeim sem
reynast við nánari athugun
ekki vera brot. Hafa ber í
huga að eitt atvik getur falið
í sér fleiri en eitt brot. Til
dæmis getur maður sem er
stöðvaður vegna umferðarlagabrots fengið í sama máli
kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

Bolungarvík er heimahöfn flestra skipa á Vestfjörðum.

Flest fiskiskip á Vestfjörðum
Flest fiskiskip voru með skráða
heimahöfn á Vestfjörðum í árslok
2008, eða 302 skip, sem er um
20% fiskiskipastóls landsins.
Opnir bátar voru flestir á Vestfjörðum eða 158 og því næst
kom Vesturland með 129 báta.
Fæstir bátar þessarar tegundar
voru með heimahöfn á Suðurlandi eða alls 24. Vélskip voru
flest á Vestfjörðum eða 138 talsins en fæst á Norðurlandi vestra
eða 55 skip. Flest vestfirskra

skipa voru með heimahöfn í Bolungarvík eða 37 bátar, þar af
voru 14 opnir fiskibátar og 22
vélskip. Því næst kom Patreksfjörður sem er heimahöfn 31 báts.
28 voru með heimahöfn á Tálknafirði, 27 á Ísafirði og í Súðavík
og 25 á Suðureyri.
Flestir togarar voru með heimahöfn skráða á höfuðborgarsvæðinu, alls 14. Þá voru sex togarar
með heimahöfn á Vestfjörðum.
Reykjavík er einnig heimahöfn
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flestra fiskiskipa eða alls 88. Þar
á eftir kom Grindavík með 81
skip skráð. Í Reykjavík voru
einnig flestir opnir fiskibátar með
heimahöfn, alls 35. Flest vélskip
áttu heimahöfn í Grindavík eða
66 skip, 43 voru skráð með
heimahöfn í Reykjavík og 42 í
Vestmannaeyjum. Í Reykjavík
voru 10 togarar skráðir með
heimahöfn og 7 í Vestmannaeyjum og á Akureyri.
Í lok árs 2008 voru 1.529 fiski-

skip á skrá hjá Siglingastofnun
og hafði þeim fækkað um 113
frá árinu áður. Fjöldi vélskipa
var alls 769 og samanlögð stærð
þeirra 86.390 brúttótonn. Vélskipum fækkaði um 65 á milli ára og
dróst flotinn saman um 5.266
brúttótonn. Togarar voru alls 60
og fækkaði um fjóra frá árinu á
undan. Heildarstærð togaraflotans var 69.889 brúttótonn og
hafði minnkað um 4.177 brúttótonn frá árinu 2007. Opnir fiski-

bátar voru 700 talsins og 3.348
brúttótonn að stærð. Opnum
fiskibátum fækkaði um 44 milli
ára og heildarstærð þeirra dróst
saman um 208 brúttótonn.
Heildarstærð fiskiskipaflotans
hefur dregist saman milli ára um
9.652 brúttótonn, eða um 5,7%
frá fyrra ári. Heildarstærð vélskipa dróst saman um 5.266 brúttótonn eða 5,7% og heildarstærð
togara um 4.177 brúttótonn eða
5,6%.
– thelma@bb.is
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smáar
Þrítugur þjónustustjóri óskar
eftir að taka íbúð á leigu yfir
páskana (frá fimmtudegi til
mánudags). „Við erum tvær vinkonurnar (hin er grunnskólakennari) ætlum að upplifa menninguna í kringum Aldrei fór ég
suður og skíða í fjöllunum fyrir
vestan.“ Skilvirkni og góðri umgengni heitið. Hafið samband í
síma 662 2999 eða á netfangið
mariae@bifrost.is.
Aðalfundur eldri borgara á Ísafirði verður haldinn þriðjudaginn 17. mars kl. 17:30 í Safnaðarheimilinu. Stjórnin.
Til sölu er Toyota Yaris árg.
2004, ekinn 113 þús. km. Fæst
gegn yfirtöku á láni + 250 þús.
út. Afborganir ca. 20 þús. kr.
Uppl. í síma 892 1755.
Fjögurra manna fjölskylda óskar eftir leiguhúsnæði með húsgögnum í júlí og ágúst. Skoðum alla möguleika. Uppl. gefa
Karen og Friðrik í síma 496 1690.
Eldri borgarar! Bingó í Safnaðarheimilinu á Ísafirði sunnudaginn 17. mars kl. 14.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun
ódýrara!
Síminn er
456 4560

Byljir tíðastir á Vestfjörðum
Meir en þriðjungur verstu bylja
á landinu frá árinu 1943 hafa
verið á Vestfjörðum. Ef miðað
er við að vindur væri yfir 20 m/s,
skyggni innan við 500 metra og
frost meira en 10 stig fundust
142 athuganir í gagnaskrá Veðurstofunnar sem falla undir þessa
skilgreiningu, þar af 69 á Vestfjörðum. Næst á eftir Vestfjörðum koma Raufarhöfn og Grímsstaðir á Fjöllum. Fyrir árið 1963
eru aðeins þrjár athuganir sem
flokkast undir ofangreint, þ.e. á

Raufarhöfn og á Grímsstöðum á
Fjöllum, 2. janúar 1949. Eftir
árið 1981 koma athuganir af
þessu tagi mjög sjaldan fyrir í
byggð. Langflestar athuganirnar
falla á örfá ár, þ.e. árin 1966,
1968, 1969 og 1970 eða 94.
„Margir munu átta sig á að
þetta er einmitt á hafísárunum
svokölluðu og má vafalaust túlka
sem enn eina vísbendingu um
þær miklu breytingar sem verða
á veðurlagi þegar hafís liggur
við land“, segir á vedur.is. Það

er líka eftirtektarvert að slæðingur af athugunum af þessu tagi
er í byggðum allt fram til 1981,
en lítið eftir það. Reyndar eru
það örfá veður sem skila flestum
athugunum. Fárviðrið í lok janúar 1966 er með 16 athuganir, 4.
febrúar 1968 með sjö, dagarnir
18. til 22. mars 1968 með sex, 1.
apríl 1968 með sex, 15. janúar
1969 með tólf, 5. mars 1969 með
tólf og 25. til 26. mars 1970 með
átta. Hér er alls staðar miðað við
athuganir í byggð.

Margt bendir til að á 19. öld
hafi nístingshríðar af þessu tagi
verið mun tíðari en á þeirri 20.
Aldrei var getið um skyggni í
veðurathugunum þess tíma og
samanburður af því tagi sem hér
er notaður því dálítið erfiður gagnvart eldri athugunum. Versta
veðrið í athugunum á þeim mælikvarða sem hér er notaður mældist á Hornbjargsvita kl. 15 þann
5. mars 1969. Vindhraðinn þá
var 26,7 m/s, skyggni 100 metrar
og frostið 19,3 stig.

Pólitísk óvissa
Framundan er mikil pólitísk
óvissa. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar hefur ákveðið að láta heilsu
sína ganga fyrir stjórnmálunum. Það er rétt ákvörðun og eru
henni sendar bestu óskir um bata. Hitt er ljóst að ákvörðun
hennar um að yfirgefa hinn pólitíska vettvang hefur í för með
sér nokkur pólitísk vandamál fyrir Samfylkinguna og samstarfsflokk hennar, Vinstri Græna. Samfylkingin á sér stutta sögu sem
stjórnmálaflokkur og sumir vilja meina að fremur sé um kosningabandalag að ræða en fullskapaðan stjórnmálaflokk. Um
svipað leyti og Samfylking rann saman úr mörgum flokkum eða
hópum á vinstri væng stjórnmálanna á Íslandi var flokkurinn
Vinstri grænir stofnaður.
Undir óumdeildri forystu Steingríms J. Sigfússonar, sem var
í Alþýðubandalaginu sáluga hefur flokkurinn skapað sér sérstöðu
á vinstri vængnum, sem klár vinstri flokkur, sem vill hækka
skatta á flesta, gera skattakerfið flókið og trúir því að með
millifærslum tekna frá fólki með miðlungslaun til þeirra sem
ýmist hafa lægstu launin eða lifa á bótum verði hægt að skapa
réttlátara samfélag. Þessi trú er fögur í augum nokkurs hóps
fólks sem enn hefur óbilandi trú á því að ríki og sveitarfélög hafi
betri tök á því að ráðstafa launum almennings en almenningur
sjálfur.
En það verður heldur ekki sagt um Vinstri græna að þeir fari
Stakkur skrifar

í felur með þessa skoðun sína. Spuriningin er einfaldlega sú
hvort að hinir ólíku hópar sem standa að baki Samfylkingunni
séu þessu sammála. Flestir Íslendingar eiga það sameiginlegt
að vilja að fá að vera í friði fyrir ofstjórn yfirvalda. Flestir telja
reyndar að þeir séu fullfærir um að ráðstafa launum sínum
sjálfir. Því má ekki gleyma að ofurlaunagreifarnir sem tengdust
Samfylkingunni eru flúnir land og enginn vill viðurkenna að
hafa tengst þeim.
Flestir Íslendingar eru nokkurn veginn á miðju hins pólitíska
sviðs, vilja búa við öryggi, að ríkið sjái um það og að ríkið
gangi ekki of langt í afskiptum sínum af lífi hins almenna borgara. Mörg teikn eru á lofti að svo verði ekki að óbreyttu stjórnarmynstri. En hverjir eru möguleikarnir? Mikil pólitísk óvissa
ríkir á Íslandi og margir virðast ekki vita sitt rjúkandi ráð. Hollt
er minnast sögunnar og þess að í miklu óvissuástandi náði einn
af skelfilegustu harðstjórum sögunnar tökum á almenningi
sem vildi bara ná sér á strik eftir óðaverðbólgu og skömm fyrri
heimsstyrjaldarinnar. Mikil ríkisafskipti í Þýskalandi milli
stríða og gríðarlegar opinberar framkvæmdir reyndust skammgóður vermir.
Sjálfstæðisflokkurinn er eins og óskrifað blað og báðir samstarfsflokkar fyrri ríkisstjórnar búa við að leiðtogarnir hafa
yfirgefið sviðið vegna heilsuleysis. Hvað sem kann að taka við
þá verður að gæta þess að fram sé farið af festu og skynsemi.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Smíða búnað
fyrir franska
verksmiðju
3X-Technology á Ísafirði
vinnur nú að smíði búnaðs fyrir
saltfiskverksmiðju í Frakklands.
Starfsmenn 3X luku nýverið
uppsetningum á rækjuverksmiðju í Rússlandi og einnig
verksmiðju í Bretlandi.
„Það hefur dregið eilítið úr
sölunni en við erum ennþá með
einhver verkefni sem duga okkur
í einhvern tíma. Staðan er því
ekki slæm hvað varðar verkefni,“
segir Karl Ásgeirsson, rekstrarstjóri 3X-Technology. Hann
segist ekki eiga vona á að fyrirtækið þurfi að bæta við sig starfsfólki þegar nær dregur sumri og
svipaður fjöldi af sumarafleysingafólik verður hjá fyrirtækinu
í sumar.
FIMMTUDAGUR 12. MARS 2009
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Blómlegt starf
hjá Skíðafélaginu
Í nógu er að snúast hjá Skíðafélagi Ísfirðinga um þessar
mundir og hafa skíðaiðkendur
fagnað góðu færi í vetur. Vetraríþróttir eiga sér langa sögu hér á
Ísafirði, einkum þó skíðaíþróttir.
Skíðafélagið var stofnað árið
1934 og ári seinna var stofnað til
Skíðaviku sem hefð er fyrir að
haldin sé um páskana og dregur
ár hvert að sér mikinn fjölda víða
af landinu.
Nú eru SFÍ-liðar að undirbúa
unglingsmeistaramót sem haldið
verður á Ísafirði í byrjun apríl en
von er á um 200 keppendum. Þá
er einnig stærsti viðburður ársins
framundan hin margrómaða
Fossavatnsganga sem er elsta
skíðamót sem enn er haldið á
landinu. Bæjarins besta ræddi við
Jónu Lind Karlsdóttur formann
Skíðafélagsins um starfið, íþróttina og viðburðina framundan.
– Nú hefur manni fundist vera
uppsveifla hjá Skíðafélaginu í
vetur, er það rétt?
„Já ég held að það sé viss uppsveifla. Ég held að fólk sé farið
að fara meira á skíði og við erum
að fá inn fleiri yngri iðkendur.
T.d er mjög stór hópur hjá okkur
12 ára og yngri.
Við höfum verið að bjóða upp
á fría kennslu á skíðasvæðinu á
laugardögum og það hefur verið
fín mæting hjá fólki sem vill fá
leiðsögn. Einnig höfum við boðið
upp á fría gönguskíðakennslu
a.m.k. einu sinni í mánuði, hún
fer fram á miðvikudögum en við
munum auka við þá kennslu þegar nær dregur að Fossavatnsgöngunni. Það hefur verið gríðarlega góð mæting í hana, alveg
upp í 40 manns. Ég held nefnilega
að það sé fullt af fólki sem hefur
lagt skíðin á hilluna um tíma sé
núna að dusta rykið klossunum
og taka þráðinn upp aftur. Kannski er það líka hvetjandi fyrir þá
sem eru óöruggir að boðið sé
upp á leiðsögn.“
– Unglingameistaramót Íslands á skíðum verður haldið á
18

Jóna Lind Karlsdóttir.
Ísafirði dagana 3.-6. apríl. Búist
er við að nokkur hundruð manns
komi til Ísafjarðar á vegum mótsins. Er ekki mikill undirbúningur
í kringum mót af þessu tagi?
„Það er hellings undirbúningur
og unglingameistaramótsnefndin
hefur verið að störfum frá því í
janúar. Það er margt sem þarf að
huga að í sambandi við svona
mót.
Við eigum von á í kringum
200 keppendum en þeim fylgir
náttúrlega þjálfarar og jafnvel
foreldrar svo það verður heilmikil
aukning í bænum.“
– Leggst það ekki bara vel í
ykkur?
„Jú mjög vel. Við í Skíðafélaginu höfum haft það orð á okkur
að halda vel utan um þau mót
sem við höfum haldið. Ég hef að
minnsta kosti heyrt það frá Skíðasambandinu að mótshald hjá
okkur hafi verið til fyrirmyndar.
Ég held að það spili kannski inn
í að af því maður er úti á landi
hugsar maður um ýmis smáatriði
sem oft gleymast á stærri stöðunum. Eins og t.d. á höfuðborgarsvæðinu er frekar gert ráð fyrir
að fólk bjargi sér sjálft þegar það
er komið á staðinn en hér reynum
við eftir fremsta megni að gera
hlutina auðveldari fyrir fólk. Eins
og til að mynda að útvega því
aðstöðu til þess að undirbúa og
smyrja skíðin. Það er metnaður
okkar að allt sé til taks fyrir þá

sem koma.“
– Unglingameistaramótið er
með stærstu viðburðum vetrarins
hjá Skíðafélaginu.
„Við höfum líka haldið í vetur
bæði bikarmót í göngu og svigi
sem heppnuðust mjög vel. Við
vorum ótrúlega heppin með veður en þau fóru fram sitt hvora
helgina um mánaðamótin janúarfebrúar, einmitt á þeim tíma sem
er allra veðra er von. En stærsti
viðburður vetrarins er Fossavatnsgangan sem er lokapunkturinn á skíðavertíðinni. Fleiri hundruð manns sækja gönguna og er
þeim sífellt að fjölga. Sérstaklega
hefur erlendum keppendum fjölgað undanfarin ár og þar á meðal
hafa verið margir heimsfrægir
skíðagöngumenn. Þeir hafa meira
að segja hafa dásamað gönguna í
blöðum erlendis sem er mjög góð
svæðiskynning og kemur okkur
á kortið. Margir af þessum köppum koma ár eftir ár í Fossavatnsgönguna sem segir okkur að þeir
séu mjög ánægðir. Þeir eru vanir
að keppa í stærstu göngunum og
ferðast um heiminn til að sækja
þær, það er því góður vitnisburður um að þeir séu ánægðir með
það sem við höfum að bjóða að
þeir komi alltaf aftur til okkar.“
– Þannig að starfið gengur vel
í Skíðafélaginu.
„Já það gerir það, þótt það sé
erfitt rekstrarlega um þessar
mundir. Mörg fyrirtæki halda að
sér höndunum í því efnahagsástandi sem nú ríkir og hafa ekki
getað styrkt okkur eins og oft
áður. En við reynum að gera okkar besta og reka félagið eins vel
og við getum. Ég finn fyrir mjög
mikilli jákvæðni hjá foreldrum
og félagsmönnum en við höfum
kallað eftir meiri sjálfboðavinnu
og aðstoð við mót og slíkt. Ég
hef ekki fundið annað en að fólk
sé tilbúið að leggja sitt af mörkum. Kannski er það vegna þess
að sama ástandið er alls staðar
og því sýnir fólk því skilning og
er reiðubúnara til að hjálpa.“

Fagur fiskur í sjó
Tígrisdýr þykja falleg dýr og hafa fatahönnuðir ósjaldan
sótt til þeirra innblástur er kemur að mynstrum í tískunni.
Dýrin eru þó ekki þau eina sem skarta þessu sérstaka yfirbragði en fiskurinn Astronotus
ocellatus er einmitt skrýddur tígrisdýramynstri, eða minnsta kosti
eitt af þremur afbrigðum fisksins.
Fiskurinn sem oftast er kallaður Óskar lifir í ferskvatni og
kemur Suður Ameríku. Hann er vinsæll í fiskabúrum enda
fagur á að líta. Þeir eru frekar grimmir og éta minni fiska, en
eru að sama skapi heilmiklir persónuleikar og hænast að eiganda sínum. Myndin er tekin af wikipediavefnum.

Utan úr heimi

Berrassaðir í drullubaði
Nektarhátíðin, eða eins og hún heitir á frummálinu hadaka
matsuri, er aldagömul hefð við Mimusubi-hofið í Yotsukaido
í Japan og er tileinkuð guðunum sem ráða yfir hrísgrjónaökrunum. Talið er að hátíðin hafi verið hluti af undirbúningi
bænda fyrir sáningu, eftir að þeir höfðu verið að mestu leyti
innandyra yfir vetrartímann. Þar leggjast menn á bæn og
biðja um góða uppskeru og að gæfan verði með þeim. Japanskir karlar taka meðal annars upp á því að ærslast í
drullu, ekki ósvipað látunum sem oft verða í Mýrarboltanum
árvissa á Ísafirði fyrir utan að Japanirnir eru íklæddir engu
nema lendarskýlum.

FIMMTUDAGUR 12. MARS 2009

Kjúklingur og ávaxta- og berjapæ
Sveinfríður býður upp á kjúkling og ávaxta-og berjapæ. „Oft
er það einfaldasta allra best og
það á við um þessa rétti og þeir
eru nokkuð hollir líka“, segir hún.
Kjúklingur á spínatbeði
4 kjúklingabringur eða 1 úrbeinaður kjúklingur
1 dós Satay sósa (best frá Thai
choice)
1 poki spínat
furuhnetur (ristaðar)
feta ostur
rauðlaukur

steikja í nokkrar mínútur. Spínati,
hnetum, osti og söxuðum rauðlauk blandað saman og kjúklingur settur yfir. Borið fram með
kúskús (með sólþurrkuðum tómötum) og brauði.
Ávaxta- og berjapæ
frábær með kaffinu eða sem
eftirréttur eftir létta máltíð.
6 dl frosin ber eða ávextir að

hnetum
80 gr marsipan skorið í litla
bita
5 sneiðar af frosnu smjöri
(skorið með ostaskera)
¼ l rjómi
1 dós hrein jógúrt
1 msk vanillusykur
Hellið berjunum eða ávöxtunum í eldfast form. Bláber, hindber

Sælkerinn

Best er að láta kjúklinginn
marinerast í sósunni yfir nótt. Kjúklingurinn og sósa sett á pönnu-

vild
2 ½ dl gott ristað múslí með

og jarðarber eru mjög góð og
epli og mangó ekki síður. Dreifið

Sælkeri vikunnar er Sveinfríður Hávarðardóttir á Ísafirði.
múslíblöndunni yfir og marsi- hrærið hreint jógúrt saman
paninu. Síðan smjörið í sneiðum. við.Verði ykkur að góðu.
Ég skora á Sveinfríði Olgu
Bakið við 180 °C í 30 mínútur,
eða þar til pæið er bakað í gegn Veturliðadóttur á Ísafirði að
og skorpa hefur myndast að ofan. koma með eitthvað gott í næsta
Þeytið rjóma og vanillusykur og blaði. Hún leynir á sér stelpan.

Hlífarsamætið haldið í 103. sinn
Um 130 manns mættu á
Hlífarsamsætið sem haldið
var í sal Frímúrara á Ísafirði
á sunnudag. Var þetta í 103.
skiptið sem samsætið er haldið en Kvenfélagið Hlíf heldur
það árlega og voru kvenfélagskonur einstaklega
ánægðar með mætinguna
miðað við að færðin var
fremur slæm. Þorsteinn
Jóhannesson, læknir hélt erindi um hvernig var að alast
upp sem Hlíðarvegspúki á

Ísafirði um miðbik síðustu
aldar. Þorsteinn rakti strákapör púkanna og rifjaði upp
hversu eftirminnilegt það var
að leika sér í slippnum í
Neðstakaupstað og hve
starfsmenn slippsins voru
einstaklega þolinmóðir varðandi strákapör púkanna og
hjálplegir við boga- og sverðsmíði þeirra. Félagar úr Litla
leiklúbbnum sýndu brot úr
söngskemmtuninni „Við
heimtum aukavinnu“, þjóð-
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fræðingurinn Ólína Þorvarðardóttir fjallaði um íslenskan
kveðskap og nemendur úr
Dansskóla Evu Friðþjófsdóttur sýndu dansatriði. Boðið
var upp á heitt súkkulaði
með rjóma, brauð og kökur
og að endingu stigu gestir
samsætisins dans. Þess má
geta að Kvenfélagið Hlíf
verður hundrað ára á næsta
ári. Meðfylgjandi myndir
voru teknar í samsætinu.
– birgir@bb.is
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