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Örlögin réðust á Ísafirði

– segir Páll Ásgeir Ásgeirsson blaðamaður og
rithöfundur og ferðagarpur frá Þúfum í Vatnsfjarðarsveit í opnuviðtali

Kjósendum fjölgar

Hugmyndir um 5% lækkun launa á móti frídögum koma vel til greina hjá Ísafjarðarbæ.

Tæpar 80 milljónir króna eftir
Tæpar 80 milljónir króna
vantar upp á til að ná fram
194,9 milljóna króna hagræðingarkröfu sem gerð var við
samþykkt fjárhagsáætlunar
Ísafjarðarbæjar. Á bæjarráðsfundi sem fram fór fyrir páska
fór Halldór Halldórsson bæjarstjóri yfir stöðu mála í vinnu

við fjárhagsáætlun og velti upp
hugmyndum um hvaða hagræðingaraðgerðir til viðbótar gætu
komið til greina. Bæjarráð telur
hugmyndir um 5% lækkun launa
á móti frídögum koma vel til
greina hjá Ísafjarðarbæ. „Mikilvægt er að samstaða myndist
meðal sveitarfélaga og við laun-

þega um að fara þá leið“, segir í
fundarbókun.
Bæjarráð hefur óskað eftir
greinargerð um framlög til Markaðsstofu, Atvinnuþróunarfélags
og Fjórðungssambandsins. Einnig er óskað eftir greinargerð um
þjónustudeildina á Hlíf. Þá hefur
bæjarráð óskað eftir greinar-gerð

frá tæknideild fyrir næsta fund
bæjarráðs um hvernig hægt verði
nú þegar að hirða sorp á 10
daga fresti í stað vikulega og
hvaða hagræðingu það skilar
ef samkomulag næst við verktaka. Slíkt fyrirkomulag yrði
fram að breytingum sem nefnd
um sorpmál leggur til.

Haukur í horni: Þakkar fyrir frábæra páskaviku!

Kjósendum í Norðvesturkjördæmi fjölgar á milli kosninga en
21.294 eru á kjörskrá vegna alþingiskosninga 25. apríl nk. samkvæmt tölum Hagstofunnar. Þeir
voru 21.126 árið 2007 og 21.137
árið 1999. Á kjörskrá í ár eru
10.919 karlar og 10.375 konur.
Af kjósendum NV-kjördæmis
eru 5.100 Vestfirðingar.
Flestir þeirra eru í Ísafjarðarbæ
eða 2.756 en því næst kemur
Vesturbyggð með 621 kjósendur. 611 eru á kjörskrá í Bolungarvík, 374 í Strandabyggð, 206 í
Reykhólahreppi, 186 í Tálknafjarðarhreppi, 152 í Súðavíkurhreppi, 42 í Árneshreppi, 90 í
Kaldrananeshreppi og 66 í Bæjarhreppi.
Á kjörskrárstofnum vegna
alþingiskosninganna yfir landið
allt eru 227.896 kjósendur, konur
eru 114.295 en karlar 113.601.

Gerður
segir upp
Gerður Eðvarðsdóttir, mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar hefur
sagt upp starfi sínu hjá Ísafjarðarbæ með samningsbundnum
uppsagnarfresti. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar féllst á uppsögnina
og þakkar Gerði fyrir vel unnin
störf í þágu Ísafjarðarbæjar.
Gerður var ráðin sem mannauðsstjóri hjá Ísafjarðarbæ árið
2007 og hefur gegnt stöðunni
síðan.

Milljarður í veltu

Veltan á fasteignamarkaðinum
á Vestfjörðum var hátt í 1,1 milljarður króna í fyrra. Í Ísafjarðarbæ
var veltan nærri 700 milljónir
króna. Fasteignamat ríkisins hefur nú tekið saman tölulega upplýsingar um fasteignamarkaðinn
í landinu á síðasta ári. Á Vestfjörðum voru skráðir liðlega 120
kaupsamningar vegna fasteignaviðskipta.
Samningar vegna íbúða í fjölbýli voru 43 , vegna einbýlis 58.
Í Ísafjarðarbæ voru skáðir 65
kaupsamningar. Veltan var 345
milljónir vegna íbúða í fjölbýli ,
280 milljónir vegna einbýlishúsa,
og vegna atvinnuhúsnæðis og
annars húsnæðis nærri 50 milljónir króna. Í Bolungarvík var
veltan á fasteignamarkaðnum í
fyrra samtals 144 milljónir, aðallega vegna einbýlishúsa. Í Vesturbyggð var veltan 79 milljónir
og í Strandabyggð 66 milljónir.
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Endurhæfir fólk
til atvinnuþátttöku
Hnífsdælingurinn Harpa Lind
Kristjánsdóttir flutti frá Kaupmannahöfn til Ísafjarðar til þess
að hjálpa fólki komast á ný á
vinnumarkaðinn. Hún var ráðin
í lok síðasta árs sem forsvarsmaður Starfsendurhæfingar Vestfjarða, sem nú hefur hafið starfsemi. Harpa er iðjuþjálfi að
mennt og hefur starfað sem slík í
Kaupmannahöfn frá árinu 2000.
Starfsendurhæfing Vestfjarða
tók til starfa 1. janúar og er starfsemin til húsa í Vestrahúsinu á
Ísafirði. Hún hefur það að markmiði að veita fólki á Vestfjörðum
endurhæfingu til atvinnuþátttöku
í heimabyggð og auka þannig
lífsgæði þess og fjölskyldunnar.
– Var stofnun Starfsendurhæfingar Vestfjarða lengi í bígerð?
„Undirbúningur hófst í maí á
síðasta ári og Starfsendurhæfingin var stofnuð 25. september.
Ég var svo ráðin fyrir jól og kom
vestur í janúar. Þá hófst ég handa
við undirbúningsvinnu en fyrsti
hópurinn byrjaði nú í byrjun
mars.
Fyrsti hópurinn er enn ekki
fullmannaður, en við erum með
samning við ríkið, sem leyfir mér
að taka 20 manns í hvern hóp.
Við ákváðum þó að fara af stað
með fyrsta hópinn þrátt fyrir að
það væru fáir þátttakendur. Fólk
fær svo að hoppa inn í hópinn nú
á vorönninni og svo vonumst til
að fá meiri þátttöku í haust þegar
næsti hópur fer af stað. Ástæðan
fyrir því að við ákváðum að ríða
á vaðið er sú, að við erum enn að
kynna starfsemina og töldum að
orð af því myndi berast þegar
starfið hæfist.“
– Hvað felst í þessu verkefni?
„Ætlunin er að starfið verði
eins og það hefur verið mótað á
Akureyri. Þetta getur verið ferli
frá þremur mánuðum upp í þrjú
ár eftir einstaklingum. Starfsemin hefst á undirbúningsnámskeiði
sem tekur eina önn. Nú hittist
fyrsti hópurinn fjórum sinnum í
viku í hópefli, heilsutengdri fræðslu, líkamsrækt og vinnustofu.
Næstu tvær annir snúast svo
meira um nám, sem skipulagt er
fyrir hvern hóp og hægt verður
að fá metið til eininga í framhaldsskóla. Ætlunin er að tekinn
verði inn einn hópur að vori og
svo aftur að hausti.“
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– Hver eru skilyrðin til að
komast í svona hóp?
„Þau eru helst þau að fólk hafi
áhuga á að komast á vinnumarkaðinn aftur. Þetta er ætlað fyrir
fólk sem hefur þörf á stuðningi
til að komast í vinnu. Til dæmis
fólk sem hefur verið lengi frá
vinnu, öryrkjar eða ungt fólk sem
af einhverjum ástæðum hefur
ekki komist inn á vinnumarkaðinn. Það er mjög misjafnt hversu
mikinn stuðning fólk hefur þörf
fyrir og það er metið í hverju og
einu tilfelli, en fólk þarf sjálft að
vilja reyna fyrir sér til að komast
í vinnu á ný.
Starfsendurhæfingunni er ætlað að veita fólki tækifæri að komast í nám eða vinnu við hæfi, þótt
það sé kannski ekki endilega
vinna frá kl. 8 á morgnana til kl.
16 á daginn. Þarna býðst fólki
tækifæri til að prófa eitthvað sem
það hefur ekki reynt áður. Markmiðið er að opna fleiri dyr fyrir
fólk.“
– Er meiri þörf fyrir starfsemi
af þessu tagi í því árferði sem nú
ríkir á Íslandi?
„Hugsanlega. Tilgangurinn er
þó ekki að taka á orsökum
skammtíma atvinnuleysis, en ef
þetta ástand verður viðvarandi
getur verið að þörfin fyrir endurhæfingu aukist. Lífeyrissjóðurinn tók frumkvæði að stofnun
Starfsendurhæfingarinnar vegna
þess að öryrkjum hefur verið að
fjölga mikið undanfarin ár, bæði
hér á Vestfjörðum og annars staðar á landinu. Mikið er um að
ungt fólk fari á örorkubætur og
ætlunin er að hjálpa því að komast í vinnu eða afla sér menntunar
sem leitt geti til atvinnu. Starfsendurhæfingin er þó ekkert ætluð
ungu fólki frekar en miðaldra
eða eldra fólki, heldur öllum
þeim sem hafa vilja og getu til að
komast í atvinnu af einhverju
tagi.
Sams konar stofnanir hafa tekið til starfa út um allt land. Starfsendurhæfing Norðurlands er sú
elsta, en hún tók til starfa 2003 á
Húsavík og Akureyri. Árangur
þar hefur verið mjög góður. Síðan
hefur verið stofnuð starfsendurhæfing á Austurlandi, Suðurnesjum, í Hafnarfirði og Skagafirði.
Sú reynsla sem komin er af þeim
er mjög góð.“

Harpa er Hnífsdælingur sem
snýr nú aftur til heimahaga eftir
langa fjarveru.
„Ég flutti burtu 16 ára gömul
og hef því verið 20 ár í burtu. Ég
flutti fyrst til Reykjavíkur og
síðan til Danmerkur, þar sem ég
hef búið síðustu tólf ár. Ég flyt
hingað ásamt manni mínum og

dóttur en við vildum prófa að
koma heim aftur. Öll mín fjölskylda býr hér fyrir vestan, bæði
foreldrar og systkini. Það er aðalástæðan fyrir því að við flytjum
alla leið frá Kaupmannahöfn til
Ísafjarðar. Það eru smá viðbrigði
en ég þekki vel hvernig það er að
búa hér og við höfum komið

hingað reglulega í frí. Við þykjumst því vita að hverju við göngum“, segir Harpa brosandi.
Hún vill benda þeim sem
áhuga hafa á Starfsendurhæfingunni og vilja komast í hópa, að
hægt er að hafa samband við
hana í síma 450 3070 eða í gegnum netfangið sev@sev.is.
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„Öryggi landverkafólks aldrei verið
tryggt eftir tilkomu kvótakerfisins“
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, segir það vera von þeirra
sem vinna að bættari kjörum
verkafólks að eigendur og stjórnendur útgerða og fiskvinnslufyrirtækja setji á oddinn að hafa hag
og starfsöryggi landverkafólks
að leiðarljósi líkt og komi fram í
viðtali við forstjóra HG í Hnífsdal
á bb.is fyrir stuttu. Þar segir Einar
Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins Gunnvör
í Hnífsdal, að hugmyndir um
fyrningu aflaheimilda um 5% á
ári sé aðför að verkafólki og
starfsfólki á landsbyggðinni. Einar Valur segir það yfirleitt fara
saman að þegar að þegar fyrirtækjum í sjávarútvegi gengur vel

þá hefur fólk í landi það betur.
„Ekki var það reyndin þegar
kom að því að hækka taxta fiskverkafólks þann 1. mars sl. Þá
var haft eftir forstjóra HG í Hnífsdal og forstjóra Odda á Patreksfirði að þeir ætluðu ekki að rjúfa
samstöðu vegna samkomulags
Samtaka atvinnulífsins um frestun launahækkana. Hvernig er
með samtöðu við þeirra fólk sem
skapar hin raunverulegu verðmæti, er samstaða við það ekki
jafn áríðandi?“, segir Finnbogi á
vef Verk-Vest.
Þar segir einnig: „Það hefur
aldrei verið bannað að hækka
laun, hvort sem eitthvað samkomulag er í gildi eða ekki. Við
erum jú alltaf með kjarasamning,

hann er samkomulag, samkomulag um lágmarkslaun. Samkvæmt honum má ekki borga
læri laun en þar er skrifað undir.
En það er eitt sem kjarasamningur bannar ekki, það er að greiða
hærri laun en hann segir til um.
Það sama á við um samkomulagið um frestun launahækkana,
þar er ekkert sem bannar að laun
séu hækkuð þrátt fyrir frestun.
Þau fyrirtæki sem þegar hafa
hækkað laun hjá sínu fólki hafa
öll gert það vegna þess að stjórnendum þeirra finnst fólkið eiga
hækkunina skilið þar sem vel
hafi gengið í veiðum og vinnslu.
Ætlar einhver að halda því fram
að það gangi illa hjá stærstu og
öflugust sjávarútvegsfyrirtækj-

um Vestjarða ? Svo illa að þau
séu ekki aflögufær um 13.500
króna hækkun til þeirra sem
skapa fyrirtækjunum mest verðmætin?
Nú bregður svo við að þegar
hugmyndir koma fram um 5%
fyrningu aflaheimilda þá sé verið
að ógna starfsöryggi landverkafólks og starfsfólki almennt á
landsbyggðinni. Það sé verið að
ala á óstöðugleika og óöryggi hjá
fólki sem vinnur í þessari grein!
Hefur öryggi landverkafólks
einhvern tíman verið tryggt eftir
tilkomu kvótakerfisins og síðar
með tilkomu frjálsa framsalsins?
Svarið er ósköp einfalt, nei. Atvinnuöryggi í veiðum og vinnslu
hefur sjaldan verið verra en með

tilkomu frjálsa framsalsins.
Eftir að aflaheimildir voru
gerður að eign fyrirtækja þannig
að hægt var að veðsetja þær á
móti skuldum þá varð fjandinn
laus og óöryggi hjá landverkafólki hefur sjaldan verið meira.
Gleggsta dæmið höfum við Vestfirðingar mátt reyna á okkar eigin
skinni þegar Fiskvinnslan Kambur á Flateyri lokaði.
Þar voru nánast allar aflaheimildir í einu bæjarfélagi komnar á
sömu höndina, og þegar eigandanum datt í hug að hætt og selja
þá var ekki verið að hugsa um
öryggi landverkafólksins og á
annað hundrað manns missti
vinnuna.“
– thelma@bb.is

„Í síðasta sinn sem Ísafjarðarbær kemur Flateyri í uppnám“
„Íbúar á Flateyri og Suðureyri
hafa hrint af sér „atlögum“ að
litlu skólunum þrisvar sinnum
frá sameiningu sveitarfélaganna
sem nú mynda Ísafjarðarbæ. Atlögurnar hafa verið gerðar með
nokkuð reglulegu millibili 2001, 2004 og 2006 en nú er
yfirstandandi hin fjórða, segir í
skýrslu um grunnskólastarf á
Flateyri í Önundarfirði sem Guðmundur R. Björgvinsson, Bjarnheiður Ívarsdóttir og Skarphéðinn Ólafsson rita undir, en þau
skipa meirihluta starfshóps um
skólamál á Flateyri. Það sem þau
nefna „atlögur“ eru tillögur sem
felast í því að flytja nemendur úr
þorpsskólunum til Ísafjarðar,
fyrst nemendur eldri bekkjanna,
en í skýrslunni er talið að það
hafi þvílík áhrif á skólastarf að
brátt muni flutningarnir ná til
allra nemenda og skólar því
leggjast af.
„Íbúar hafa til þessa borið gæfu
til að hrinda árásunum, en svo
virðist sem afar sterkur vilji hljóti
að vera fyrir hendi í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar fyrir nemendaflutningum því ella hefðu þessar
tillögur varla verið á dagskrá með
nokkurra ára hléum, þvert á yfirlýsingar í grunnskólastefnu Ísafjarðarbæjar. Rökin sem notuð
hafa verið fyrir nemendaflutningum hafa verið bæði faglegs- og
fjárhagslegs eðlis – stundum

samtvinnuð en stundum ekki,“
segir í skýrslunni en þar vísa þau
í ummæli Elíasar Oddssonar sem
þau segja að hafi slegið fram að
undirrót þess að hann hefur lagt
þetta til í fræðslunefnd og bæjarstjórn sé ekki sparnaðarsjónarmið heldur vegna þess að nemendur litlu skólanna muni fá „betri”
þjónustu í stóra skólanum á Ísafirði.
„Það þarf vissulega mikinn
kjark til að setja fram röksemd af
þessu tagi þegar ekki er byggt á
niðurstöðum athugana eða rannsókna en við sem skipum meirihluta starfshópsins teljum að það
sé frumforsenda þess að tekið sé
mark á tillögum af þessu tagi.
Við vekjum einnig athygli á því
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Flateyri. Ljósm: Mats Wibe Lund.
að slíkar tillögur hafa ekki verið anburður milli skólanna fjögurra
bornar fram af foreldrum í þorps- leggist af í eitt skipti fyrir öll,“
skólunum, þ.e. mikilvægustu hags- segir í skýrslunni.
Þau segja að það sé örugglega
munaaðilunum,“ segir í skýrsldýrara að reka fámennan skóla
unni.
Þau segja að þeirri staðreynd en fjölmennan, en samt sé ekki
verði seint haggað að byggða- annað hægt en að reka fjóra skóla.
kjarnarnir í Ísafjarðarbæ eru í „Óskhyggjan um að hægt sé að
fjórum fjörðum, en ekki einum. smala öllum nemendum sveitar„Þess vegna er þess vænst að félagsins saman í einn skóla og
þeir sem stjórna sveitarfélaginu lækka þar með rekstrarkostnaðskoði þessi mál með þeim hætti inn er byggð á litlum skilningi.
að framvegis verði litið á nem- Hér þá átt við skilning á því hvað
endafjöldann í bæjarfélaginu sem það þýðir í raun fyrir litlu byggðaheild og á sama á hátt kostnaðinn kjarnana og skólastarfið ef eldri
sem af skólahaldi hlýst sem heild. nemendur eru fluttir úr litlu skólTil þess að finna kostnað á nem- unum, svo ekki sé nefnt nema
anda verði heildartölurnar notað- það eina atriði af mörgum sem
ar. Þá aukast líkur á að leiður, falla undir gagnrök gegn flutnórökstuddur og ósanngjarn sam- ingi og mætti tíunda í lengra

máli,“ segir í skýrslunni.
Starfshópurinn lætur í ljós þá
einlægu ósk að þetta verði í síðasta skipti sem Ísafjarðarbær hefur frumkvæði að því að koma
samfélaginu á Flateyri í algjört
uppnám með því að leggja það
til að grunnskólanum verði sundrað, hann skilinn eftir í sárum í
algjörlega óviðundandi og óviðeigandi skólahúsi. „Sú aðgerð
mun að öllum líkindum leiða til
þess að skólanum muni fljótlega
„blæða út” og hann hverfa úr
samfélaginu eftir að hafa þjónað
því sem mikilvæg mennta- og
menningarstofnun um rúmlega
eitt hundrað ára skeið,“ segir í
skýrslunni.
– birgir@bb.is
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Spurningin
Ætlar þú á skíði
um páskana?
Alls svöruðu 466.
Já sögðu 96 eða 21%
Nei sögðu 335 eða 72%
Óvíst sögðu 35 eða 7%
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:
Austlæg átt, 5-10 m/s og
él á norðanverðu landinu,
en súld eða slydda með
köflum syðra. Hiti 1-8
stig, en í kringum frostmark norðantil. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir
suðaustanátt með mildu
veðri. Dálítil væta sunnan
og vestanlands, en annars þurrt. Horfur á
sunnudag: Útlit fyrir
suðaustanátt með mildu
veðri. Dálítil væta sunnan
og vestanlands, en
annars þurrt.

Það er ódýrara að
vera áskrifandi!
Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
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Kostnaður vegna skólaaksturs stórlega vanmetinn
„Við fyrstu sýn virðist sem
kostnaður vegna aksturs nemenda frá Flateyri og Suðureyri sé
stórlega vanmetinn. Nemendur
ljúka skóladeginum á mismunandi tímum, gera þarf ráð fyrir
aukaferðum vegna viðburða utan
hefðbundins skólatíma auk þess
sem óhefðbundnir skóladagar
munu kalla á sérstök ferðalög.
Erfitt er að leggja mat á þær tölur
sem koma fram í tillögunum enda
engin leið að sjá hvað liggur að
baki þeim útreikningum,“ segir í
skýrslu meirihluta starfshóps um
skólamál á Flateyri við Önund-

arfjörð. Meirihlutinn telur að
huga þurfi vel að þeim aðbúnaði
sem í boði yrði að vera í skóla
fjarri heimili. Einnig þarf að hugsa
til enda þá hugsun að með framkomnum tillögum væri verið að
stefna börnunum í langan akstur
og þvæling fjarri heimilum og
foreldrum.
„Hver yrðu viðbrögðin við
skertum samgöngum af völdum
veðurs? Hvað á að taka til bragðs
þegar óveður skella á og vegir
lokast og börnin komast ekki
heim? Bent hefur verið á þá staðreynd að á vegum milli byggð-

anna er mjög víða hætta á snjóflóðum, vindar og óveður valda
því oftlega að ekki er ferðaveður
milli staða. Hvernig á að koma
til móts við mislangan skóladag
nemenda? Hagsmunir nemenda
eru að búa við öryggi í sínu skólahverfi og það þarf að vera unnt
að tryggja það sem best. Æskilegt
hefði verið að veita foreldrum
greinargóðar upplýsingar um
þessi atriði og fleiri áður en fram
voru settar hugmyndir um jafn
róttækar breytingar á högum
skólabarna og fram koma í tillögum bæjarstjórnar,“ segir í

skýrslunni.
Meirihluti starfshópsins segir
hagsmuni samfélagsins alls
verða ekki raktir í sundur án þess
að eyðileggja „kaðalinn“. „Við
erum öll á sama báti og hagsmunir allra liggja saman í því að
efla byggðirnar og atvinnulífið
og þá er mikilvægt að standa
vörð um grunnþjónustu eins þá
er skólarnir veita eins og fram
kemur í nokkrum erlendum rannsóknum um áhrif þess fyrir
byggðarlög þegar skóli er ekki
lengur hluti af bæjarbragnum eða
menningunni,“ segir í skýrslunni.

Ásgeir
færasti
stökkvarinn
Ásgeir Kristinsson sem
sigraði í svokallaðri „Big
jump“ keppni sem haldin var
í Bæjarbrekkunni á Ísafirði á
skírdag. Keppt var í stökkum
á snjóbrettum og sáust mörg
flott tilþrif og ljóst er að
margir færir snjóbrettamenn
eru búsettir á svæðinu. Fjölmargir voru samankomnir
við Bæjarbrekkuna til að
fylgjast með viðureign
stökkvaranna.
– thelma@bb.is

Mörg flott tilþrif voru sýnd á Big jump mótinu.

Ritstjórnargrein

Hvers er að vænta?
Hversu einfalt sem það kann að þykja þá rata kýrnar alltaf á básinn sinn. Undantekningar kunna þó að vera á þessu eins og flestu
öðru, sem alla jafnan er talið í föstum skorðum. Vafalítið treysta
stjórnmálamenn á að mannskepnan sé haldin þessum sama eiginleika
þannig að þegar komið er í kjörklefann stöðvist höndin við kunnuglegan bókstaf af gömlum vana. Þó ekki sé kunnugt um fræðilega
úttekt á þessari hegðan tegundanna vita pólitíkusar lengra en nef
þeirra nær í þessum efnum.
Umræðan um holskeflu bankahrunsins virðist tekin að sjatna en
dapurleikinn í kjölfarið farinn að segja til sín í þeim mun meiri mæli.
Vonleysið eykst. Við þær kringumstæður vex þörfin fyrir uppörvun;
trúna á að þrátt fyrir allt sé ekki öll von úti. Að þrátt fyrir boðaðan
samdrátt og þrengingar munum við sem þjóð, sem í gegnum aldir
bjó við sult og seyru, ná áttum á ný.
Umburðarlyndi og fyrirgefning eru dyggðir sem öllum ber að
rækta með sér. Því verður ekki gerður samanburður á samkomum
stjórnmálaflokkanna nýverið þar sem eining andans var sögð svífa
yfir vötnunum.
Hvað þessu öllu líður skal því ekki leynt, að eftir allt sem á undan
er gengið beið almenningur eftir afdráttarlausum yfirlýsingum flokkanna um hvert stefna bæri; hvaða leiðir væru í boði fyrir þjóðina til

að ná áttum á ný. Spilin, sem allir hafa talað um, yrðu lögð á borðið.
Stjórnmálamenn segðu þjóðinni skýrt og skorinort hvað biði hennar,
til hvers væri ætlast af henni.
Svo varð ekki. Og því miður virðist sama sundurlyndið og áður
ríkti hafa tekið við eftir að lófatakinu á samkomum stjórnmálaflokkanna lauk. Við öðru var búist enda þörfin rík.
Það gengur ekki að sömu roðin bögglist fyrir brjóstum stjórnmálamannanna, misserum og jafnvel árum saman. Átakanlegt dæmi þar
um er íslenska krónan sem hver sérfræðingurinn á fætur öðrum
leggur sig í líma við að fullvissa þjóðina um að sé ónýtur gjaldmiðill.
Það sæmir ekki alvöru stjórnmálamönnum að væna hugsanlega
viðsemjendur um fyrir fram mótaða afstöðu og neita viðræðum við
þá á þeim forsendum! Þegar EES-samningurinn var á döfinni var
því haldið fram í fúlustu alvöru, að ef úr yrði myndu útlendingar
kaupa upp allar jarðir landsins, afdalakot og eyðibýli jafnt sem bestu
bújarðir! Hver raunin varð þarf ekki að rekja. Eftir á vildu hins vegar
margir Liljuna kveðið hafa.
Æfingar í hnútukasti sæma ekki stjórnmálamönnum þegar þörf er
á að við tökum öll höndum saman.
Er nema von að spurt sé: Hvers er að vænta?
s.h.
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Vel heppnuð skíðavika að baki
Skíðavikan heppnaðist vel en
hún var haldin í 75. sinn um
páskana. „Allt gekk rosalega vel
og ég hef ekki heyrt af neinu

óhappi“, segir Margrét Halldórsdóttir skíðavikustjóri. Skíðavikan bar nafn með rentu í ár og
voru fjölmargir sem sóttu skíða-

Ungir sem aldnir skemmtu sér á furðufatadeginum.

Vinstri græn stærst í
Norðvesturkjördæmi
Frjálslyndi flokkurinn fær engan þingmann kjörinn í Norðvesturkjördæmi, samkvæmt nýrri
könnun Capacent Gallups. Vinstri
græn bæta við sig einum þingmanni. Framsóknarflokkurinn
bætir við sig þingmanni og Sjálfstæðisflokkurinn tapar 5% og þar
með einu þingsæti.
Vinstri græn eru stærsti flokkurinn í kjördæminu, skv. niðurstöðum könnunarinnar. Fylgi
hans mælist 25,7% nú en var
með 16% í síðustu Alþingiskosningum. Samfylkingin mælist með
24,7% en var með 21,2% í síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 23,9%
en var með 29,1%. Þá mælist
Framsóknarflokkur með 19,5%

en var með 18,8%. Allir flokkarnir næðu samkvæmt þessu
tveimur mönnum á þing.
Frjálslyndi flokkurinn mældist
með 3,9% fylgi í könnunni en
var með 13,6% fylgi í kjördæminu í síðustu kosningum. O-listi
Borgarahreyfingarinnar mælist
með 1,9% og P-listi Lýðræðishreyfingarinnar með 0,5%.
Niðurstöðurnar eru úr net- og
símakönnun sem Capacent Gallup gerði dagana 2. til 5. apríl 2009.
Úrtakið í netkönnuninni var tilviljunarúrtak úr Viðhorfahópi
Capacent Gallup en úrtakið í
símakönnuninni var tilviljunarúrtak úr þjóðskrá. Heildarúrtaksstærð var 800 manns 18 ára og
eldri. Svarhlutfall var 60,2%.

Grillaðar voru um 1000 pylsur handa Skíðavikugestum á furðufatadaginn.
svæði Ísfirðinga, ekki síst á föstudaginn langa þegar árlegur furðufatadagur var haldinn. Þá mátti
sjá margar furðuverur á dölunum,
grillaðar voru um 1000 pylsur
og karamellum rigndi að himnum
ofan. Fjölmargir viðburðir voru
að vanda á vandaðri dagskrá
Skíðavikunnar og má þar nefna
skíðaskotfimimót, dansleik með

SSSól, fimm leikrit að ógleymdri
rokkhátíðinni Aldrei fór ég suður.
Í ár var samið Skíðavikulag sem
selt var til styrktar Skíðafélagi
Ísfirðinga.
Skíðavikan á Ísafirði á sér 75
ára sögu og hefur verið snar þáttur í menningarlífi Ísfirðinga frá
þeim tíma er gestir sigldu til Ísafjarðar með farþegaskipinu Súð-

inni og seinna Gullfossi til að
taka þátt í veglegum hátíðarhöldum. Fjöldi gesta leggur árlega
leið sína vestur um páska og er
oft haft á orði að íbúafjöldi Ísafjarðar tvöfaldist í dymbilvikunni. Aðspurð segist Margrét
ekki hafa neinar tölur um hve
margir lögðu leið sína vestur á
Skíðaviku í ár.

Ekið á gangandi vegfaranda
Páskahelgin fór að mestu vel
fram á Ísafirði þrátt fyrir mikinn
mannfjölda og mikla umferð í
bænum í tengslum við tónlistarhátíðina Aldrei fór ég suður og
skíðaviku. Að sögn lögreglunnar
á Ísafirði var ekki mikið um átök
eða þörf á afskiptum lögreglu og
gátu ungir sem aldnir skemmt
sér saman, án teljandi vandkvæða. Tilkynnt var þó um líkamsárás á Ísafirði aðfararnótt
mánudags. Áverkar voru minniháttar og hefur árásin ekki verið
kærð til lögreglu. Ekið var á
gangandi vegfaranda við Skutulsfjarðarbraut rétt við þar sem
tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suð-

ur var haldin. Maðurinn sem ekið
var á var fluttur á sjúkrahús en
hann hlaut sprungu í beini í framhandlegg. Ökumaðurinn var
handtekinn grunaður um ölvunarakstur og akstur undir áhrifum
fíkniefna.
Þá hafði lögreglan afskipti af
nokkrum ökumönnum til viðbótar vegna gruns um ölvunarakstur
og í einu öðru tilfelli gruns um
akstur undir áhrifum fíkniefna.
Eitthvað var um minniháttar
stympingar og var einn maður
fluttur á sjúkrahús aðfararnótt
laugardags með skurð á höfði
eftir átök á dansleik.
– thelma@bb.is
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Fer ekki
í framboð
„Það er ólíklegt að ég fari
fram með lista en hvað framtíðina varðar að loknum
kosningum er lítið að segja,“
segir Kristinn H. Gunnarsson þingmaður, en hættir á
Alþingi eftir komandi kosningar. Kristinn gekk nýverið
í Framsóknarflokkinn en
hlaut ekki góða kosningu á
þeim bænum. Hann segist
stöðuna vera þannig að hann
ljúki þessu þingi og ætli síðan að hafa hægt um sig hvað
framtíðaráætlanir varðar, því
hann á alveg eins von á að
það verði mikið umrót í
stjórnmálunum á næstu tveimur árum.
„Mér finnst líklegt að kjörtímabilið verði stutt og því
er að mörgu leyti skynsamlegt að doka aðeins við,
fremur en að taka slaginn í
mikilli óvissu því það þarf
að hugsa hlutina til aðeins
lengri tíma en næstu mánaða. Mér finnst vanta pólitískt afl fyrir landsbyggðina
og það þarf að meta hvernig
best verður að búa það til,“
segir Kristinn H. Gunnarsson.

Inn að beini
Craig endurnýjar við KFÍ
KFÍ hefur endurnýjað
samning við bandaríska
leikmanninn Craig Schoen.
Var skrifað undir samninginn á Ísafjarðarflugvelli áður
en Craig hélt til síns heima í
Indiana. „Craig hefur staðið
sig frábærlega í vetur og er
klárlega besti erlendi leikmaður 1. deildar á þessu
tímabili, og átti hann stóran
þátt í að KFÍ komst í úrslitakeppni 1.deildar. Hann hefur skorað 28 stig að meðaltali í vetur, tekið sex fráköst
og gefið fimm stoðsendingar.
En fyrst og fremst hefur
hann gert aðra leikmenn
liðsins að betri leikmönnum.
Hann er jafnframt frábær
félagi utan sem innan vallar
og frábær fyrirmynd. Það
eru því mjög góðar fréttir
fyrir okkur hjá KFÍ að búið
sé að skrifa undir nýjan
samning við hann,“ segir á
vef KFÍ.
8

Guðrún Sigríður Matthíasdóttir,
móttökuritari Háskólasetursins

Guðrún Sigríður Matthíasdóttir hefur komið víða við á lífsleiðinni en starfar
nú hjá Háskólasetri Vestfjarða. Er Bæjarins besta forvitnaðist nánar um hana kom m.a.
í ljós að hún getur ekki verið án tannþráðs og ætlaði að verða hársnyrtir þegar hún yrði stór.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að flytja til Danmerkur á sínum tíma.
Hvar langar þig helst að búa?
Ísafirði eða Kaupmannahöfn.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar strákurinn minn fæddist.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Vil ekki muna ekki eftir vonbrigðum.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Ég er alltaf að uppgötva eitthvað nýtt og spennandi í lífinu.
Uppáhaldslagið?
Simply the best og It´s raining man.
Uppáhaldskvikmyndin?
Pretty Woman
Uppáhaldsbókin?
Himnaríki og helvíti
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Madrid 1993 með samstarfsfélögum Sjallans og Krúsarinnar.
Uppáhaldsborgin?
Kaupmannahöfn
Besta gjöfin?
Heilsan
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Veit ekki...
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Tannþráðs
Fyrsta starfið?
Hjá Hraðfrystihúsi Norðurtangans.
Draumastarfið?
Er í því og líður mjög vel.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Engri.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Mývatn, Dimmuborgir.
Skondnasta upplifun þín?
Get ekki skrifað um hana.
Aðaláhugamálið?
Þau eru nokkur.
Besta vefsíðan að þínu mati?
bb.is og visir.is
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Hársnyrtir.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Of hreinskilin.
En helsti löstur?
Fljótfærni.
Besta farartækið?
Bíllinn.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Jóladagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Mömmu.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Guðrún Sigríður.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
07:00-15:00.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.
Lífsmottóið þitt?
Tek bara einn dag i einu.
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Tálknfirðingur verður Íslendingur
Nýverið átti ég samtal við
Akureyring sem í ónefndu
samhengi minntist nokkrum
sinnum á hagsmuni landsbyggðarinnar. Í framhaldinu
fór ég að velta fyrir mér þessari
hugmynd um landsbyggðina
sem eina heild en henni er oft
stillt upp andspænis höfuðborgarsvæðinu. Sjálf er ég alin
upp í Mosfellsbæ og bý í Reykjavík en kynni mig aldrei sem
Mosfelling eða Reykvíking.
Tvisvar sinnum hef ég tekið
mitt hafurtask og flutt út á land,
nánar tiltekið austur á firði, og
í bæði skiptin kom það mér á
óvart þegar ég flutti suður aftur
að hægt væri að tala um Austfirðinga sem einn hóp.
Á heimaslóðum var rígurinn
slíkur milli bæja að erfitt var
að ímynda sér að íbúar gætu
nokkurn tímann komið sér
saman um eitthvert mál. En
einhvern veginn er það þannig
að þegar samhengið verður
stærra verður samstaðan meiri.
Þannig verða Tálknfirðingar
Vestfirðingar, Vestfirðingar
landsbyggðarfólk og landsbyggðarfólk Íslendingar, allt
eftir samhengi.
Þetta kom mér í huga þegar
ég fetaði mig inn í frumskóg
heilbrigðisþjónustunnar fyrir

Velferðarmál
eru atvinnumál

Halla Gunnarsdóttir,
aðstoðarmaður heilbrigðissráðherra
rúmum tveimur mánuðum en þar
er hópaskiptingin er mikil. Annars vegar er skipting milli stofnana og þ.a.l. svæða en hins vegar
milli fagstétta, sem eiga það til
að hnýta hverjar í aðra. Að sjálfsögðu er smá rígur bara hressandi
en hann getur orðið heftandi og
staðið í vegi fyrir bestu málum.
Aldrei hefur samstaða innan
heilbrigðiskerfisins verið mikilvægari en einmitt nú, þegar skórinn kreppir að. Niðurskurðurinn
hefur eðli málsins samkvæmt
verið sársaukafullur og forstöðumenn stofnana og starfsfólk hafa
sýnt ótrúlegt þrek við erfiðari
aðstæður.
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Reynsla annarra landa sýnir
að á krepputímum á velferðarþjónusta oft mjög undir högg
að sækja. Stjórnvöld þurfa að
senda skýr skilaboð og það
getur varla talist skynsamlegt
að standa að niðurskurði sem
leiðir til fjöldauppsagna á einum stað en ráðast á sama tíma
í stór atvinnuátaksverkefni á
öðrum stað. Eitt stærsta atvinnumálið er því að standa
vörð um störf á vegum hins
opinbera og þar vegur heilbrigðiskerfið þungt.
Með vel ígrunduðum ákvörðun, sem taka mið af reynslu og
þekkingu þeirra sem starfa á
hverju svæði fyrir sig, má
koma í veg fyrir að unninn
verði óafturkræfur skaði á heilbrigðisþjónustunni. Til þess
þarf samstöðu, bæði innan
heilbrigðisþjónustunnar og
utan. Leggjum hópaskiptinguna til hliðar og sameinumst í
varðstöðu um íslenskt velferðarkerfi. Það margborgar sig til
lengri tíma litið.
Halla Gunnarsdóttir,
aðstoðarmaður
heilbrigðisráðherra.

Villi Valli í góðum gír og Magnús Reynir í baksýn.

Djassað í dalnum
Djassistarnir Villi Valli, Óli
Kristjáns og Magnús Reynir
framkölluðu ljúfa tóna á djasskvöldi í Fjósinu í Arnardal á skírdag. „Þetta var rosalega skemmtilegt og við Ísfirðingar erum svo
heppin að eiga þessa heiðursmenn. Það var viss hefð fyrir því
að þeir spiluðu á Skíðaviku sem
þó hefur ekki verið undanfarin
ár og ég er viss um að margir hafi
saknað þess. Ég er því svo glöð

að hafa fengið þá til að spila hjá
okkur í Arnardal og endurvekja
þennan gamla góða dagskrárlið“,
segir Anna Sigríður Ólafsdóttir
húsfreyja í Arnardal.
Fjölbreytt dagskrá var í Arnardal um páskana en þar má nefna
hábít á laugardag þar sem Mysterious Marta söng fyrir gesti og
kökuhlaðborð þar sem Margrét
Geirsdóttur og dætur sungu á
páskadag.
– thelma@bb.is
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Margt af því sem bæjars

á Ísafirði sagði um Litla leikklúbbin

Undirrituðum er það undarlega
vel í fersku minni þegar fundum
hans og Páls Ásgeirs Ásgeirssonar síðar blaðamanns og rithöfundar bar fyrst saman. Það var á
undirbúningsfundi fyrir einhverja leiksýningu hjá Litla leikklúbbnum á Ísafirði um 1985.
Þegar flestir voru komnir gengur
inn maður talsvert hávaxinn og
öflugur ásýndum og sópaði að
honum, eins og kallað er. Hann
bar hálsbindi með merki Flugleiða og var víst að koma beint
úr vinnunni inni á Ísafjarðarflugvelli. Einna minnisstæðastur er
þó svipurinn og gamansemin sem
ljómaði af honum öllum. Þetta
var Páll Ásgeir Ásgeirsson,
Djúpmaður að uppruna, þá rétt
um þrítugt.
Síðan er liðinn bráðum aldarfjórðungur og allmikið af vatninu
margfræga og eilífa runnið til
sjávar. Þótt lengstum hafi verið
vík milli vina hefur sambandið
aldrei slitnað alveg. Menn hafa
vitað hvor af öðrum og talast við
í síma stöku sinnum gegnum árin.
Og nú hittumst við syðra til að
rifja upp liðna tíð og spjalla um
daginn og veginn og allt og ekkert, eins og gengur. En fyrst og
fremst til að fá svolítið viðtal
fyrir gamlan keppinaut Páls
Ásgeirs og Vestfirska fréttablaðsins á Ísafirði fyrir mörgum, mörgum árum, Bæjarins besta.

sonar, sem voru búendur þar á
þeim tíma.
„Í káputextum og slíku segist
ég jafnan vera alinn upp í afskekktri sveit. Þegar ég er að
alast upp inni í Djúpi og fer að
muna eftir mér skömmu eftir
1960, þá er ekkert vegasamband
við Ísafjörð og eini bílvegurinn
þaðan til „afgangsins“ af landinu
var yfir Þorskafjarðarheiði. Hann
lokaðist í fyrstu snjóum í byrjun
október og þótti gott ef búið var
að opna hann um þjóðhátíð.
Þessi sveit var þannig ekki í
vegasambandi nema afmarkaðan
tíma á hverju ári. En Djúpbáturinn kom tvisvar í viku. Sjónvarpið kom í Inndjúp 1968 og sama
haust kom rafmagn á mjög marga
bæi þar inn frá. Fram að því
hafði ekki verið rafmagn í héraðinu nema hvað einhverjir
styrkir höfðu víst verið veittir til
kaupa á ljósavélum.“

Í rafmagnslausum heimi
„Þegar ég man fyrst eftir mér
bý ég í rafmagnslausum og kyrrlátum heimi. Engin ljósavél
heima. Í dalnum þar sem ég ólst
upp tíðkaðist enn í bernsku minni
að reiða heim hey á hestum. Hans
í Miðhúsum nágranni okkar fékk

traktor eitthvað um miðjan sjöunda áratuginn þegar ég var um
tíu ára aldur. Fram að því þegar
Hansi var að heyja frammi í
Vatnsfjarðarseli sá maður heybandslestirnar koma þaðan. Ég
man eftir því heima í Þúfum að
það var reitt heim hey á hestum
úr Hálshúsum, sem voru túnblettur þar rétt fyrir utan. Af þessum
ástæðum finnst mér ég stundum
vera eldri en ég ætti að vera.“
– Þú hefur sumsé lifað tímana
tvenna, eins og sagt er.
„Ef ég væri mjög gamall væri
það sagt. Mér finnst það frekar
kostur en galli. Ég minnist þess
þegar Halldór Laxness er að segja
frá Guðnýju ömmu sinni. Hún
tók nútímanum alltaf með töluverðum fyrirvara, og þó að vatn
rynni eftir leiðslum inn í bæinn í
Laxnesi, þá neitaði gamla konan
alltaf að trúa því að það gæti
runnið upp í móti. Auk þess hafði
hún þá reglu að trúa aldrei neinu
sem var sagt í símann. Mér finnst
þetta eftirbreytnivert.“
– Hvað varstu lengi í sveitinni
heima?
„Ég var þar lítið eftir fimmtán
ára aldur. Áður var ég farinn að
vera í burtu í skóla heila vetur en
mig minnir að sumarið þegar ég
var sextán ára – 1972 – hafi verið
síðasta heila sumarið þegar ég

var heima.“

Framhaldsmenntunin bílpróf
– Hvert fórstu í skóla?
„Ég var í Reykjanesi við Djúp.
Mörgum árum seinna tók ég
ágætt bílpróf í Reykjavík. Það er
mín framhaldsmenntun. Ég var
samt við nám í tveimur menntaskólum, bæði á Ísafirði og í
Hamrahlíð, en á hvorugum staðnum náði ég heilum vetri. Þess
vegna tiltek ég bílprófið sem
mína framhaldsmenntun enda er
það eina prófskírteinið umfram
skyldunám sem ég get státað af.“
Það var nær upphafi Menntaskólans á Ísafirði sem Páll Ásgeir
sat þar á skólabekk um skamma
hríð. Þá höfðu ekki enn verið
brautskráðir þaðan fyrstu stúdentarnir. Síðan fór hann í Mennta-

skólann í Hamrahlíð haustið
þegar fjölskyldan fluttist úr Djúpinu og suður, eins og svo margir,
en hafði einnig stuttan stans á
þeim skólabekk. Hann var við
margvísleg algeng störf til sjós
og lands í Reykjavík og síðan
austur á Stöðvarfirði þar sem
hann bjó í nokkur ár.

Langaði heim aftur
– En svo ertu allt í einu kominn
vestur aftur.
„Ég fluttist vestur til Ísafjarðar
haustið 1982 og var þar til haustsins 1988. Árin mín á Ísafirði voru
sex, eins og maður segir.“
– Og hvað leiddi þig á Ísafjörð?
„Ég fór vestur vegna þess að
mig langaði heim aftur. Ég get
ekki sagt að það hafi verið partur
af neinu ákveðnu plani. Eigum
við ekki bara að segja að mér
hafi fundist ég eiga óuppgerða
hluti. Mig langaði að kynnast
þessum landshluta sem ég mundi
eftir sem barn og unglingur –
mig langaði að kynnast honum
sem fullorðinn maður. Þess
vegna flutti ég vestur. Fyrst var
ég að vinna niðri í Pól, seldi
þvottavélar og hljómplötur og
slíkt, svo fór ég að vinna á flug-

Páll Ásgeir er fæddur og uppalinn í Þúfum í Vatnsfjarðarsveit
í Djúpi, sonur hjónanna Ásthildar
Pálsdóttur og Ásgeirs Svanbergs-
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æjarslúðrið

klúbbinn er satt ...
vellinum á Ísafirði og var þar eitt
og hálft eða tvö ár, og síðan réðst
ég sumarið 1985 til starfa á Vestfirska fréttablaðinu þar sem ég
var líklega um tvö og hálft ár.“

Örlögin réðust á Ísafirði
– Hvernig eru árin sex á Ísafirði
í minningunni?
„Ákaflega góð. Það var óskaplega gaman á Ísafirði. Mér fannst
gaman að kynnast bænum. Ísafjörður var þá, eins og við skilgreindum hann, minnsta heimsborg í veröldinni. Þó að Ísafjörður sé eins lítill og hann er í rauninni, þá er þar öll lagskipting
samfélagsins. Stjórnkerfið, hið
máttuga menningarlíf, fjölbreytt
atvinnulíf. Þann tíma sem ég var
á Ísafirði voru þar praktíserandi
strætisrónar. Við höfðum allan
skala samfélagsins.
Og svo var sagan í bakgrunninum. Í samanburði við mörg
önnur sjávarpláss á Íslandi á Ísafjörður gríðarlega merkilega
sögu – og hefur tekist að varðveita hana.
Ég lít alltaf svo á að örlög mín
hafi ráðist á Ísafirði. Ég fékk
þetta tækifæri til að fara að vinna
við blaðamennsku og frá þeim
tíma hafa blaðaskrif og önnur
ritstörf verið mitt viðfangsefni.“

Starfið á Vestfirska
fréttablaðinu
– Hvernig kom það til að þú
fórst að vinna sem blaðamaður?
Sóttirðu um, var leitað til þín eða
var þetta bara einhver tilviljun?
„Það á sér þá forsögu, að þegar
menn fóru að bollaleggja um
byggingu ratsjárstöðvar á Bolafjalli, þá fann ég hjá mér hvöt til
að skrifa greinar gegn því í
Vestfirska fréttablaðið. Ég man
vel eftir því þegar fyrsta tilskrifið
mitt birtist um þetta mál. Árni
Sigurðsson eigandi og ritstjóri
blaðsins – og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins – tók greininni
vel, en það var eitthvert eitt orð
sem við urðum ásáttir um að
strika út úr henni. Hann taldi það
vera óþarflega niðrandi í garð
Geirs Hallgrímssonar þáverandi
formanns Sjálfstæðisflokksins.
Nú man ég ekki lengur hvaða
orð þetta var. Greinin var skrifuð
með hefðbundnu slagorðaorðfæri þessa tíma þannig að það
hefur sjálfsagt verið full ástæða
til að milda það. Um þessar

mundir fór fram opinber umræða
um ratsjárstöðina og sumir skrifuðu í blaðið og voru hlynntir
henni.
Nokkru síðar hafði Árni Sigurðsson samband við mig og
sagðist hafa séð að ég gæti skrifað
og spurði hvort mig langaði ekki
að verða blaðamaður. Ég sagði
bara játakk.“
– Skemmtilegur tími?
„Já, hann var það. Þegar ég
kom til starfa á Vestfirska fréttablaðinu var þar í einhverjum
sumarafleysingum Jón Birgir
Pétursson, gamalreyndur blaðahundur á landsvísu, og við unnum saman fyrstu tvær-þrjár vikurnar. Svo fór hann aftur suður
en Ólafur heitinn Guðmundsson
kom í staðinn, ungur maður,
söngvari og fjölhæfur listamaður
og hafði einhverja reynslu af
blaðamennsku. Hugmyndin var
sú að hann yrði aðalstarfskraftur
blaðsins en ég yrði hans aðstoðarmaður. Við unnum hins vegar
ekki saman nema í þrjár vikur
eða svo. Hann fór á sjúkrahús og
átti ekki afturkvæmt þaðan. Þá
var ég einn eftir, reyndar lengi
vel með aðstoð Arnars Þórs sem
var sonur Árna ritstjóra.
Þetta var því dálítið eins og að
vera hent út í sundlaug. Á þessum
litlu blöðum á þessum árum skrifaði maður fréttirnar og tók myndirnar og raðaði þessu upp í blaðið
og las prófarkir og síðan fór maður kannski inn í prentsmiðju og
aðstoðaði stelpurnar við að líma
spaltana á síðurnar. Þetta var
góður skóli.“

Blaðamaður
á DV og víðar
– Ferill þinn í blaðamennsku í
heild ...
„Ætli ég hafi ekki verið um
tvö ár á Vestfirska fréttablaðinu
hjá Árna. Síðan leigði hann reksturinn á blaðinu í hendurnar á
manni sem heitir Ólafur Geirsson. Honum er margt vel gefið
en það er engin goðgá þótt þú
hafir það eftir mér, að hann er
það sem kallað er hálfgerður
óreiðumaður. Hann kenndi mér
margt engu að síður. Ég vann
með honum í hálft ár eða svo en
þá skipti blaðið um eigendur og
ég flutti til Reykjavíkur og fór að
vinna á DV.
Þar vann ég allmörg ár á tveimur tímabilum. Fyrst frá 1988 til
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1992 og síðan frá 1999 og tók þá
við ritstjórn helgarblaðs DV og
fylgdi því til gjaldþrots blaðsins
árið 2003. Síðan hef ég ekki verið
inni á ritstjórn dagblaðs.
Meðfram vinnunni á DV og
þar á milli var ég um tíma í fullu
starfi hjá litlu fyrirtæki sem gaf
út Ægi, tímarit Fiskifélags Íslands, og um tíma í fullu starfi
hjá fyrirtæki sem hét og heitir
Talnakönnun og gaf út Frjálsa
verslun og auk þess var ég hér og
þar. Fyrir utan föstu störfin hef
ég stundað lausamennsku allt frá
1991.“

Rithöfundurinn
„Rithöfundarferillinn hófst
hins vegar árið 1990 þegar ég
skrifaði ævisögu Hallbjarnar
Hjartarsonar fyrir lítið bókaforlag vestur á Ísafirði sem hét
María. Ég held að það sé nú eina
bókin sem það gaf út. Það sem
ég lærði af því að skrifa sögu
Hallbjarnar var það, að síðan hef
ég ekki mikinn áhuga á því að
skrifa ævisögur þeirra sem eru
lifandi. Mér þykja ævisögur þó
mjög áhugavert fyrirbæri.
Síðan hef ég komið að gerð
nokkurra bóka, aðallega leið-

sögubóka um Ísland. Sú fyrsta
kom út 1994 og fjallaði um
gönguleiðir á hálendinu. Í flokki
leiðsögubóka sem ég hef skrifað
eru líka bækur sem heita Bíll og
bakpoki, sem fjallar um gönguleiðir með bakpoka, og Útivistarbókin sem fjallar almennt um
útivist og gönguleiðir í nágrenni
Reykjavíkur. Sú sem flestir
þekkja er þó líklega Hálendishandbókin, sem lýsir hálendi Íslands. Á síðasta vori kom út bók
sem heitir 101 áfangastaður á
Íslandi, eða 101 Ísland, en það er
þjóðvegurinn. Svo má ekki gleyma
Hornstrandabókinni, sem kom
fyrst út 1999 og aftur 2006.“

vel öfund og það eru margir sem
þekkja einhvern hluta af landinu
mjög náið.
En ég neita því ekki, án þess
að ég vilji vera neitt að gorta, að
vegna þessara bókaskrifa hef ég
ferðast um allt Ísland, bæði
byggðir og óbyggðir. Ég er ekki
að ýkja þegar ég segi, að ég hafi
komið á alla staði sem ég hef
skrifað um. Ég hef komið á alla
staði sem kallast geta þéttbýlisstaðir á Íslandi. Vissulega eru þó
margir fossar, fjöll og dalir á
landinu sem ég á eftir að skoða.“

Hefur ferðast
um allt Ísland

– Þú hefur skrifað fleiri bækur
en þetta ...
„Fyrir utan þetta sem nefnt
hefur verið hef ég tekið saman
bækur um nokkur undarleg viðfangsefni. Ein er saga spíritismans á Íslandi og heitir Ekki
dáin, bara flutt. Önnur heitir Fóstbræðralag og er saga Karlakórsins Fóstbræðra. Svo er bók sem
heitir Játningar Láru miðils, sem
er ævisaga Láru Ágústsdóttur.
Vegna bókanna um spíritismann og Láru miðil halda margir
að ég sé sérstakur áhugamaður
um dulræn málefni og jafnvel

– Hefurðu komið á alla þá staði
sem þú fjallar um?
„Já.“
– Heldurðu að það séu margir
sem hafa farið víðar og nánar um
landið en þú?
„Ég veit það ekki. Ég hitti
stundum fólk sem þekkir landið
einstaklega vel. Ég er nákunnugur bæði konum og körlum sem
þekkja Ísland alveg gríðarlega
vel og vekja mér aðdáun og jafn-

Bækur um spíritisma
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gæddur hæfileikum á því sviði.
Rétt er að taka fram að svo er
ekki. Það eru meira tilviljanir að
ég skuli hafa skrifað þessar bækur.“

Litli leikklúbburinn
– Aftur til Ísafjarðar. Hvað
varstu þar að fást við fleira á
þeim tíma?
„Kærar minningar frá Ísafirði
snúast mjög um starfið með Litla
leikklúbbnum. Ég tók þátt í nokkrum uppfærslum þar. Skemmtilegustu verkefnin voru náttúrlega
þegar ég tók þátt í að búa til frá
grunni tvær leiksýningar, annars
vegar revíu um lífið á Ísafirði
sem hét Engin mjólk og ekkert
sykur – þarna er sykur viljandi í
hvorugkyni. Ætli það hafi ekki
verið 1985 eða þar um bil. Síðan
skrifuðum við Guðjón Ólafsson
kennari við Menntaskólann á Ísafirði saman leikrit sem hét
Sveitapiltsins draumur og var sett
upp 1988 ef ég man rétt.
Það var gríðarlega gaman að
vinna með Litla leikklúbbnum.
Á þessum árum var ég miklu
yngri en ég er núna! Maður þurfti
ekki að sofa eins mikið á þeim
tíma. Margt af því sem bæjarslúðrið á Ísafirði sagði um Litla
leikklúbbinn er satt. Bara svo að
það sé á hreinu. Það er áhugasamt
fólk sem hefur gaman af því að
lifa sem tekur þátt í svona starfi.“
– Hefurðu ekkert verið í leikstarfi síðan?
„Nei. Það er þessi árátta að
skipta lífinu í skúffur. Samt er
kannski rétt að halda því til haga,
að ég hef stöku sinnum lent í
statistahlutverkum í kvikmyndum án þess að segja neitt, hópsenum og slíku. Ég kalla það
ekki leiklist. En fljótlega eftir að
ég flutti í bæinn tileinkaði ég
mér nýtt áhugamál, sem var að
syngja með Karlakórnum Fóstbræðrum. Fyrst reyndar með
Karlakórnum Stefni í Mosfellssveit og blönduðum kórum. Þetta
er töluvert tímafrekt áhugamál.“

Hornstrandabókin
– Víkjum að Hornstrandabókinni sem áðan var nefnd. Hún er
eitt af þínum öndvegisverkum,
svo notuð sé gamakunnug klisja.
Kynntistu snemma Hornströndum og yfirleitt svæðinu norðan
Djúps?
„Þegar ég var að alast upp inni
í Djúpi, þá heyrði ég eiginlega
aldrei talað um Hornstrandir.
Sumarið 1967 þegar óþurrkar og
kal herjuðu hvað mest í Djúpinu,
þá átti faðir minn forgöngu um
það að nokkrir bændur í Inndjúpi
tóku sig saman og fóru norður í
Grunnavík og heyjuðu þar. Þá
heyrði ég talað um Grunnavík,
en landfræðilega tilheyrir hún að
vísu ekki Hornströndum.
Sumarið 1988 var mitt síðasta
verk áður en ég fór að vestan að
fara í ferðalag norður á Horn12

strandir og heillaðist mjög af
þessu svæði. Áratug síðar eða
sumarið 1998 þegar ég fékk tækifæri til að setja saman bókina um
Hornstrandir, þá lágum við þar
úti um sumarið, Rósa Sigrún eiginkona mín og ég. Við gengum
um þetta landsvæði og sváfum í
tjaldi í meira en mánuð. Þegar
bókin var endurútgefin 2006
þurftum við að fara þangað í aðra
rannsóknarleiðangra.
Auk þess hef ég verið að leiðsegja á þessu svæði, þannig að
ég er í vaxandi mæli að leita
þangað norður á nýjan leik. Nú
er það dálítið í tísku að ferðast
um Hornstrandir og þá lendi ég í
því hlutverki að heldur er sóst
eftir að ég veiti fólki leiðsögn um
þetta svæði.“
– Ertu þá á vegum Ferðafélags
Íslands þar sem þú situr í stjórn,
ef ég man rétt?
„Ég verð leiðsögumaður hjá
félaginu í sumar en ég fer líka
með hópa á eigin vegum eða
annarra ef því er að skipta.“

Alltaf saman
á ferðalögum
– Búinn að gera sérstök plön
um ferðalög í sumar?
„Það verða fyrst og fremst leiðsöguferðir hjá okkur Rósu. Hún
er alltaf með mér á ferðalögum,
hvort sem það er með hópa eða á
eigin vegum. Við ferðumst alltaf
saman. Í sumar fáum við sem
betur fer tækifæri til að fara mjög
víða um Ísland sem leiðsögumenn. Það er langur listi í gangi.
Raunar eru alltaf nokkrir listar
í gangi. Það er listinn yfir það
sem þarf að gera vegna þess að
maður hefur ráðið sig til þess,
það er listinn yfir staði og fjöll
og slóðir sem maður vill fara og
rannsaka vegna þess að maður
þarf að skrásetja það, og svo er
listinn yfir það sem maður vill
fara einfaldlega vegna þess að
mann langar til þess.
Það sem ég hlakka mest til í
sumar er leiðangur með hópi sem
ætlar að ganga á fjall sem heitir
Þverártindsegg við Kálfafellsstað
austur í Suðursveit. Það er ekki
ráðlegt að fara þarna nema í hópi
vegna þess að þetta er hálfpartinn
inni í jökli. Í seinni tíð hef ég
vaxandi áhuga á fjallgöngum, að
taka fyrir eitt og eitt fjall, eftir að
hafa í mörg ár verið meira í rannsóknarferðum um láglendi. Það
hefur tekið sig upp áhugi á því
að sigrast á einstökum fjöllum.“

Nokkrar leiðir
til að ferðast
– Ertu fjallabílamaður?
„Ég á vel fjallfæran bíl sem ég
nota til að komast leiðar minnar
aðallega á sumrin og til að komast
upp að snjó á veturna. Ég hef
ekki gaman af því eins og margir
jeppaeigendur að keyra langar
leiðir á snjó um fjöllin. Ég vil

vera úti.
Það eru nokkrar leiðir til að
ferðast. Mér finnst mest gaman
að vera gangandi með allt á
bakinu. Það er sérstök tegund af
frelsi sem fylgir því. Líka er gaman að ferðast gangandi milli kofa
og láta flytja dótið sitt. Það er
vissulega gaman að ferðast akandi um hálendi Íslands á sumrin
til að skoða landið. Við höfum
líka gaman af því að fara í langferðir á veturna á skíðum og höfum gert talsvert af því. Það er
skemmtilegt að komast í eina
slíka nokkurra daga ferð á vetri.
Það er eins og að koma í annan
heim að fara á skíðum að vetrarlagi um svæði sem maður hefur
ferðast um að sumarlagi, allt
önnur náttúra sem blasir við.“

son út ævisögu sína í mörgum
bindum. Þetta voru mjög umtalaðar bækur. Ég held að Kristmann haldi ennþá Íslandsmetinu
í fjölda hjónabanda, sem urðu
alls níu. Í sumum bókanna fjallar
hann mjög opinskátt um kvennamál sín.
Ég held að ég hafi verið sex
eða sjö ára gamall þegar ég var
að lesa annað bindið af ævisögu
Kristmanns Guðmundssonar og
þá heyrði ég út undan mér að
foreldrar mínir voru að bera sig
saman um það hvort það ætti að
vera að láta barnið lesa þetta.
Þau töluðu að vísu aldrei um
þetta við mig. Það sagði reyndar
aldrei neinn við mig að ég ætti
að lesa þetta frekar en hitt, að
þessi bók væri góð en þessi
vond.“

Læs þegar í bernsku

Áhrifamáttur
bóklesturs

Sá sem þetta viðtal tekur og
færir í letur hefur lengi alið með
sér grunsemdir um að Páll Ásgeir
Ásgeirsson hafi verið orðinn læs
þegar á mjög ungum aldri og
notfært sér þá kunnáttu rækilega
í æsku. Slíkt má stundum ráða af
því valdi sem fólk hefur á íslenskri tungu síðar á lífsleiðinni,
óháð því hvort æðsta prófgráðan
er bílpróf eða eitthvað annað.
Því skal spurt: Varðstu læs mjög
snemma?
„Já, ég var það. Þetta vildi
þannig til, að þegar Gísli bróðir
minn var fimm ára – hann er
einu og hálfu ári eldri en ég – þá
ákvað pabbi að vita hvort það
væri ekki hægt að kenna honum
að lesa. Það reyndist vera mjög
auðvelt og þá lærði ég líka lesturinn. Mér gekk vel og þegar við
fórum í seinna heftið af Gagni
og gamni var ég nemandi bróður
míns.
Það var mjög skemmtilegt að
læra að lesa. Á heimilinu var
mjög mikið til af bókum og þar
gengum við bræðurnir sjálfala.
Ég las allt sem að kjafti kom.
Sjálfala, sagði ég, en þó var
kannski ein undantekning að
vissu marki. Á árunum milli 1960
og 1970 gaf Kristmann Guðmunds-

„Vel man ég eftir stórri bók
sem hét Heilsurækt og mannamein, þar sem fjallað var um
marga algenga sjúkdóma, bæði
meinlausa og lífshættulega. Við
lásum þetta af mikilli athygli
bræðurnir og ég held því fram að
við höfum til dæmis fengið ýmsa
algenga hörgulsjúkdóma við lestur bókarinnar og upplifað sitthvað sem þar kom fram.
Eflaust varð maður fyrir ýmsum áhrifum af öllum þessum
bóklestri í afskekktri sveit. Ég
tók ekki eftir því þegar ég var
barn, en ég hef hitt fólk sem
hefur sagt mér að það hafi oft
verið mjög fyndið að hlusta á
okkur bræður þegar við vorum
litlir af því að við töluðum svo
vandað bókmál bæði okkar í milli
og við annað fólk.
Ég man að það kom einhver
maður í Þúfur og bauð okkur
sælgæti úr dós. Ég horfði með
hreinu hjarta sveitabarnsins upp
á manninn og sagði: Ég kinoka
mér við að þiggja sætindi af
ókunnugum. Líklega hef ég verið
sex ára og ég man að maðurinn
hló að orðfæri mínu. Ég tel mig
muna það ennþá að sögnin að

kinoka hafi komið fyrir í grænni
bók um eskimóadrenginn Kak,
sem ég hafði þá lesið.
Eitt af því sem vakti áhuga
minn á ferðalögum hygg ég að
hafi verið að alast upp í afskekktri
sveit og fara sjaldan af bæ. Af
lestri bóka fékk maður hugmyndir um það að heimurinn væri stór
og áhugaverður. Í æsku minni
tíðkaðist ekki að fara í ferðalög
að tilefnislausu. Það býr um sig
einhver löngun til að komast að
því hvað er þarna bak við fjöllin.
Þannig eru það kannski ekki
ferðalög sem vekja áhuga manns
á ferðalögum heldur einmitt hið
gagnstæða – einangrunin.“

Best að koma
heim aftur
– Ferðastu líka mikið erlendis?
„Ég hef ferðast hingað og
þangað um heiminn og stundum
til fjarlægra heimshorna. Síðast
var ég í sex vikur á Indlandi árið
2007 – að kynna mér nautgriparækt og stunda innhverfa íhugun,
skulum við segja! Nei, en ég hef
vissulega þvælst um heiminn. Í
kringum 1990 fórum við í níu
mánaða bakpokaferðalag þar
sem við meðal annars heimsóttum flest löndin fyrir botni Miðjarðarhafs – Austurlönd nær eins
og sagt var í útvarpinu í gamla
daga. Svo vorum við í tæpa tvo
mánuði í Ástralíu 2005 og ferðuðumst ofurlítið um austurhluta
þess undarlega lands þar sem
kengúrur eru eins og rollur við
sveitavegina.
Það er gaman að ferðast en
gott að koma heim. Margir segja
að það sé þroskandi að ferðast til
framandi landa. Mér hafa alltaf
fundist að djúpstæðustu áhrifin
séu þau, að slík ferðalög auki
ástina á Íslandi og fylli mann
þakklæti yfir því að vera Íslendingur og fá að búa í þessu stórkostlega landi. Það eru forréttindi
að vera Íslendingur. Skemmtilegt
að ferðast um framandi lönd en
best að koma heim aftur.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Vaxtarsamningar ein helsta
burðarstoð byggðaáætlunar
Eitt af markmiðum byggðaáætlunar fyrir árin 2010-2013
efla nýsköpun og atvinnuþróun
á landsvísu. Því verði vaxtarsamningar verði ein helsta burðarstoð byggðaáætlunar. Verkefni
á sviði nýsköpunar og þróunar
sem skilgreind eru í byggðaáætluninni verði samræmd og tengd
saman á landsvísu í gegnum
vaxtarsamninga. „Tilgangur þess
er að efla staðbundna klasa með
þátttöku þeirra í stærri heild sem
getur náð meiri árangri í samstarfi, t.d. alþjóðlegu samstarfi,

en einir sér. Þetta eykur einnig
áhrif heimamanna á stefnumótun
og framkvæmd aðgerða byggðaáætlunarinnar. Til þess að greiða
götu þessa þarf að ljúka þeirri
vinnu við framtíðarstefnumótun
fyrir vaxtarsamninga sem hafin
er“, segir í drögum að byggðaáætluninni.
Lögð hefur verið mikil áhersla
á vaxtarsamninga sem aðferð til
nýsköpunar og atvinnuþróunar.
Gerðir hafa verið slíkir samningar við sjö atvinnuþróunarfélög
á grundvelli byggðaáætlunar

2006–2009. Eins og greint hefur
verið frá hefur ríkt óvissa um
framtíð Vaxtasamnings Vestfjarða miðað við núverandi efnahagsástand, en samningurinn er
á tímamótum eftir þriggja ára
starfstíma. Ef áætlun Byggðastofnunar nær fram að ganga ættu
það því að vera góð tíðindi fyrir
Vestfirðinga.
Í vaxtarsamningum er ábyrgð
og framkvæmd færð út í landshlutana og á vegum þeirra hefur
verið unnið að ýmsum nýjum og
árangursríkum verkefnum. Við

framkvæmd vaxtarsamninga
hefur verið lögð áhersla á aðferðafræði klasa á grundvelli sérstöðu og styrkleika hvers svæðis.
Við gerð nýrra vaxtarsamninga
er mikilvægt að byggt sé því sem
vel hefur til tekist við framkvæmd fyrri samninga, með
áherslu á skilvirka stjórnun og
árangursmat.
„Mikilvægt er að viðmið árangurs verkefna samningsins séu
skilgreind strax í upphafi og þau
endurskoðuð reglulega með hliðsjón af framvindu hvers samn-

ings. Árangur af starfi vaxtarsamninga verði metið með reglubundnum hætti á grundvelli
þeirra markmiða og áherslna sem
lýst er í byggðaáætlun, einstökum samningum og verkefnum.
Við mat á árangri einstakra vaxtarsamninga verði unnið með
samræmda grunnmælikvarða
allra vaxtarsamninga þannig að
fram komi mat á heildarárangri
af starfi þeirra. Almennir mælikvarðar verða því settir öllum
vaxtarsamningum“, segir í drögunum.
– thelma@bb.is

Vill að Ísafjarðarbær verði fyrstur

Ísafjörður.

Breytingar á kjörstjórnum
Kristján G. Jóhannsson hefur
verið skipaður aðalmaður í yfirkjörstjórn í Ísafjarðarbæ í stað
Fylkis Ágústssonar sem lést á
síðasta ári og Elías Oddsson kemur inn í varastjórn í stað Kristjáns.
Þetta var ákveðið á bæjarstjórnarfundi þar sem samþykktar voru
ýmsar breytingar á kjörstjórnum
í sveitarfélaginu. Er kemur að

undirkjörstjórnum verður Bryndís Birgisdóttir varamaður á
Suðureyri í stað Jóhönnu Þorvarðardóttur og Vernharður Jósepsson varamaður í stað Hjálmars Þorvaldssonar.
Á Ísafirði verða gerðar breytingar á þremur aðalmönnum;
Guðrún Hreinsdóttir verður aðalmaður í stað Friðbjörns Óskars-

sonar, Anna Marzellíusardóttir
kemur í stað Unnar Lilju Þórisdóttur og Harpa Henrýsdóttir
kemur í stað Lísbetar Harðardóttur. Á Þingeyri verður Gunnhildur B. Elíasdóttir aðalmaður í
stað Guðrúnar S. Bjarnadóttur
og Auðbjörg Halla Knútsdóttir
varamaður í stað Gunnhildar B.
Elíasdóttur.
– thelma@bb.is

Sóley Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á
Vestfjörðum, vill að Ísafjarðarbær ríði á vaðið og verði
fyrst sveitafélaga til að taka
málefni fatlaðra að sér til framtíðar. Eins og fram hefur
komið hafa ríkisstjórnin og
Samband íslenskra sveitarfélaga gefið frá sér viljayfirlýsingu um flutning þjónustu við
fatlaða frá ríki til sveitarfélaga
árið 2011. Sóley sagði í samtali
við Svæðisútvarp Vestfjarða
að grunnhugsunin við flutning
málefna fatlaðra til sveitafélaga sé jafnrétti. Hún segir að
nærþjónustan verði meiri og
kostirnir séu margir.
Heildarkostnaður þjónustu
við fatlaða sem ríkið sinnir nú
nemur um 10 milljörðum
krónu á ári. Til að standa undir
kostnaði vegna tilfærslunnar
verða tekjur sveitarfélaganna
auknar með breytingum á lögum um tekjustofna sveitarfé-

laga. Sveitarfélögin munu bera
faglega og fjárhagslega ábyrgð
á þjónustunni.
Samkvæmt viljayfirlýsingunni munu sveitarfélög hafa
ríkt sjálfstæði um framkvæmd
þjónustu við fatlaða. Sveitarfélög taka að sér ábyrgð á þjónustu við fatlaða í sambýlum
og á áfangastöðum fatlaðra.
Þau munu sinna frekari liðveislu í þjónustu og íbúðakjörnum og dagþjónustu við
fatlaða sem ekki fellur undir
vinnumál. Einnig verða heimili fyrir fötluð börn og skammtímavistun á ábyrgð sveitarfélaganna ásamt ábyrgð á stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna.
– thelma@bb.is

Dreifingu Fréttablaðsins hætt á Vestfjörðum
Dreifingu Fréttablaðsins var
hætt á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi eða á þeim stöðum sem
útgefendur blaðsins kalla afskekkt byggðarlög, 1. apríl síðastliðinn. Ákvörðunina styðja útgefendur blaðsins með samdrætti
á auglýsingamarkaði og auknum
útgáfukostnaði. Útgefendur blaðsins hafa gripið til víðtækra ráðstafana til að stemma stigum við
þróuninni með það að markmiðið

að tryggja til frambúðar að
Fréttablaðið verði öflugasta dagblað landsins. Með breytingunum segjast útgefendur Fréttablaðsins vera festa í sessi dreifingu blaðsins til yfir 90% þjóðarinnar sem búi á höfuðborgarsvæðinu og helstu þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni. Á Ísafirði
og nágrannabyggðarlögum hefur
blaðið legið frammi í nokkrum
verslunum og bensínstöðvum.
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Frá 1. apríl er blaðið, að eigin
sögn, borið út til 75% heimila á
landinu auk þess sem það verður
aðgengilegt í svokölluðum Fréttablaðskössum, sem finna má í
hverfum valinna þéttbýlisstaða
eða á völdum dreifingarstöðum.
Við val á dreifingarstöðum horfa
útgefendurnir til dreifingarkostnaðar og lestrarmælinga. Á suðvesturhorninu, frá Borganesi til
og með Selfossi, verða minni-

háttar breytingar, sú helsta er að
dreifingu í hús verður hætt á Kjalarnesi og Álftanesi en íbúum þar
verður í staðinn boðin uppsetning
Fréttablaðskassa. Blaðinu verður
áfram dreift til heimila á Akureyri
auk þess sem dreifing helst
óbreytt á Sauðárkróki, Blönduósi
og öðrum þéttbýlisstöðum á leiðinni frá Borgarnesi til Akureyrar
að Dalvík og Húsavík viðbættum. Á Austurlandi verður blað-

inu áfram dreift á Seyðisfirði,
áNeskaupstað, á Eskifirði, Reyðarfirði og Egilsstöðum. Dreifing
heldur áfram á Suðurlandi þ.e.
að Hvolsvelli og í Vestmannaeyjum en dreifingu verður hætt á
Suðausturlandi.
Samkvæmt ofangreindu eru
það íbúar á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og á Suðausturlandi sem
ekki fá lengur að sjá Fréttablaðið,
þó í litlu upplagi hafi verið.
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Bloggið
Huppa
Í nýjasta bændablaðinu er sagt
frá því að í háskólanum í Newcastle í Englandi séu þeir búnir
að komast að því að kýr mjólki
betur ef þær beri nöfn, eða s.s.
heiti eitthvað. Huppa mjólki 258
litrum meira heldur en sú nr. 567
í ónefndum kúahóp. Ályktun sem þeir draga af þessu er að kýr sem
bera nafn þær fá meiri umhyggju og frekri meðferð heldur en NN
kýrin og þess vegna afslappaðri.
Já þetta hélt ég að væru ekki ný sannindi. Á þetta ekki við um
okkur tvífætlingana? ef við fáum meiri umhyggju og meiri jákvæðari
athygli þá afköstum við meira, sama hvar okkur ber niður. Á
heimili, vinnunni, í skólanum og í samfélaginu.
Við skulum muna það, þrátt fyrir vetrarríki úti, hærri verðbólgu
en eðlilegt er að við erum öll einstök og skilum okkar inn í
samfélagið allt.
Halla Signý Kristjánsdóttir
http://hallasigny.blog.is

Bótaskyldir
foreldrar
Ég hef verið hugsi yfir dómi
Hæstaréttar vegna litlu stúlkunnar sem slasaði kennarann sinn á
Seltjarnarnesi. Hvað þýðir eiginlega þessi dómur fyrir foreldra
barna sem ekki eru ábyrg gerða
sinna? Að sjálfsögðu á kennarinn
að fá bættan sinn skaða en spurningin er hver á að bæta hann. Ég
hélt að þetta hlyti að flokkast
sem vinnuslys því kennarinn var jú í vinnunni, en nei nei. Skólinn er
ekki ábyrgur! Margir starfsmenn skóla landsins ganga í hin ýmsu
verk, tengd samskiptum við nemendur, í þeirri trú að þeir séu að
fullu tryggðir ef eitthvað fer úrskeiðis. Ég – svona stór og stæðileg
– hef hent mér í aðskilja stóra stráka í slagmálum, taka barefli af
nemanda og sjálfsagt ýmislegt fleira álíka lítið gáfulegt ef hugsað er
út í mögulegar afleiðingar fyrir mig. Eiga kennarar núna bara að
leyfa nemendum að slasa sjálfa sig eða aðra ef svo ber undir? Á
maður kannski að hringja í tryggingarnar og tékka á hvort foreldrarnir
eru sæmilega tryggðir áður en maður hefur afskipti? […] Ég held að
þetta sé mál sem verður að skoða betur!
Jóna Benediktsdóttir
http://jonaben.blog.is

Horft fram á
bjartari tíma
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík
hafa staðið í ströngu í samstarfi
við Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga (EMFS) við að rétta
úr rekstrarhalla sveitarfélagsins.
Gerður var samstarfssamningur
á milli EMFS og bæjarstjórnar
um að gera sveitarfélaginu fært
að standa á eigin fótum til framtíðar.
Bæjarins besta ræddi við Elías
Jónatansson bæjarstjóra um
hvernig starfinu hefur miðað og
hvað framhaldið beri í skauti sér.
– Hvaða árangur hefur náðst í
endurskipulagningu fjármála
sveitarfélagsins?
„Mikill árangur hefur náðst nú
þegar. Skuldir sveitarfélagsins
munu lækka um 230 milljónir vegna
aðgerðanna. Þær eru í formi
niðurfellinga frystingar lána og
sérstaks framlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta jafngildir 20% af heildarskuldum sveitarfélagsins. Við byrjuðum á því
síðasta vor að greina stöðuna og
finna út í hverju vandinn væri

fólginn og hvar þyrfti að taka á.
Fyrsta skrefið var að setja fram
rammaáætlun til þriggja ára sem
sýndi hvaða árangri þyrfti að ná
í rekstrinum til að dæmið gengi
upp. Sú áætlun tryggði okkur
fyrstu fjármögnunina í haust og
bjargaði okkur þannig út úr bráðasta vandanum. Þar voru markmiðin klár en ekki leiðirnar að
markmiðinu.
Vinnan með EMFS hófst svo í
haust. Mikilvægum áfanga var
náð þegar við samþykktum fjárhagsáætlun okkar fyrr á þessu
ári. Þar voru settar fram leiðir til
lausnar á fjárhagsvanda sveitarfélagsins. Þær byggja á sparnaði,
tekjuaukningu og skuldalækkun.
Áætlun ársins 2009 gerir ráð fyrir
hagnaði sem er skilyrtur til lækkunar skulda. Á árinu 2010 er
reiknað með að sveitarfélagið sé
orðið fjárhagslega sjálfbært sem
er nákvæmlega það sem stefnt
var að. Við erum búin að varða
leiðina og nú liggur fyrir að fylgja
eftir þeim ákvörðunum sem tekn-

ar hafa verið.
Þær aðgerðir sem nú er verið
að grípa til miða allar að því að
bæta stöðu bæjarfélagsins til
lengri tíma litið. Það þýðir í raun
lægri álögur í framtíðinni og getu
til að standa undir hærra þjónustustigi. Það má ekki gleyma
því að þau framlög sem sveitarfélagið fær með þessum aðgerðum jafngilda næstum útsvarstekjum eins árs eða 10% álagi á útsvar í 10 ár. Fyrir Bolvíkinga eru
þessar aðgerðir því mjög jákvæðar.“
– Þannig að þið horfið fram á
bjarta tíma?
„Já þetta miðar allt að því að
við getum horft fram á bjartari
tíma. Til þess er leikurinn gerður.
Við erum líka að vinna í því að fá
fjármagn til að breyta dýrum
skammtímaskuldum í langtímalán, þannig að sveitarfélagið
verði fjármagnað með ódýrari
hætti. Þetta er mjög mikilvægt
því þá lækkar fjármagnskostnaður sveitarfélagsins enn meira.“

Útstrikanir
utan kjörfundar
Sú þjóðsaga gengur meðal
nokkurs hluta þjóðarinnar (ég
ekki undanskilinn þar til nýlega),
að við kosningu utan kjörfundar
væri ekki hægt að strika frambjóðendur út eða breyta röð á
lista. Í kosningalögunum segir
nú samt um kosningu utan kjörfundar: Kosningin fer svo fram að kjósandi stimplar eða ritar á kjörseðilinn bókstaf þess lista sem hann vill kjósa og má hann geta þess
hvernig hann vill hafa röðina á listanum.
[…] Til að breyta röð (sem er leyfilegt þó ýmsir vilji segja að breyta
þurfi kosningalögum til að leyfa persónukjör) er röðin skrifuð upp
eins og maður vill hafa hana með tölutöfum fyrir framan nöfnin.
Mikilvægt er að hrófla ekki við öðrum listum en þeim sem maður
kýs, og að hafa ekkert annað á kjörseðlinum en listabókstafinn og
mögulegar breytingar á röðun.
Óhætt er að segja að allir listar sem boðnir verða fram í Norðvesturkjördæmi hafi sína djöfla að draga. Ég hvet því alla til að strika út af
móð. Þannig verða kosningarnar að persónukjöri; maður getur sýnt
andúð sína á einstökum persónum með einföldum hætti.
Gylfi Ólafsson – http://www.gyl.fi/
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Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar vill kanna tryggingar starfsmanna skóla sveitarfélaganna.

Vill kanna slysatryggingar skólastarfsmanna
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar
hefur falið starfsmanni Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar að kanna hvernig slysatryggingum starfsmanna í grunnskólum sveitarfélagsins sé háttað
og jafnframt hvort nemendur sem
eru í heimsókn í grunnskóla
sveitarfélagsins séu tryggðir á
meðan á dvöl þeirra stendur.

Þetta er gert í kjölfar nýfallins
dóms Hæstaréttar þar sem kennari hlaut varanlegt líkamstjón í
starfi sínu þegar nemandi hennar
renndi rennihurð á höfuð hennar.
Kennarinn krafðist bóta vegna
skaðans en sveitarfélagið var
sýknað af kröfunni þar sem rennihurðin var ekki haldin vanköntum og var í samræmi við gildandi

reglur um byggingu og aðbúnað
í skólahúsnæði. Nemandanum,
sem var stúlka með Aspergerheilkennið, var gert að greiða
milljón króna í skaðabætur.
Fræðslunefnd ákvað að kanna
tryggingar starfsmanna í kjölfar
þess að samþykktar voru reglur
um nemendaheimsóknir í grunnskóla Ísafjarðarbæjar.
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Tækifæri í
fasteignakaupum
– Hvernig verða íbúar í Bolungarvík varir við þessar aðgerðir?
„Auðvitað eru nánast allir
starfsmenn bæjarins að taka þátt
í þessu verkefni með okkur. Það
reynir mikið á þá þar sem sumir
þurfa að minnka við sig vinnu
auk þess sem við höfum neyðst
til þess að fækka starfsmönnum.
Hinn almenni borgari finnur fyrir
þessu í því að við erum að hækka
þjónustugjöld, í sumum tilfellum
samkvæmt vísitölu en meira í
öðrum. Við héldum okkur við
hámarksútsvar auk þess sem við
erum með sérstakt álag á útsvar
að kröfu eftirlitsnefndarinnar. Sú
hækkun kemur við alla launamenn. Ef okkur tekst það sem
lagt er upp með í áætlunum kemur það í veg fyrir að bæjarbúar
þurfi að búa við sérstakt álag á
útsvar til frambúðar.
Við höfum verið gagnrýnd
fyrir hækkun á fasteignagjöldum,
sem í sjálfu sér er vel skiljanlegt.
Rétt er þó að benda á að fasteignagjöld sambærilegra eigna á Ísafirði eru 50% hærri en í Bolungarvík. Ég held því að það gæti
reynst fólki mjög hagkvæmt að
eignast fasteign í Bolungarvík.
Þar leynast tækifæri sem verða
að veruleika við opnun jarðganganna.“
– Hvað eiga þessar aðgerðir
að taka langan tíma?
„Stærstur hluti aðgerðanna

verður orðinn að veruleika í
haust. Þó eru ákveðnar hugmyndir sem á eftir að vinna meira með
og krefjast sérstakrar úttektar. Þar
á ég við hugmyndir um samrekstur skólastofnana bæjarins.
Við ætlum að vera búin að
snúa við rekstrinum árið 2010.
Frá og með árinu 2011 álítum

við að sveitarfélagið verði í góðum málum eins og það er kallað.“
– Að lokum langar mig að
spyrja þig þar sem mikið er um
að vera í Bolungarvík um þessar
mundir og mikil uppbygging í gangi.
Hvernig ganga framkvæmdirnar?
„Framkvæmdirnar ganga vel.

Í fyrra var rekið niður stálþil við
Brimbrjótinn og í sumar verður
steypt á hann ný þekja. Vonir
standa til að verkið verði boðið
út nú í apríl og framkvæmdir geti
þá hafist í vor. Vinna við snjóflóðavarnagarðinn hefur gengið
ágætlega en framkvæmdir liggja
þar niðri í fram yfir páska.

Framkvæmdir við Félagsheimilið hafa gengið eins og lagt var
upp með á þessu ári. Húsið verður
tilbúið að utan 1. júlí í sumar.
Reiknað er með að þráðurinn
verði tekinn upp aftur næsta vetur
og lokið við framkvæmdir innandyra eftir um það bil eitt ár“, segir Elías.
– thelma@bb.is

Laun Vinnuskólakrakka lækkuð

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að gera breytingu á
launum ungmenna í Vinnuskóla
sveitarfélagsins. Samkvæmt tillögu íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar verða þau
lækkuð. Ástæðan fyrir launalækkuninni er að í þeim þrengingum
sem Ísafjarðarbæjar gengur nú í
gegnum er Vinnuskólanum eins
og öðrum stofnunum gert að
spara. Frá árinu 2004 hafa laun
ungmenna í Vinnuskólanum
verið greidd sem prósenta af byrjunarlaunum í launaflokki 115

sem hér segir: 14 ára fá 65% af
þeim launaflokki, 15 ára 75%,
16 ára 90% og 17 ára 95%.
Eftir breytinguna munu laun
unglinganna verða á þá leið að
14 ára fá 50% af þeim launaflokki, 15 ára 65%, 16 ára 80%
og 17 ára fengi áfram 95%.
„Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar
hefur greitt ein hæstu laun á landinu og yrði það áfram þrátt fyrir
þessa breytingar. Allir þeir
unglingar sem voru í Vinnuskólanum á síðasta ári munu þrátt
fyrir þessar breytingar fá hærri

Laun unglinga í Vinnuskólanum í Ísafjarðarbæ verða lækkuð
en laun þeirra verða samt sem áður ein af þeim hæstu á landinu.
laun en þeir höfðu á síðasta ári“, segir í bréfi íþrótta- og tómstunda- fulltrúa.
– thelma@bb.is

Fá leyfi fyrir 25 veiðihús en hafa ekki fjármagn
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur samþykkt breytingar á
deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir
að sjóstangveiðifyrirtækið Kjarnabúð reisi 25 veiðihús við hafnarsvæðið og er gert ráð fyrir að
Skipulagsstofnun afgreiði málið
á næstu dögum eða vikum. En
framkvæmdir eru enn í óvissu.
Málið olli nokkrum deilum í Bolungarvík en Kjarnabúðarmönnum þótti bæjarfélagið svifaseint

við afgreiðslu málsins og setti
það samning fyrirtækisins við
þýsku ferðaskrifstofuna Kingfischer Reisen sem hljóðar upp á
hundruð milljóna í uppnám. En
nú þegar lausn þeirrar deilu er í
sjónmáli hefur efnahagskreppan
hins vegar sett strik í reikninginn.
„Þegar við vorum með allt fjármagnið klárt stoppuðu þeir [Bolungarvíkurkaupstaður] okkur af
með óskiljanlegum hætti þannig
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að við gátum ekki farið af stað í
fyrra,“ segir Haukur Vagnsson frá
Kjarnabúð í samtali við Fréttablaðið. „En nú samþykkja þeir
þetta þegar allt er komið í kalda
kol í fjármálum landsins með
þeim afleiðingum að Ísland nýtur
ekki trausts erlendis svo að við
erum í algjörri óvissu með fjármagn sem við töldum okkur áður
hafa tryggt okkur í Þýskalandi
en þar virðast menn vera að kippa

að sér höndum þar sem þeir taka
ekki neinar bankaábyrgðir gildar
frá íslenskum banka. Við förum
líklegast þá leið að fá fleiri fjárfesta inn í þetta með okkur og
við erum í þeirri vinnu núna.”
Elías Jónatansson. Bæjarstjóri
Bolungarvíkur, segir bæjarstjórnina hafa reynt að vinna að
málinu eftir bestu getu en ferlið
taki óneitanlega langan tíma.
– birgir@bb.is
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smáar
Til sölu er hljóðkerfi. 2 stk. York
Wille Elite E-408 hátalar, 2 stk
York Wille Elite EX-350 hátalarar og einn York Wille Pulse PW
subway. Einnig 16 rása mixer
og magnari og Behringer 2x400w.
Uppl. í síma 456 3664 (Baldur).
Til sölu er naggrís á kr. 2000. Á
sama stað er til sölu hnakkur
(Faxi). Uppl. í síma 892 7575.
Til sölu er íbúð á efri hæð að
Skólastíg 14 í Bolungarvík. Um
er að ræða íbúð í mjög góðu
standi. Ný eldhús- og baðinnrétting. Nýjar innihurðir. Nýjar
gluggakistur, ný svalahurð og
útskorið gler. Húsið er nýklætt
að utan og nýtt þak. Uppl. í síma
456 7027 og 895 7027.
Til sölu er hálf kláraður Flugfiskbátur ca. 5 metrar á lengd með
55 hpa utanborðsmótor. Rafstart, trim á mótor, stýri og fl.
Verð kr. 130 þús. eða tilboð. Á
sama stað eru til sölu nokkrar
byssur. Uppl. í síma 864 1341.
Óska eftir að kaupa skíðaskó
nr. 42 eða 28 sm. Vinsamlegast hringið í síma 456 3398, 896
3398 eða 863 0759.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!

Allir í góðu skapi á
Aldrei fór ég suður

Aðalfundur
Aðalfundur Skógræktarfélags Ísafjarðar verður haldinn á 2. hæð Edinborgarhússins, þriðjudaginn 21. apríl 2009 og hefst kl. 20:00.
Allt áhugafólk velkomið.
Stjórnin.

Mikill mannfjöldi sótti rokkhátíð alþýðunnar sem haldin var
í húsnæði KNH á Ísafirði um
páskahelgina. Á tveggja daga
dagskránni voru yfir þrjátíu atriði
allt frá gömlum landsþekktum
kempum til ungra og efnilegra
heimamanna. „Þetta gekk mjög
fínt og við erum mjög ánægðir.
Við viljum þakka KNH fyrir lánið á húsinu“, segir Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson rokkstjóri. Að-

spurður hvað hafi staðið upp úr á
hátíðinni segir hann að fyrir sitt
leiti hafi það verið hve mikið var
af góðum heimaatriðum í ár. „Ég
reiknaði reyndar með því að þau
væru góð en þau voru mun betri
en ég bjóst við.“ Fregnir herma
að fjöldi hátíðargesta hafi verið
meiri en í fyrra en Hálfdán Bjarki
segir erfitt að meta það. „Það var
allavega fullt af fólki og allir í
góðu skapi.“ Hátíðin var í send

út á Internetinu og margir þeirra
sem áttu ekki heimangengt á hátíðina hlýddu á hana í beinni
útsendingu.
Þrátt fyrir mikla ánægju með
hvernig hátíðin fór fram var samkvæmt upplýsingum blaðsins þó
nokkur óánægja meðal þeirra
fjölmörgu ferðamanna sem lögðu
leið sína vestur um páskana hversu illa ferðaiðnaðurinn stóð sig
varðandi opnun á verslunum og

Sovét – Ísland?
Kosningar nálgast óðfluga.
Enn virðist ríkisstjórnin eiga í
vandræðum með að koma sér í gírinn og taka til hendinni. Ýmist er
talað um að skera þurfi niður eða stofna þurfi ný ríkisfyrirtæki.
Bankarnir eru ríkiseign og fer illa á því. Sala á hluta Spron veldur
ríkisbankanum Nýja Kaupþingi áhyggjum og vandræðum og allar
líkur eru á því að að skilanefnd Spron verði ekki gert kleift að
standa við gerða samninga. Það er þá ákvörðun ríkisins og á
ábyrgð ríkisstjórnarinnar. En hvert fyrirtækið á fætur öðru er að
komast í eign ríkisins. Þannig er fyrirtækið Penninn Eymundsson
orðinn ríkisfyrirtæki að vísu yfirtekið af áður nefndu Nýja Kaupþingi. Ríkið er stærsti bóksalinn á Íslandi.
Sú spurning hlýtur að vakna hversu langt eigi að ganga í ríkisvæðingu fyrirtækja. Verður Bónus, sem Samfylkingin hefur alið
mikla önn fyrir, ríkisfyrirtæki áður en við vitum af og stjórnað
óbeint ef ekki beint af Samfylkingunni að minnsta kosti í fyrstu?
Er það svo að öllu skuli hrundið í gegn með látum áður en til hinna
brátt aðkallandi og bráðnauðsynlegu kosninga kemur 25. apríl sem
ekki þoldu bið til 9. maí í vor? Um leið og rætt er um niðurskurð
stendur ekki á því að ráða Norðmenn, suma búsetta í Frakklandi til
starfa tímabundið eða ráðgjafastarfa fyrir 1,3 milljónir króna á
mánuði fyrir fjögurra daga viðveru á Íslandi, fyrir utan greiðslu á
sjöundu milljón króna til tengiliðar á Íslandi. Þá skortir ekki fé.
Ráðgjafinn Eva Joly er að auki upptekinn við að láta kjósa sig á
Stakkur skrifar

Evrópuþingið fyrir vinstir menn í Frakklandi!
Norski seðlabankastjórinn hefur horft á gengið falla stöðugt og
skýringar eru litlar en hann átti að bjarga öllu. Íslenskar fjölskyldur
hljóta að velta vöngum yfir kjarabótum fallandi gengis og áhrifum
þeirra á lán í erlendri mynt og á verð innfluttra matvæla og annarra nauðsynja. Og lausnarorðið eina er að hrópa, Evrópusambandið nógu hátt til að fela að ekkert er að gerast í þeim efnum og mun
ekki gerast meðan Vinstri grænir eru í ríkisstjórn. Meira að segja
Framsóknarflokkurinn sem er guðfaðir ríkisstjórnarinnar sem
allir Íslendingar héldu að ætti gera tvennt og annað ekki, að efna
til kosninga fyrir 9. maí og gera snöggar og brýnar ráðstafanir til
að finna sökkvandi heimilum og fyrirtækjum björgunarhringi, er
að gefast upp á þessu barni sínu. En hann mun þrauka.
Ísland er að verða líkt Sovétríkjunum sálugu. Allt er að verða
eign ríkisins og hugmyndir eru uppi um ríkisstofnun sem sjái um
rekstur þeirra fyrirtækja, sem ríkið á þegar. Það sýnir
raunverulegan vilja forsætisráðherra til inngöngu í Evrópusambandið. Allir vita að ríkisrekstur er ekki aðgöngumiði í þann
selskap. Öll umræða um inngöngu er í skötulíki hjá öllum flokkum, orðaglamur, en VG og Sjálfstæðisflokkurinn eru á sama
máli og útgerðarmenn og vilja ekki inn.
Á meðan blómstrar Sovét – Ísland og kosningar verða
óspennandi og Ísland þokast ekki áfram heldur staðnar. Það er
ekkert val í vor.

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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þjónustu, en flestallar búðir voru
lokaðar lungann af páskunum
sem kom sér illa fyrir aðkomumenn.
Einnig hefur blaðinu borist
ábendingar um óánægju vegna
staðsetningar baraðstöðu á Aldrei
fór ég suður þar sem tónleikagestir þurftu að brjótast í gegnum
alla þvöguna til að komast að
henni. Aðspurður segir Hálfdán
Bjarki að hafa verði í huga að
húsið væri hannað sem verkstæði
ekki tónleikastaður og því takmarkað hvar slík aðstaða gæti
verið. „Að mínu mati rættist mun
betur úr þessu en ég þorði að
vona og troðningurinn minni ég
bjóst við.“ Meðfylgjandi myndir
frá hátíðinni tók ljósmyndari
blaðsins.
– thelma@bb.is
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Lífssstílltíll
Hljóðnar á Riverside?
Middlesbrough er meðal þeirra liða sem nú berjast fyrir lífi
sínu í efstu deildinni í enska boltanum. Rétt einu sinni. Gegnum
tíðina hefur þetta gamla félag eins og ýmis fleiri verið í stöðugum lyftuferðum milli deilda.
Í deildakeppninni hefur Boro hæst náð á tímabilinu
1913-14, þegar liðið varð í þriðja
sæti í efstu deild. Árið 2004 vann
liðið deildabikarinn, en það er eina
umtalsverða dollan sem komið
hefur í hús frá stofnun félagsins árið 1876 og telst hún víst ekki
sérstaklega merkileg.
Fyrir um fjörutíu árum myndaðist harður og hávaðasamur
kjarni (hooligan-gang) stuðningsmanna Middlesbrough, kallaður The Frontline. Hann hefur æ síðan verið meðal hinna
áköfustu og illskeyttustu og raunar alla tíð síðan ofarlega í
efstu deild slíkra hópa.
Sá fáheyrði atburður varð fyrir skömmu, að yfirstjórn félagsins skrifaði stuðningsmönnum opið bréf og bað þá um að hafa
svolítið minni hávaða á leikjum. Það væri vissulega í lagi að
fagna með látum þegar liðið skoraði mark en stöðugur hávaðinn
á Riverside-vellinum væri að gera aðra áhorfendur hreinlega
vitlausa.
Ef stuðningsmennirnir fara eftir þessum tilmælum má búast
við hljóðlátum leikjum í nánustu framtíð. Ekkert annað lið í
úrvalsdeildinni hefur skorað eins fá mörk á þessari leiktíð.
Stuðningsmaðurinn stríðsmálaði á myndinni virðist ekki
mjög hávaðasamur þessa stundina.

Utan úr heimi

Elsa er Vestfirðingur að ætt og uppruna en þangað sækir hún nafnið á
galleríinu. Amma hennar og afi
bjuggu að Keldu í Mjóafirði við Ísafjarðardjúp. Bærinn hét upphaflega
Jökulkelda (jökull=ís) en var síðar
stytt í Keldu. Elsa er dóttir hjónanna Borgars Halldórssonar sem
lengi var stýrimaður á Fagranesinu
og Kristínar Ólafsdóttur, en þau eru
bæði látin.
Elsa rekur vinnustofu og gallerí
undir heitinu Ískelda-gallerí-local
design á Húsavík, en þar hefur hún
búið síðan 1983. Elsa er gift Ásgeiri
Hólm Agnarssyni og eiga þau til
samans 6 börn.
Elsa segir okkur hér söguna á
bak við hönnun á svokölluðum hettutreflum:
„Hugmyndin af hettutreflunum
er gömul og á sér langa sögu, upphafið má rekja allt til fyrri hluta síðustu aldar og þá til Grænlands.Peter
Freuchen var danskur blaðamaður,
rithöfundur og landkönnuður er
giftist grænlenskri konu og átti með
henni dóttur er nefnd var Pipaluk.
Seinni kona Peters var Dagmar
Cohn en hún var mikill fatahönnuður þess tíma. Kona sú ásamt Pipaluk gerðu hettutreflana að tískuvarningi er vakti mikla hrifningu á
meðal kvenna og þá ekki síst fyrir
þær sakir að þar fór saman notagildi
og þægindi., voru þeir kallaðir
„pipaluk“ eftir hönnuðinum. Urðu
þeir mjög vinsælir í Danmörk og
þá ekki síður hér á Íslandi í kringum
1940.
Með þessa hugmynd að leiðarljósi fór ég á stað með hönnun á
hettutreflunum. Það fyrsta sem á
sér stað eftir að hugmynd vaknar
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Hettutrefill
eftir Elsu G. Borgarsdóttur
er að koma henni niður á blað,
hanna snið og hefja saumaskapinn.
Yfirleitt er það svo að ferlið getur
tekið mislangan tíma en það sem
hjálpaði mér við það í þetta sinn
var að ég var svo heppin að fá upplýsingar frá eldri frú sem átti slíkan
hettutrefill á sínum ungdóms árum.
Eftir að ég var orðin sátt við útkomuna var næsta skref að velja
saman efni, en það sem mig langaði
til að gera var að blanda saman
tveimur litum eða tegundum til að
fá fram fjölbreytileika í útliti og
áferð.
Eins legg ég ríka áherslu á að
nota vönduð efni við hönnun mína
til að flíkin eða fylgihlutinn eldist
vel og aflagist sem minnst við notkun.
Er ég í lokin mjög sátt við útkomuna og þá ekki síst yfir notagildi þeirra. Hafa hettutreflarnir
vakið mikla athygli og hrifningu á
meðal kvenna líkt og þeir gerðu
fyrr á liðinni öld.
Það er gaman að segja frá því að
ég hef alla tíð heillast af grænlenskri sögu. Hef ég m.a. sótt hugmyndir og selskinn þangað varðandi hönnun mína. Skinn þau sem
ég hef valið að nota eru af hringanóra en hann er eitt af einkennisdýrum Heimskautaíssins á Norðurslóðum og hafa frumbyggjar þar
treyst mjög á hann til viðurværis í

gegnum aldirnar. Hefur hann verið
nýttur til matar, skinnið nýtt í klæði
og spikið sem ljósgjafi. Koma
skinnin frá Suður-Grænlandi eða
nánar tiltekið frá Qaqortoq (Julianehåb á dönsku). Getur ferðalag
skinnanna hingað til Húsavíkur
tekið mislangan tíma, jafnvel allt
að nokkra mánuði.
Ekki má nú gleyma því að selveiðar tíðkuðust einnig hér fyrr á
öldum, hefur kjötið ásamt spiki
vafalaust satt margan manninn, en
í dag er aftur á móti lítið um að
menn veiði sér sel til matar.
Hægt er að fara inná heimasíðu
ískeldu til að sjá betur hönnun þá
sem hún hefur fram að bjóða. Vefslóðin er www.iskelda.is.

Gullvon
Það er óþrifaleg og mæðusöm vinna að standa allan daginn
upp í mitti í drullufeni og leita að gulli og vona að heppnin
verði með að þessu sinni. En ríkidæmið lætur oftast á sér
standa hjá þeim sem þessa vinnu stunda og einhver bið eftir
einkaþotunni og einkasnekkjunni. Líklega árangursríkara að
stunda bankasvindl og bólufyrirtækjarekstur þó að gæfan af
slíkri iðju geti verið hverful.
Myndin er frá Venesúela sem frekar hefur á sér orð fyrir
svarta gullið, olíuna, en gullið sem glóir og reynist mörgum
valt.
FIMMTUDAGUR 16. APRÍL 2009

Hitt og þetta úr eldhúsi Dagnýjar
Sælkeri vikunnar býður upp á
kjúklingabringur með Parmaskinku og mozzarellaosti og ofnbakaðar Ratte kartöflur. Einnig
býður hún upp á twix eftirrétt
með Mascarpone osti og ferskum
berjum.
Kjúklingabringur
með parmaskinku
og mozzarellaosti
4 stk kjúklingabringur án
skinns
4 sneiðar parmaskinka
1 kúla mozzarellaostur,skorinn
í 4 sneiðar.
Maldon salt
Pipar
2 stk egg
Hveiti
Ljóst brauðrasp
1 stk sítróna, skorin í 4 báta
Ólífuolía
50 g smjör

Skerið vasa í bringurnar eftir
endilöngu; 1 cm op á yfirborðinu
en færið hnífinn vel til þannig að
vasinn verði víðari inni í bringunum. Vefjið einni sneið af
skinku utan um ostbita og fyllið
bringurnar. Veltið bringunum að
því loknu upp úr hveiti, síðan
pískuðum eggjum og að síðustu
raspi. Bræðið smjör á pönnu
ásamt ólífuolíu og brúnið kjúkl-

Ofnbakaðar Ratte kartöflur
1/2 kg Ratte kartöflur (mega
vera bökunarkartöflur)
1 stk heill hvítlaukur,afhýddur
4-5 greinar ferskt rósmarín
Ólífuolía
Maldon salt
Pipar
Skerið kartöflurnar í tvennt og
setjið í eldfast mót með hvít-

Sælkerinn

ingabringurnar við meðalhita þar
til þær eru gylltar og fallegar.
Kryddið með salti og pipar og
setjið í 180°C heitan ofn í um 12
mín. Kreistið sítrónusafa yfir
þegar bringurnar eru tilbúnar og
komnar á diska.

lauksgeirum og ólífuolíu. Kryddið með rósmaríni, salti og pipar.
Bakið kartöflurnar í 200°C heitum ofni í um 40 mín. Snúið kartöflunum, 3-4 sinnum á bökunartímanum.
Mjög gott að hafa gott salat

Sælkeri vikunnar er Dagný Hermannsdóttir á Ísafirði.
með og bakað brauð.
Brytjið twix í botn á skál.
Hrærið ost og flórsykur saman.
Twix-eftirréttur
Vanilludropum og rjóma blandað
4 stk Twix
varlega saman við. Þetta er sett
1 dós Mascarpone ostur
yfir kexið, síðan ber að eigin vali
2 dl þeyttur rjómi
ofan á.
100 g flórsykur
Ég skora á Tinnu Óðinsdóttir
1-2 tsk vanilludropar.
á Ísafirði til að vera næsti sælkeri
Ber að eigin vali.
vikunnar.

Vindhanaþjófnaður á Ísafirði
Bolvíkingurinn Kristján Jónsson hefur reglulega birt á bloggsíðu sinni munnmælasögur af
vestfirskum gleðipinnum eins og
hann orðar það. Hefur þessi liður
verið vinsæll frá upphafi þegar
fyrsta sagan leit dagsins ljós árið
2004. Nú hefur Kristján birt
hundruðustu munnmælasöguna.
Í tilefni af þessum merka áfanga
fékk Bæjarins besta góðfúslegt
leyfi Kristjáns til að birta söguna
sem hann segir sýna glögglega
hversu áhugasamir þessir góðu
drengir hafa alla tíð verið um að
betrumbæta sitt nánasta umhverfi.
„Saga númer 100 ætti að hljóma
kunnuglega í eyrum einhverra
Vestfirðinga sem muna aðeins
aftur í tímann en eins og svo oft
áður þá óx verkefnið nokkuð af
umfangi eftir því sem á leið, eins
og oft gerðist hjá þeim fróma
félagsskap Vestfirskum gleðipinnum, á þessum árum.
Sagan gerist fyrir tæpum tveimur áratugum síðan en á þessum
tíma var sorpeyðingarstöðin á
Skarfaskeri í Hnífsdal í fullum
rekstri undir öruggri stjórn Gilla
kropps. Eitthvað þótti karlinn
hlaða hressilega á bálið og höfðu
íbúar á Árvöllum kvartað undan
menguninni og var ekki hægt að
hengja út þvott er vindur stóð af
stöðinni. Þau svör sem íbúar
fengu voru þau að Gilla og hans
mönnum yrði fyrirskipað að
draga aðeins úr afköstunum í
norðaustanátt! Einhvern tíma
voru Gleðipinnarnir að velta
þessu fyrir sér og þótti þetta heldur ódýr lausn ef enginn væri vindhaninn á stöðinni og var ákveðið
að finna vindhana við fyrsta tæki-

Kristján Jónsson.
færi og færa Ísafjarðarbæ að gjöf.
Leið nú nokkuð og beið þangað
til verndari Bloggs fólksins, Halldór Magnússon og Jón Áki Leifsson voru ásamt fleiri góðum
mönnum í gleðskap í fínu húsi
við Urðarveg. Þegar þeir yfirgáfu
samkvæmið hljóp heldur betur á
snærið hjá þeim félögum. Þeim
til ómældrar gleði, ráku þeir augun í að húsið státaði af þessum líka
fína vindhana á þakinu. Þurfti
ekki að eyða neinum orðum á
það, heldur svipti HáEmm, félaganum upp á þak, þar sem Jón Áki
jagaði hanann niður með miklu
brambolti, þar sem ekki fór mikið
fyrir verkfærum. Svo mikil voru
lætin í þeim félögum, fyrir utan
hvað þeim fannst þetta óhemju
sniðugt, að yfirlæknirinn sem bjó
í nágrenninu vaknaði við öll
ósköpin og kom út á svalir á náttserknum einum fata og kallaði
til þeirra heldur höstugur: „Strákar, skilið þið þessu strax!“ Jón
galaði á móti: „Skila hverju?“
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Að sjálfsögðu festi ljósmyndari, Vestfirska fréttablaðsins sáluga, viðburðinn á
filmu á tröppunum hjá Smára Haralds. Frá vinstri: Smári Haraldsson, Jón Áki Leifsson,
Halldór Valgarð Magnússon, Ásgeir Þór Jónsson og Benedikt Níels Óskarsson.
„Vindhananum!“ kallaði þá læknirinn. „Hvaða vindhana?“ svaraði
Jón og reyndi að fela hanann
undir jakkanum sem þótti nokkur
bjartsýni. Jón Áki hafði á þessu
krítíska augnabliki ákveðið að
hafa orð fyrir félögunum og gerði
það auðvitað einstaklega vel,
enda kominn af málafærslumönnum og strigakjöftum langt
aftur í ættir.
Daginn eftir voru nokkrir hnípnir menn á rúntinum og voru með
nokkurt samviskubit yfir aðförum næturinnar, því eins og alþjóð
veit er um að ræða einstaklega
prúða og vel upp alda einstaklinga. Þótti þeim rétt að fara til
húseiganda og gangast auðmjúkir við glæpnum. Fyrir utan
samviskubitið þá vissu þeir einnig að yfirlæknirinn myndi þekkja
þá ef til sakbendingar kæmi. Því
var ákveðið að þeir myndu draga
eldspýtur um val á frummælenda
eins og siður var hjá Gleðipinnunum þegar þeir vildu að Jón

Áki hefði orð fyrir þeim. Venju
samkvæmt kom það í hlut Jóns
sem muldraði uppáhaldsmáltækið sitt, „vogun tapar!“
Eigandi hússins þar sem glæpurinn hafði verið framinn var
Böðvar rækjukóngur og var
ákveðið að banka uppá hjá Eiríki
syni hans. Voru teknir nokkrir
rúntar á meðan kjarki var safnað
og Jón kláraði útfærslu afsökunarpistilsins, en svo var farið og
knúið dyra. Kom Eiríkur til dyra
og beindust öll augu að Jóni sem
sagði þá hátt og snjallt, „Eiríkur,
trúir þú á dauðarefsingar?“
Þarf ekki að orðlengja að þeim
voru fyrirgefnar allar syndir og
máttu að auki eiga vindhanann.
Fóru að svo búnu mjög sáttir á
braut með blessun útgerðarmannsins. Þar sem Gleðipinnarnir voru nú orðnir löglegir eigendur þessa líka fína vindhana
þótti rétt að setja hann í slypp og
þótti enginn hæfari til þeirra
verka heldur en Guðmundur Páll

Óskarsson, hákarlsverkandi og
þúsund þjala smiður. Skilaði
Gummi hananum skömmu síðar
nýmáluðum, smurðum, ískurslausum og tilbúnum til notkunar.
Þá var ekkert annað eftir að
gera hjá þeim félögum en að
banka uppá hjá sínum gamla
kennara úr MÍ, Smára Haraldssyni, sem gegndi á þessum tíma
stöðu bæjarstjóra. Vitaskuld tók
Smári sínum gömlu nemendum
fagnandi enda gerði hann sér
grein fyrir því að án vindhana
yrði þetta mikla deilumál í Hnífsdal ekki til lykta leitt. Við þetta
tilefni lofaði Smári því að strax
næsta dag færi vaskur flokkur
frá bænum í þeim tilgangi einum
að setja hanann upp. Stóð það
eins og stafur á bók. Er mál
manna að eftir þetta hafi annars
eins friður ekki ríkt í dalnum,
hvítblaktandi þvottur á hverri
snúru, Gilli hæstánægður, sól
skein í heiði og bros á hverju
andliti.“
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