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„Landið stækkar ekkert þó veiðimönnum fjölgi,“ segir veiðimaður-
inn og leiðsögumaðurinn Róbert Schmidt, sem segir menntun nýrra

veiðimanna ábótavant. Á miðopnu í dag segir hann frá uppvaxtar-
árum í sælunni á Suðureyri, ævintýraferðum um Grænland og

veiðiáhuga sínum sem ryðst sífellt fram fyrir önnur áhugamál.

Veiðimaður af guðs náð
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Ljóst er að fleiri ruslatunnur
verða afhentar íbúum Ísafjarðar-
bæjar en talið var. Gert var ráð
fyrir 1.000 tunnum en þær verða
væntanlega 1.200 talsins að því
er fram kom á fundi nefndar sorp-
mála í sveitarfélaginu. Þar voru
lagðar fram upplýsingar um heild-
armagn sorps fyrir mánuðina jan-
úar-apríl. Alls hafa verið flutt til
urðunar 413 tonn af sorpi frá
heimilum og fyrirtækjum eða
30% af áætluðu magni. Inn á mót-
tökustöð Funa hafa komið 60
tonn af timbri og 270 tonn af

blönduðum úrgangi. Á söfnunar-
staði hafa komið 15 tonn af
timbri, 20 tonn af almennu sorpi
og 5 tonn af brotamálmum.

Frá 16. apríl til 30. apríl voru
vigtuð inn alls 21 tonn af almennu
sorpi og 3,3 tonn af endurvinnslu-
efnum frá heimilum. Endurvinn-
sluefni eru því um 14% af heild-
armassa. Auk þess hafa komið
inn 1,8 tonn af heyrúlluplasti.
Nefndin benti á, að flokkunar-
kerfið er rétt að fara í gang og því
ættu tölur fyrir maí að gefa betri
mynd af flokkunarárangri. Nefnd-

in lýsti ánægju sinni með þróun
mála og lagði til að flokkunarár-
angur verði birtur reglulega á
heimasíðu Ísafjarðarbæjar.

Nefndin ræddi jafnframt gjald-
skrá fyrir förgun, móttöku og
flokkun sorps í Ísafjarðarbæ.
Lögðu nefndarmenn til að gjald
fyrir almennt sorp verði 33 kr./
kg, gjald fyrir timbur verði 17
kr./ kg og nýr gjaldflokkur fyrir
steinefni frá framkvæmdum
verði 5 kr./kg.Gjaldfrjálst verði
fyrir heimili allt að 1 m³, sjá gjald-
skrá. Þá lagði nefndin til við

verktaka að íbúar sveitarfélagsins
verði heimsóttir eins fljótt og mögu-
legt er, þar sem sorpflokkun verði
kynnt enn frekar.

Umhverfisfulltrúi Ísafjarðar-
bæjar kynnti á fundinum stöðu
mála á útgáfu sorpbæklings, sem
verður á nokkrum tungumálum.
Bæklingurinn verður aðgengi-
legur á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
og prentuð eintök á bæjarskrif-
stofu og bensínstöðvum.

Samkvæmt upplýsingum frá
Kubbi ehf. á Ísafirði mun sorp-
hirða frá heimilum vera þannig,

að aðra hverja viku verður end-
urvinnsluefni tekið og aðra hverja
viku almennt heimilssorp. Tíma-
planið er eftirfarandi: Mánu-
dagar: Eyrin og efri bær á Ísafirði.
Þriðjudagar: Holtahverfi og
Hnífsdalur. Miðvikudagar: Flat-
eyri, Suðureyri og Þingeyri.
Spurst var fyrir um sorpmál á
tjaldsvæðum og hafnarsvæðum
Ísafjarðarbæjar. Umhverfisfull-
trúi upplýsti að á tjaldsvæðum
yrðu settir gámar og kör þar sem
allt sorp verður flokkað.

– thelma@bb.is

Rúmlega 400 tonn flutt til urðunar

Fleiri rekstr-
artruflanir
Skráðar rekstrartruflanir hjá

Orkubúi Vestfjarða á síðasta
ári voru 227 samanborið við
210 árið á undan. Bilanir í
heitaveitukerfum Orkubúsins
voru alls 13 á árinu en voru
20 árið áður. Flestar voru bil-
anirnar í Bolungarvík eða
fjórar, þrjár á Ísafirði og á
Patreksfirði og tvær á Suður-
eyri. Rekstrartruflanir í raf-
orkukerfinu urðu alls 214 á
árinu en voru 190 árið áður.
105 voru fyrirvaralausar eða
fyrirvaralitlar og 109 vegna
viðhalds.

Sjö truflanir urðu frá orku-
gjafa að rafalaúrtaki, 174 frá
rafalaúrtaki að lágspennuvafi
dreifispennis og 33 frá lág-
spennuvafi dreifispennis að
raflögn notenda. Fimm fyrir-
varalausar truflanir urðu á
flutningskerfi Landsnets á
Vestfjörðum.

Frá þessu er greint í árs-
skýrslu Orkubús Vestfjarða.

Ljóð og litlar
vísur Birkis
Birkir Friðbertsson frá

Birkihlíð í Súgandafirði hefur
gefið út bókina Ljóð & litlar
vísur. Birkir segir að efni bók-
arinnar hafi fyrst og fremst
verið tómstundargaman og
hafi aldrei verið ætlað útgáfu.

Bókin ætti að falla sérstak-
lega vel í kramið hjá stað-
kunnugu fólki á norðanverð-
um Vestfjörðum en meðal
annars er að finna Minni Súg-
andafjarðar og vísur frá Lions-
og kvenfélagaskemmtunum á
svæðinu.

Birkir er fæddur í Botni í
Súgandafirði og bjó þar með
fjölskyldu sinni þar til 1966
ásamt foreldrum hans. Nýbýli
stofnaði hann ásamt konu
sinni 1958 og nefndi þá jörð
Birkihlíð.

„Samningarnir ganga ágætlega
og stefnan er sú sama. Toppfiskur
vill eignast vinnsluhúsin og hefja
þar vinnslu,“ segir Hjalti Árna-
son, forstöðumaður lögfræði-
sviðs Byggðastofnunar. „Hins
vegar höfum við ítrekað farið
fram á að leigusamningur Lotnu
ehf., á fiskvinnslunni verði gerð-
ur upp. Það er forsenda þess að
við getum komist inn í húsin, en
þau hafa orðið fyrir tjóni í vetur
og liggja nú undir skemmdum.
Það hefur hins vegar ekki orðið
að því ennþá,“ segir Hjalti, sem
ekki segist kunna skýringar á
þessum töfum. „Þetta hefur gerst
þrátt fyrir að Lotnumenn hafi
orðið uppvísir að því að reyna
selja eignir úr búinu. Upp úr pásk-
um fréttum við frá manni sem

hafði skoðað tæki, sem tilheyra
búinu, en honum hafði verið boð-
ið tækin til sölu. Við teljum það
verk skiptastjóra að rýma eignirn-
ar áður en þær eru afhentar okkur
sem veðhöfum.“ segir Hjalti.

Friðbjörn E. Garðarsson, skipta-
stjóri þrotabús Eyrarodda, segir
meinta sölutilraun á tækjum úr
þrotabúinu hafa verið misskiln-
ing sem hafi verið leiðréttur um
hæl. Hann segir ekki standa til
að segja upp leigusamningum við
Lotnu á meðan enn sé óvissa um
sölu á eignunum. „Lotna hefur
lagt fram fullnægjandi tryggingar
fyrir leigunni og leigusamning-
urinn verður gerður upp þegar
framhaldið er komið betur í ljós.
Leigusamningurinn var gerður eft-
ir að ágreiningur á milli Byggða-

stofnunar og Lotnu kom upp.
Menn voru sammála um, í ljósi
þess að sala á eignunum myndi
tefjast, að best væri að raska sem
minnst starfsemi vinnslunnar. Og
það sjónarmið stendur enn,“ segir
Friðbjörn.

Byggðastofnun hefur átt í við-
ræðum við fiskvinnslufyrirtækið
Toppfisk í nær tvo mánuði en
engin niðurstaða er komin í mál-
ið. Ýmislegt hefur orðið til þess
að seinka viðræðunum, til að
mynda vandkvæði er varða
skráningu og þinglýsingu á fast-
eignum þrotabúsins. Samkvæmt
upplýsingum BB er þó niður-
staða í sjónmáli í þeim málum.

Erfitt er að átta sig á hvað
veldur töfum á samningunum en
leiða má líkum að því að Topp-

fiskur setji það fyrir kaupunum
að Lotna skuli enn vera með starf-
semi í húsunum og deilur séu
uppi um eignarhaldið. Ef hvorki
er hægt að ganga frá sölu á eign-
unum til Toppfisks né Lotnu,
eins og staðan er nú, kemur ein
önnur leið til greina. Byggða-
stofnun getur leyst til sín allar
eignir þrotabúsins, einnig þær
eignir sem ekki eru veðsettar
stofnuninni, og í framhaldinu
gengið til sölusamninga. Gagn-
vart mögulegum kaupanda yrði
þá óvissan um eignarhaldið úr
sögunni. Þetta myndi þó ekki
leysa ágreining Byggðastofnunar
og Lotnu ehf. um hvort stofn-
uninni hafi verið heimilt að
stöðva söluna á sínum tíma.

– kte@bb.is

Málefni fiskvinnslunn-
ar á Flateyri enn í hnút

 Erfiðlega hefur gengið að selja eignir þrotabús Eyrarodda. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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LEIKSKÓLASTJÓRI Á EYRARSKJÓLI
Auglýst er eftir leikskólastjóra við leik-
skólann Eyrarskjól. Staðan er laus frá og
með 1. ágúst 2011. Eyrarskjól er þriggja
deilda skóli með börn á aldrinum 1-6 ára
og vinnur samkvæmt Hjallastefnunni.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að
finna á heimasíðu leikskólans http://
www.leikskolinn.is/eyrarskjol.

Helstu verkefni og ábyrgð:
· Vera faglegur leiðtogi leikskólans, hafa
yfirumsjón með daglegu starfi í leikskól-
anum, skipuleggja foreldrastarf, stýra
rekstri skólans á grundvelli fjárhagsáætl-
unar, bera ábyrgð á starfsmannamálum
og skipuleggja tengsl skólans við aðila
utan hans.
Hæfniskröfur:
· Leikskólakennaramenntun skilyrði og
  viðbótar menntun í stjórnun æskileg.
· Reynsla af stjórnun æskileg.
· Þekking á rekstri.
· Góð tölvukunnátta.
· Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum
  samskiptum.
Umsóknarfrestur er til 2. júní 2011.
Umsóknir skulu berast til Margrétar
Geirsdóttur, sviðsstjóra Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnar-
stræti 1, Ísafirði. Sviðsstjóri veitir nánari
upplýsingar í síma 450 8000 eða á netfang-
inu margret@isafjordur.is.

Á undanförnum árum hefur Rás1
og tónlistarhátíðin Við Djúpið
átt í nánu samstarfi. Rás 1 hefur
tekið upp tónleika hátíðarinnar
og sent út auk þess að senda
reglulega út beint frá hátíðinni.
„Það er einstaklega ánægjulegt
fyrir Rás 1 að taka þátt í svona
metnaðarfullri hátíð þar sem
unga fólkið er í forgrunni og fær
að njóta sín, bæði sem flytjendur
og tónskáld,“ segir Bergljót Har-
aldsdóttir , verkefnisstjóri tónlist-
ar á Rás 1. Rás 1 á nú, þriðja árið
í röð, í samstarfi við hátíðina um
verkefnið Leit að nýjum tón-

skáldum. Þátttaka útvarpsins
skiptir miklu máli fyrir verkefnið
og þau nýju tónskáld sem taka
þátt, þar sem það er ekki á hverj-
um degi sem ný tónskáld fá verk-
in sín flutt af framúrskarandi tón-
listarfólki í útvarpi. „Það hefur
skipt verkefnið sköpum að hafa
Rás 1 með og með því fæst fag-
legur blær sem er dýrmætur“,
segir Greipur Gíslason, fram-
kvæmdastjóri hátíðarinnar.

Bergljót segir hátíðina vera
sérstaka fyrir margra hluta sakir
og vera gott útvarpsefni. „Það er
mikil stemmning að koma á Ísa-

fjörð og fylgjast með menning-
unni sem þar blómstrar í dásam-
legri náttúrufegurð og miðnætur-
sól. Við þessar sérstöku aðstæður
hefur skapast vettvangur fyrir
listafólk til að gera sitt allra besta
og umgjörð hátíðarinnar er kjörin
til að leysa úr læðingi tónlistar-
galdra sem Rás 1 hlakkar til að
miðla til landsmanna allra.“

Tónlistarhátíðin Við Djúpið fer
fram dagana 21. - 26. júní. Rás1
sendir meðal annars beint út frá
lokatónleikum hátíðarinnar  í
Hömrum, sunnudaginn 26. mars
kl. 16, strax að loknum fréttum.

Við Djúpið í samtarf við Rás1

Verð á fiski í verslunum lands-
ins hefur hækkað um 93,3% frá
árinu 2000 að því er fram kemur
í undirvísitölu matar og drykkjar
í neysluverðsvísitölu sem birt er
á vef Hagstofu Íslands. Til sam-
anburðar má nefna að vísitala
neysluverðs án húsnæðis hækk-
aði um 78% á sama tímabili.
Fjallað er um hækkun á nokkrum
matvöruliðum í Morgunblaðinu
og þar kemur fram að fiskur er
sú matvara sem hækkað hefur
mest á liðnum áratug.

Aðrar vörur sem hækkað hafa
mikið eru kaffi sem hefur hækkað
um 78% á sama tímabili. Verð á
kjöti hefur hækkað minnst, eða um

Fiskverð hefur nær tvöfaldast á liðnum áratug.
tæp 48%, en næst koma ávextir
með um 52% hækkun. Ólafur
Júlíusson, innkaupastjóri hjá
Krónunni, segir hátt verð erlendis
og lágt gengi krónunnar vera

megin skýringuna á miklum
verðhækkunum. „Fiskur hefur
snarhækkað í verði. Hann er orð-
inn munaðarvara. Það er slegist
um hvert kíló,“ segir Ólafur.

Fiskur orðinn munaðarvara

Fasteignamat er mjög mis-
munandi á landinu samkvæmt
útreikningi sem Byggðastofnun
fékk Þjóðskrá Íslands til að gera.
Lægst er matið á Patreksfirði og
í Bolungarvík af þeim þéttbýlis-
stöðum sem skoðaðir voru en
viðmiðunareignin var einbýlis-
hús sem er 161,1m² að grunnfleti

og 351m³. Stærð lóðar er 808m².
Fasteignamat húss og lóðar á höf-
uðborgarsvæðinu, miðað við
meðaltal, er 30,1 milljón og hefur
lækkað úr 34,2 milljónum árið
2009. Af þeim þéttbýlisstöðum
sem skoðaðir voru utan höfuð-
borgarsvæðisins er matið hæst á
Akureyri, 23,8 milljónir og í

Keflavík 22,6 milljónir. Hafa Ak-
ureyri og Keflavík sætaskipti á
listanum.

Matið á Patreksfirði er 7,8
milljónir og 8,9 milljónir í Bol-
ungarvík. Á Siglufirði er það 9,0
milljónir. „Það er því ljóst að
fasteignamatið er mishátt þó
heldur hafi dregið saman. Á það
bæði við um lóðarmat og húsa-
mat. Ástæða þess að saman dreg-
ur er sú að matið lækkar mest þar
sem það var hæst. Nú er lægsta
mat 26% af hæsta mati en í fyrra
var munurinn 23%,“ segir á vef
Byggðastofnunar.

Þegar horft er á fasteignagjöld-

in breytist myndin verulega. Tek-
ið skal fram að hér er horft til
allra svokallaðra fasteignagjalda,
það er fasteignaskatts, lóðarleigu,
fráveitugjalds, vatnsgjalds og
sorpgjalds. Meðaltalið á höfuð-
borgarsvæðinu gefur ekki hæstu
fasteignagjöldin. Því valda álagn-
ingarreglur einstakara sveitarfé-
laga. Gjöldin eru nú hæst á Ísa-
firði, 263 þúsund en lægst á Patr-
eksfirði, 137 þúsund. Gjöldin á
Patreksfirði eru því rétt rúmlega
50% af gjöldunum á Ísafirði. Þarna
hefur líka dregið saman með
hæstu og lægstu gjöldum.

Rétt er að taka fram að sveitar-

félög veita mismunandi þjónustu
til dæmis hvað varðar sorpurðun
og förgun og sums staðar er
rukkað fyrir þjónustu sem er
innifalin í gjöldum annars staðar.
Þá er og rétt að vekja athygli á
því að á einstaka stað er fast-
eignamat mismunandi eftir hverf-
um í framangreindum stöðum.
Loks er ástæða til að vekja athygli
á því að í sveitarfélögum með
fleiri en einn þéttbýliskjarna er
fasteignamatið mjög mishátt eftir
kjörnum og þar með fasteigna-
gjöldin. Sama á við um dreifbýli
landsins.

– thelma@bb.is

Lægsta fasteignamatið á Patreksfirði
Patreksfjörður. Ljósm: Mats Wibe Lund.
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Spurningin
Hyggst þú flytja á
milli landshluta á

næstu mánuðum?
Alls svöruðu 569.

Já sögðu 67 eða 12%
Nei sögðu 458 eða 80%
Óvíst sögðu 44 eða 8%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Miklir hagsmunir í húfi

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Suðaustanátt og rigning
sunnan- og vestanlands,
en annars þurrt og víða
bjartviðri. Hiti breytist
lítið. Horfur á laugar-

dag: Útlit fyrir austlæga
átt og vætu með köflum í
flestum landshlutum. Hiti

5-10 stig. Horfur á
sunnudag: Útlit fyrir

austlæga átt og vætu í
flestum landshlutum.

Hiti 5-10 stig.

BÍ/Bolungarvík sigraði
lið Hauka á Ásvöllum í
Hafnarfirði á laugardag
með tveimur mörkum gegn
einu. Tomi Ameobi og
Michael Abnett skoruðu
fyrir BÍ. Þar með náði liðið
í sín fyrstu þrjú stig í 1.
deildinni. Í samtali við Fót-
bolta.net sagði þjálfarinn
Guðjón Þórðarson, að sig-
urinn hefði að mörgu leiti
verið sanngjarn og yfirveg-
aður.

„Mér finnst Haukaliðið
sterkt og það er erfitt að
brjóta þá niður. Ég átti von
á erfiðum leik og fyrirfram
hefði maður eflaust gefið
sér það að maður hefði ver-
ið sáttur við jafntefli en eftir
að við fengum stöðu í síð-
asta leik sem ég var ósáttur
við og tapa heima, vildum
við reyna að rífa okkur upp
og sækja til sigurs. Það gekk
eftir.“

Sigur gegn
Haukum

Tomi Ameobi var
í fremstu víglínu í

leiknum á laugardag.

Fiskvinnslufyrirtækið Íslands-
saga er burðarásinn í atvinnulífi
Suðureyrar. Fyrirtækið gerir út
þrjá krókaaflamarksbáta og rekur
fiskvinnslu á staðnum. Starfs-
menn fyrirtækisins eru um sjötíu.
Óðinn Gestsson framkvæmda-
stjóri segir að kvótafrumvörp rík-
isstjórnarinnar skapi klárlega óvissu
í starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja
landsins. „Það liggur ekki fyrir
hvaða reglur koma til með að
gilda varðandi úthlutanir úr þess-
um pottum sem verða búnir til.

Hvað okkar fyrirtæki varðar gæti
byggðapotturinn hugsanlega
komið okkur til góða, en eins og
ég segi hafa leikreglurnar ekki
verið mótaðar. Það er gert ráð
fyrir því að sveitarfélögin úthluti
veiðiheimildum úr byggðapottin-
um, hvaða reglur þær setja sér er
alveg óskrifað blað,“ segir Óð-
inn.

„Sömu sögu er að segja um
strandveiðarnar og leigu á veiði-
heimildum, þessar leiðir hafa
ekki verið útfærðar. Íslensk sjáv-

arútvegsfyrirtæki hafa mátt búa
við óvissu um framtíðina frá því
núverandi ríkisstjórn var mynduð
og ég get ekki séð að með þessum
frumvörpum hafi staðan breyst,
það á eftir að útfæra svo marga
stóra og mikilvæga þætti í þess-
um frumvörpum.“

Óðinn bendir á að núverandi
fyrirkomulag hafi tekið breyt-
ingum á undanförnum árum.
„Það kerfi var ekki fullkomið í
upphafi og ýmsir agnúar hafa
verið sniðnir af kerfinu. Ef þessi

frumvörp verða að veruleika end-
urtekur sagan sig örugglega með
tilheyrandi orðaskaki fram og til
baka. Þessi grein er ekkert öðru-
vísi en aðrar, það verður að vera
hægt að gera áætlanir nokkur ár
fram í tímann. Það eina sem vitað
er í dag að til stendur að innkalla
veiðiheimildir í framtíðinni og
úthluta þeim með öðrum hætti.
Þessi sífellda óvissa er helsti
óvinurinn og dregur hægt og síg-
andi úr manni kraftinn,“ segir
Óðinn Gestsson. – thelma@bb.is

Óvissan er helsti óvinurinn
Suðureyri við Súgandafjörð. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Þótt ýmsum hafi þótt fyrirheitin í þágu Vestfirðinga, á fundi ríkis-
stjórnarinnar á Ísafirði í byrjun apríl, rýr í roðinu, er yfirlýsingin um
að niðurskurðurinn í fjárveitingum til vegagerðar nái ekki til fram-
kvæmda á Vestfjörðum af hinu góða. Það er skref í þá átt sem álykt-
að var á fundi um atvinnumál í fjórðungnum, sem fram fór í byrjun
mánaðarins, þar sem lögð var áhersla á mikilvægi þess að ljúka sam-
tengingu norður- og suðursvæða Vestfjarða: ,,Eitt atvinnu- og
byggðasvæði opnar leið til að snúa við byggðaþróun og efla fjórðung-
inn á eigin forsendum. Samtenging svæðanna tveggja er það afdrifarík
að hún á heima í hópi verkefna sem ríkið hyggst vinna á næstu árum
en greiða á löngum tíma að framkvæmdum loknum. Er þess vænst
að svo verði og eru Vestfirðingar reiðubúnir til þess að stofna hluta-
félag um framkvæmdina og vinna með ríkisvaldinu eftir því sem
þörf krefur.“

Vestfirskar byggðir munu ekki ná fyrri stöðu hvað varðar fiskveiðar
og vinnslu sjávarafurða. Því er lífsnauðsyn að horft verði til annarra
stórra atvinnuþátta, ígildi stóriðju. Má í því sambandi nefna alþjóðlega
umskipunarhöfn fyrir íshafssiglingar, sem ekki er spurning um
hvort, heldur hvenær komi, en Dýrafjörður er einn þeirra staða sem
talinn er koma til greina í því sambandi. Þá hefur Hvesta í Arnarfirði
verið í umræðunni sem hentugur staður fyrir stóriðju. (Þegar búið

verður að tryggja Vestfirðingum sama aðgang að raforku og öðrum
landsmönnum!) Vestfirðir sem eitt atvinnu- og byggðasvæði er
forsenda þess að slík stórvirki gagnist fjórðungnum öllum. Fram hjá
því verður ekki horft.

,,Strandsiglingar eru mikið hagsmunamál fyrir alla sem búa á
landsbyggðinni. Það er einbeittur vilji okkar sem sitjum í nefndinni
að koma strandsiglingum á,“ segir Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar, en hann er formaður nefndar sem hefur
því hlutverki að gegna að koma á strandsiglingum í tilraunaskyni.
Ofurkapp var lagt á það á sínum tíma að leggja niður strandsiglingar.
Hvaða hagsmunagæsla lá þar að baki skal ósagt látið. Eitt er víst að
gjörningurinn er búinn að vera landsbyggðinni afar dýrkeyptur, al-
menningi og fyrirtækjum. Dæmin því til sönnunar eru mýmörg um
allt land. Nærtækar eru upplýsingar stjórnarformanns rækjuverk-
smiðjunnar Kampa ehf. um árlegan flutningskostnað á hráefni til
fyrirtækisins. Í þessu máli hafa hagsmunir fjöldans og fárra stangast
á og öfgar oftar en ekki verið uppistaða varna fyrir tilvist strandsigl-
inga: Vilja menn snúa aftur til fortíðar og senda blóm með skipum
landshorna á milli? Margra mat er að reglubundnar strandsiglingar
séu mikilvægar. Ef ekkert verður að hafst muni flutningskostnaður
kollvarpa hverju landsbyggðarfyrirtækinu á fætur öðru.          – s.h.
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Fyrsta skemmti-
ferðaskip sumarsins

Fyrsta skemmtiferðaskip sum-
arsins á Ísafirði, MV Athena,
lagðist að bryggju við Sunda-
höfn í byrjun síðustu viku. Þar
með hófst skemmtiferðaskipa-
vertíðin og segir Kristjana Milla
Snorradóttir, framkvæmda-
stjóri Vesturferða, sumarið
leggjast vel í starfsmenn fyrir-
tækisins sem hefur í árafjöld
tekið á móti skipunum.

„Það eru 35 skip bókuð í
sumar sem er met og nú líta
bókanir vel út fyrir næsta ár.
Miðað við þær má búast við að
met verði slegið aftur 2012.“
Milla segir að búast megi við
annríki í júlí en þá eru flest

skipin bókuð. „Einn daginn, þann
14. júlí, eru þrjú skip væntanleg.
Það verður því fjörugt mannlífið
í bænum þann daginn.“

Mikið er um stór skip í sumar.
„Fimm skip eru með rúma þús-
und eða fleiri farþega. Það næst
stærsta kemur í þessari viku og
það allra stærsta kemur 14. júní
þannig að sumarið byrjar mjög
stórt og lætur reyna á ferðaþjóna
og bæjarbúa strax,“ segir Krist-
jana Milla. „Annars er mikið um
góðkunningja okkar sem hafa oft
komið áður. Þýsku- og ensku-
mælandi ferðamenn eru í meiri-
hluta þeirra sem koma með skip-
um sumarsins.“ MV Athena frá Portúgal var fyrsta skip sumarsins.

Albertína F. Elíasdóttir, bæjar-
fulltrúi Framsóknarflokksins í
Ísafjarðarbæ, segir það  mjög leitt
hvernig umræða um ráðningu
sviðsstjóra skóla- og tómstunda-
sviðs hefur þróast á undanförnum
vikum og dögum. Sömuleiðis sé
leitt hvernig Capacent hefur að
hluta til brugðist í sínu hlutverki.
„Í ljósi þessarar reynslu mun ég
á næstu dögum ræða í meirihlut-
anum, sem og við minnihlutann,
ráðningar sveitarfélagsins og
taka það upp á vettvangi bæjar-
ráðs og bæjarstjórnar, hvort

ástæða sé til að fara yfir feril ráðn-
ingamála hjá sveitarfélaginu og
leita leiða til að gera ráðningar-
ferlið skýrara, gegnsærra og skil-
virkara,“ segir í tillögu sem hún
lagði fram er rætt var um ráðn-
ingu nýs sviðsstjóra skóla- og
tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar.

Albertína lagði til að skipaður
yrði þriggja manna starfshópur
úr hópi bæjarstjórnar, auk bæjar-
stjóra, til að fara yfir þessi mál
og leggja fram tillögu að vinnu-
lagi eigi síðar en á fyrsta bæjar-
stjórnarfundi eftir sumarfrí. Lína

Björg Tryggvadóttir, bæjarfull-
trúi Í-listans, lagði til að fengið
yrði annað mat hjá öðru ráðgjafa-
fyrirtæki og það fyrirtæki myndi
ræða við þá fjóra aðila, sem voru
metnir hæfastir af Capacent. Sú
tillaga var felld með fimm at-
kvæðum gegn fjórum.

Arna Lára Jónsdóttir, bæjar-
fulltrúi Í-listans, lagði þá fram
svohljóðandi bókun: ,,Bæjarfull-
trúum Í-lista þykir leitt, að
meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks skuli slá á þá
sáttahönd sem fram hefur verið

borin, um að fá nýtt mat á hæfi
umsækjenda, til að fá úr því skor-
ið hvort staðið hafi verið faglega
að mati umsækjenda. Það var
von okkar fulltrúa Í-listans, að
samstaða næðist um það, að
ástunda fagleg vinnubrögð og
leita til nýs matsaðila í ljósi þeirra
ágalla, sem hafa komið fram í
mati Capacent.“

Eftir að samþykkt var að
Margrét Halldórsdóttir yrði ráðin
í stöðuna lögðu bæjarfulltrúar
minnihlutans fram svohljóðandi
bókun: „Í-listinn telur að engar

nýjar upplýsingar varðandi mat
á hæfi umsækjenda um stöðu
sviðsstjóra skóla- og tómstunda-
sviðs hafi komið fram frá því að
málið var tekið fyrir í bæjarráði
2. maí sl. og tekur heilshugar
undir bókun Örnu Láru Jónsdótt-
ur, fulltrúa Í-listans í bæjarráði,
þar kemur fram, að ekki hafi
verið staðið faglega að ráðning-
unni og að hún sé ekki tekin með
hagsmuni bæjarbúa að leiðar-
ljósi,“ segir í bókun minnihluta
bæjarstjórnar.

– thelma@bb.is

Farið verði yfir ráðningarmál

Gengið frá ráðningu sviðsstjóra
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að ráða Margréti
Halldórsdóttur, íþrótta- og tóm-
stundafulltrúa í stöðu sviðsstjóra
skóla- og tómstundasviðs sveitar-
félagsins. Tillagan var samþykkt
með fimm atkvæðum meirihlut-
ans gegn fjórum atkvæðum Í-
listans. Fulltrúar Í-listans átöldu
vinnubrögð við mat og úrvinnslu
á umsóknum þeirra fjögurra
kvenna sem helst þóttu koma til
greina, en þær voru auk Mar-
grétar, Jóna Benediktsdóttir fyrr-
um aðstoðarskólastjóri á Ísafirði,
Sigurlína Jónasdóttir leikskóla-
fulltrúi og Kristín Ósk Jónas-
dóttir grunnskólafulltrúi. Tillaga
Í-listans um að fresta málinu og
fá annan óháðan fagaðila til að
leggja mat á umsækjendur var
felld.

Mikill styr hefur staðið um til-
lögu meirihlutans að ráða Mar-
gréti í stöðuna. Fulltrúar meiri-
hlutans sögðu sömu vinnubrögð
hafa verið í ráðningarferli sviðs-

stjóra Skóla- og tómstundasviðs
og verið hafa í öllum ráðningum
núverandi meirihluta frá upphafi
kjörtímabilsins. Fulltrúi Í-listans

sagði hins vegar að matsaðferðir
sem notast var við í ráðningar-
ferlinu hafi verið sérstaklega
smíðaðar til að hygla einum um-

sækjenda umfram aðra, og ekki í
neinu samræmi við umfang og
ábyrgð sem sviðsstjóri skóla- og
tómstundasviðs þarf að hafa.

Á sama fundi var Jóhann Birkir
Helgason ráðinn sviðsstjóri fram-
kvæmda- og eigna-sviðs Ísafjarð-
arbæjar með níu atkvæðum.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Róbert á slóðum Inúíta í kajakleiðangri um A-Grænland.

Fyrst og fremst
veiðimaður

Súgfirðingnum Róberti Schmidt
er veiðimennskan í blóð borin.
Þó hann hafi fjölmörg áhugamál
sem hann reynir að sinna jöfnum
höndum segir hann veiðimennsk-
una einatt ryðjast fram fyrir og
krefjast athygli hans. Í dag starfar
hann sem leiðsögumaður fyrir
Hvíldarklett á heimaslóðum á
Suðureyri, þar sem hann segir
hafa verið hreinasta himnaríki
fyrir lítinn dreng að alast upp.

Lifðu á harðfiskiLifðu á harðfiskiLifðu á harðfiskiLifðu á harðfiskiLifðu á harðfiski
og hundasúrumog hundasúrumog hundasúrumog hundasúrumog hundasúrum

„Ég er fæddur á Suðureyri 12.
apríl 1965. Við erum fimm al-
systkinin og svo eignaðist ég þrjú
hálfsystkini seinna meir, svo við
erum átta í það heila. Tvær systur
og sex bræður. Ég er næstelstur
og ólst upp í þessu púkaævintýra-
lífi á Suðureyri,“ segir Róbert
frá. „Við þvældumst niðri á
bryggju og uppi í hlíð í öllum
þessum gömlu leikjum sem voru
stundaðir þá, í eltingarleikjum út
um allt, Fallinni spýtu og Yfir og
hvað þetta hét allt saman. Við
kunnum alveg að finna okkur
eitthvað að gera. Þá voru náttúru-
lega engir símar og tölvur,“ segir
Róbert og brosir. „Maður hljóm-
ar eins og eldgamall maður!“
bætir hann svo við og hlær.

„Þetta voru alveg dásamlegir
tímar, að hafa upplifað þessa
æsku á Suðureyri. Eftir að ég
flutti suður hef ég líka alltaf haft
sterkar taugar heim. Þetta voru
frábærir tímar og ég hefði ekki

viljað missa af þessu uppeldi.
Foreldrar okkar voru báðir í fullri
vinnu og við lékum þess vegna
lausum hala á milli fjalls og fjöru.
Við höfum talað um það strákarn-
ir þegar við hittumst og minn-
umst þessara gömlu, góðu daga,
að við fórum helst ekkert heim í
kvöldmat. Við skrópuðum bara í
mat og stálum okkur harðfisk og
borðuðum hundasúru og súrblök-
ur uppi í hlíð. Ef við fórum heim
fengum við nefnilega ekkert að
fara út aftur um kvöldið. Svo við
vorum úti alveg þangað til að
rauða ljósið fór að blikka. Þá
hunskaðist maður loksins heim,
svona um tíu, ellefu á kvöldin,“
rifjar hann upp.

Varð eftir á SuðureyriVarð eftir á SuðureyriVarð eftir á SuðureyriVarð eftir á SuðureyriVarð eftir á Suðureyri
Foreldrar Róberts, þau Ágúst

Schmidt og Hugrún Halldórs-
dóttir, skildu skömmu áður en
Róbert fermdist og fluttust móðir
hans og systkini til Bíldudals.
Faðir hans var þá fluttur til Vest-
mannaeyja. „Ég vildi frekar vera
áfram þar eftir fermingu, hjá bróð-
ur hans pabba, Grétari Schmidt
og Völu konunni hans,“ segir
Róbert.

„Það má eiginlega segja að frá
fermingu hafi ég alið mig sjálfur
upp, sem er nú eitthvað sem
myndi varla tíðkast í dag. Það
hefur líka verið langur og strang-
ur skóli, en maður er alveg bæri-
lega sáttur við útkomuna í dag,“
segir hann og brosir út í annað.
„Hins vegar fékk ég kannski ekki

nákvæmlega þá menntun sem ég
hafði ætlað mér. Maður hafði
kannski ekki alveg stuðninginn í
það þar sem maður var mikið
einn. En það rættist nú úr þessu.
Ég fór mikið til sjós og var að
beita og þvældist um landið, í
vertíðarvinnu eins og gekk og
gerðist þá. Það var svona farand-
verkamannastíll á þessu. Ég fór
til Vestmannaeyja og Sandgerðis
og hingað og þangað og tók þátt
verbúðarlífinu, þar á meðal á
Suðureyri,“ útskýrir Róbert.

Hann fluttist síðan til Kópa-
vogs, þar sem hann hefur búið
síðastliðin sautján ár, eða svo.
„Þá hætti ég allri fiskvinnslu,
beitingum og slíku og réði mig í
útivistarverslun hjá Seglagerð-
inni Ægi. Þar lærði ég mjög mik-
ið. Ég fór síðan í verslun sem hét
Sportbúð Títan og gerðist smám
saman sölustjóri og verslunar-
stjóri þar. Ég var þar í um sex ár.
Á þeim tíma byrjaði þetta kajak-
æði,“ útskýrir Róbert, sem hafði
þó sjálfur átt kajak um árabil.

Kajakar eins ogKajakar eins ogKajakar eins ogKajakar eins ogKajakar eins og
fótanuddtækifótanuddtækifótanuddtækifótanuddtækifótanuddtæki

Róbert var ekki nema um átján
ára gamall þegar hann byrjaði að
skjóta og veiða af sjókajökum.
„Ég fann mér trefjaplastkajak
sem ég keypti í gegnum einhverj-
ar smáauglýsingar. Hann var á
endanum orðinn svolítið lekur.
Þegar ég var að róa yfir fjörðinn
kom fullmikið vatn í hann og ég
þurfti að ausa vel úr honum. Þetta

voru svolítið skrautlegar ferðir
stundum,“ segir hann frá og
brosir.

„Maður var að skjóta út um
allan fjörð eins og brjálæðingur
og áttaði sig ekki beint á því að
það myndi kannski trufla fólk. Á
þeim tíma var ekki svona mikil
útivist í gangi, fólk var ekkert að
ganga eða hlaupa inni í firði eins
og það gerir í dag. Ef ég ætla að
fara að veiða á kajak í Súganda-
firði núna fer ég alveg út í fjarð-
armynnið, þar sem ég veit að ég
er ekki að trufla neinn. Ég er
hættur að fara inn í fjörð og leyfi
öndunum bara að spóka sig þar í
friði og ró. Þeir sögðu það gár-
ungarnir, þegar ég var búinn að
vera í Reykjavík í einhver tíu ár,
að fuglalífið á svæðinu væri nú
óðum að ná sér,“ segir hann og
hlær við.

Þessi reynsla Róberts nýttist
honum vel í starfi þegar fleiri og
fleiri fengu áhuga á kajakróðri.
„Það má alveg segja að maður
hafi haft mikil áhrif á fólk í þessu.
Fólk kom til mín og spurði „Hvað
notar þú? Ég ætla að fá það sama
og prófa þetta.“,“ útskýrir Róbert.

„Ég held að fyrsta sumarið mitt
hjá Sportbúð Titan hafi ég selt
um hundrað kajaka, en svo fór
þetta í nokkra 40 feta gáma eftir
það. Það varð algjör sprengja,“
bætir hann við.

Í dag telur hann markaðinn þó
vera nokkuð mettan. „ Nú liggja
kajakar eins og fótanuddtækin
og sodastreamtæki í mörgum bíl-
skúrum,“ segir hann brosandi.
„En fólk á auðvitað alls ekki að
losa sig við þessi tæki. Það ætti
frekar að láta börnin sín hafa
þetta. Þetta eru gríðarlega dýr
tæki í dag og það er gott að eiga
sjókajak og komast í frelsið, geta
róið inn og út firði og á vötnum
og notið sín. Bátlaus er maður
mjög slappur hérna fyrir vestan.
Ég var fljótur að finna það út
sem strákur að ég þyrfti að eign-
ast bát, þess vegna fann ég mér
kajakinn,“ útskýrir Róbert.

Í fjarbúð á sumrinÍ fjarbúð á sumrinÍ fjarbúð á sumrinÍ fjarbúð á sumrinÍ fjarbúð á sumrin
Eftir að hafa starfað áfram í

útivistarbransanum, flutt sig um
set yfir í verslunina Útivist &
veiði og síðar Ellingsen, söðlaði



FIMMTUDAGUR     26. MAÍ 2011 1111111111

Róbert um í starfi. „Ég nennti
þessum verslunarbransa eigin-
lega ekki lengur. Mér bauðst þá
þetta leiðsögustarf hjá Hvíldar-
kletti, þegar Elías Guðmundsson
var með fyrirtækið á Suðureyri.
Það var ári eftir að þeir byrjuðu.
Hann hafði samband við mig um
veturinn og spurði hvort ég væri
ekki til í að koma aftur heim og
sjá um Suðureyrarþáttinn af
þessu. Ég sló til og kom hingað í
apríl. Nú er ég sem sagt að renna
inn í fjórða sumarið. Ég kem
hingað 1. apríl á hverju ári og eru
út september, svo þetta er alveg
sex mánaða vertíð hjá mér á sjó-
stönginni,“ útskýrir Róbert, sem
er afskaplega ánægður með þetta
tækifæri til að snúa aftur í
heimahagana.

„Þegar ég bjó fyrir sunnan kíkti
ég alltaf á Sæluhelgina og kom
vestur af og til yfir veturinn.
Núna hef ég hins vegar verið
meira og minna fyrir vestan. Ég
kem alltaf á þorrablót á veturna
og fjölskyldan mín kemur vestur
í heimsókn. Eldri sonur minn,
Arnór, sem er nítján ára, hefur
jafnvel verið að vinna á Suðureyri

og yngri sonur minn, Róbert, tólf
ára, er alltaf hjá mér yfir sumar-
ið,“ útskýrir Róbert, sem býr með
Sæunni Sævarsdóttur og á sömu-
leiðis dótturina Berglindi. „Strák-
arnir mínir eru duglegir á veiðum
og áhugasamir. Við reynum alltaf
að fara eina eða tvær gæsaferðir
á ári þegar við getum, sem og á
svartfugl og sjóstöng. Berglind
hefur líka heimsótt mig hingað
vestur og veitt á sjóstöng nokkr-
um sinnum og veitt bleikju á
flugu. Svo á ég tvær stjúpdætur
sem heita Guðrún Dóra og Þór-
unn Hanna. Það er nóg af yndis-
legum börnum í kringum mig og
þau eru mér allt í lífinu. Þetta er
bara svona fjarbúð hjá okkur á
sumrin,“ segir Róbert.  

„Maður verður bara að haga
seglum eftir vindi. Ef það er enga
vinnu að hafa í bænum fer maður
út á land, og það er sko ekkert
verra að vera kominn á heima-
slóðir og geta verið úti í náttúr-
unni að veiða og þjónusta útlend-
ingana. Auðvitað er þetta mikil
vinna en þetta er líka mjög
skemmtilegt,“ segir hann.

„Starfið er hins vegar líka mjög

slítandi og bindandi. Maður getur
eiginlega ekkert farið nema verið
búinn að ákveða það með löngum
fyrirvara. Við erum bara tveir
starfsmenn í fyrirtækinu og svo
einn framkvæmdastjóri, svo það
er ekki mikil yfirbygging. Það
þýðir ekkert að vera veikur í
svona starfi, það er bara ekki
hægt!“ segir hann og brosir.

Hefur lært mikiðHefur lært mikiðHefur lært mikiðHefur lært mikiðHefur lært mikið
af Þjóðverjumaf Þjóðverjumaf Þjóðverjumaf Þjóðverjumaf Þjóðverjum

Hvíldarklettur skiptir að mestu
leyti við Þjóðverja, sem koma
hingað til lands í hópum til að
spreyta sig á sjóstangveiði á Vest-
fjörðum. Róbert segir þá gríðar-
lega reynda og standa Íslending-
um framar í veiðinni á margan
hátt.

„Ég hef lært mjög mikið af
þeim,“ segir Róbert. „Þjóðverjar
eru mjög stórir í sjóstangveiði-
geiranum. Það er örugglega um
hálf milljón manna á kafi í þessu
sporti í Þýskalandi. Mest fara
þeir til Noregs, keyrandi, en svo
eru þeir alltaf að átta sig betur og
betur á því að Ísland, og Vestfirð-

ir sérstaklega, séu mjög ákjósan-
legur staður fyrir sjóstangveiði.
Þeir leigja sér hús og bát í viku-
tíma og eru yfirleitt svona þrír til
sex saman í hóp. Það er svo sem
varla hægt að kalla þetta „frí“,
því þeir veiða frá morgni til
kvölds alla daga. Þeir sofa varla!
Það er þá helst ef þeir lenda í
brælu, þá neyðast þeir til að hvíla
sig,“ segir Róbert og brosir.

„Þessir menn sofna líka og
vakna með lúðuglampann í aug-
unum. Þeir ætla allir að veiða
sömu stóru lúðuna - það er tak-
markið hjá þeim! Maður skilur
það mjög vel, þegar þeir eru að
draga kannski upp í 220 kílóa
lúðu, eins og gerðist í Bolungar-
vík í fyrra og er heimsmet á sjó-
stöng. Hún var 2 metrar og 49
sentímetrar. Það var sjötugur
maður sem dró hana inn. Það
geta allir lent í lukkudrætti hérna
úti, ef þeir eru með sjóstöng og
eru á réttum stað á réttum tíma.
Ætli það skipti ekki höfuðmáli í
þessum lúðubardaga,“ segir
Róbert, sem segir Þjóðverjana
hafa mestan áhuga á að ná í stóra
fiska, á meðan íslensk sjóstang-

veiði hafi haft tilhneigingu til að
einblína frekar á magn.

Íslendingar langt á eftirÍslendingar langt á eftirÍslendingar langt á eftirÍslendingar langt á eftirÍslendingar langt á eftir
„Sjóstöngin á Íslandi er allt öðru-

vísi en það sem við þekkjum frá
þessum útlendingum. Við erum
langt á eftir þeim. Þeir eru til
dæmis með önnur og betri veið-
arfæri. Við erum fastheldnari í
okkar sjóstangveiði. Þessi sjó-
stangveiðimót okkar á Íslandi eru
oft þannig að sá sem veiðir mest
vinnur,“ útskýrir Róbert, sem
telur þó að landsmenn séu aðeins
farnir að opna augu sín fyrir nýj-
ungum í sportinu.

„Ég held að Íslendingarnir séu
farnir að átta sig aðeins á þessu,
farnir að prófa veiðarfærin sem
Þjóðverjarnir eru með og læra
aðeins af þeim. Mér finnst samt
að Íslendingar mættu opna sig
meira fyrir þessu. Þeir eru kann-
ski ekki svona „trophy hunting“
veiðimenn eins og Þjóðverjarnir,
sem eru gagngert að eltast við
stóra fiska. Íslendingar eru eitt-
hvað svo nægjusamir, þeir veiða
bara og fylla körin. En þegar upp
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er staðið er náttúrulega mun
skemmtilegra að draga upp 25
kílóa þorsk, það er miklu meira
sport í því,“ segir Róbert.  „Mað-
urinn sem veiddi risalúðuna í
fyrra datt í lukkupottinn. Hann
var um sjötugt og nú þarf hann
bara ekkert að hafa áhyggjur af
þessu lengur, draumur hans rætt-
ist!“ segir Róbert og brosir við.

Þeir sem enn eltast við draum-
inn snúa hins vegar margir hverjir
ítrekað aftur til Vestfjarða. „Það
er töluvert um það að þessir kallar
komi hingað aftur og aftur,“ segir
Róbert. „Þeir eru líka farnir að
líta aðeins í kringum sig, langar
að fara að veiða bleikjur og slíkt
í sprænunum ef þeir lenda í brælu.
Það virðist vera að komast á
ágætt samkomulag við landeig-
endur, sem leyfa þeim að veiða.
Það er mjög gott,“ segir Róbert,
sem segir þennan hóp sífellt
skilja meira eftir sig í samfélög-
unum.

„Þeir gerðu það kannski ekki
fyrst. En þeir héldu kannski líka
að í þessum litlu þorpum, Tálkna-
firði, Flateyri, Suðureyri, Bol-
ungarvík og Súðavík, væri enga
þjónustu að fá. Við þurfum að
sýna þeim hvað er í boði svo þeir
nýti sér þjónustuna,“ segir Róbert,
sem er bjartsýnn á framtíð ferða-
þjónustu á svæðinu. „Eru Vest-
firðir ekki hátt skrifaðir í heim-
inum í dag? Við þurfum að líta á
það sem gott tækifæri og hlúa að
ferðaþjónustunni. Við eigum
undir högg að sækja í þessum
sjávarbyggðum og það veitir ekki
af að nýta það sem við höfum.
Þetta er góð vara sem við höfum
í þessum byggðum í tengslum við
sjóstangveiðibátana,“ segir hann.

Veiðir árið um kringVeiðir árið um kringVeiðir árið um kringVeiðir árið um kringVeiðir árið um kring

Þeir sex mánuðir á ári sem
Róbert er á kafi í sjóstangveiði
og öllu sem að henni snýr duga
þó alls ekki til að svala veiði-
þörfinni.

„Ég á hraðbát, sem það er
svona kaldhæðni örlaganna að
heitir Bismarck,“ segir Róbert
og brosir við. „Það er sautján
feta hraðbátur, sem hét á sínum
tíma Halldór Ásgrímsson, eftir
gamla sjávarútvegsráðherranum.
Hann var á Suðureyri og svo var
hann sendur í bæinn. Ég og Pálmi
Gestsson leikari keyptum hann
saman. Þá hét hann Húni ÍS. Svo
seldi Pálmi sinn hlut og þá var
hann nefndur Bismarck, af því
að þetta var minnsti en aflasælasti
veiðibáturinn í Kópavogshöfn til
margra ára,“ útskýrir hann.

„Við fórum út á þessu vaskafati
og skutum kannski tvö, þrjú, fjög-
ur hundruð svartfugla í hverri
ferð, sem þótti svolítið mikið.
Ég á hann ennþá og nota hann af
og til. Upp á síðkastið hef ég lítið
notað hann af því að ég er alltaf á
þessum stærri bátum hérna fyrir
vestan - það fullnægir þörfinni
að einhverju leyti,“ segir Róbert
frá.

Róbert með stórþorsk af Vestfjarðamiðum.

„Þegar minni vertíð er lokið
hér í lok september, ég er búinn
að taka upp alla bátana og gera
klárt fyrir veturinn, fer ég suður
á bóginn og byrja að gæda í gæsa-
veiði, svo tekur rjúpan við og
svo skarfurinn eftir áramótin. Þá
fer ég í kajakferð með tjald út í
litla eyju. Ég hef gaman af því,
þegar það er snjór. Ég tek með
mér myndavél og ljósmynda
mikið á þessum dögum og veiði
mér vel í matinn. Í apríl byrjar
svo sjóstöngin aftur. Þetta er eig-
inlega veiði allt árið. Ég hef líka
verið í fluguveiði og hef mjög
gaman af henni. Hún hefur setið
svolítið á hakanum núna síðustu
ár út af þessu bindandi starfi sem
sjóstangveiðin er,“ segir hann frá.

Menntun veiði-Menntun veiði-Menntun veiði-Menntun veiði-Menntun veiði-
manna ábótavantmanna ábótavantmanna ábótavantmanna ábótavantmanna ábótavant

Róbert hefur lifað og hrærst í
útvistar- og veiðiheiminum síð-
ustu ár og segist hafa fundið fyrir
mikilli vinsældaaukningu skot-
veiði eftir að kreppan skall á.
„Það varð mikil nýliðun þá. Mig
minnir að árið 2008 hafi selst um
500 skotvopn hérlendis á ári. Eftir
kreppu fór þetta upp í 1500, svo
fjöldinn þrefaldaðist. Menn
hugsuðu greinilega að nú skyldu
þeir fara að veiða í matinn,“ segir
Róbert.

„Landið stækkar ekkert þó
veiðimönnum fjölgi. Vandamál-
ið í dag er helst að veiðimenn
sem eru að koma inn í sportið
eru meira og minna landlausir.
Það vantar líka meiri fræðslu fyrir
veiðimennina sjálfa um hvernig
þeir eiga að haga sér á veiðum og
slíkt, einhvers konar veiðiskóla.
Það er ekki nóg að hafa námskeið
í meðferð skotvopna og eitthvað
smávegis um vistfræði og hvaða

fugla þú mátt skjóta. Það gleym-
ist alveg að fjalla um veiðitækni
eða hvernig þú átt að bera þig að
þegar þú ert að fara á gæs eða
rjúpu til að ná einhverjum ár-
angri. Það er ekki í boði,“ segir
Róbert, sem hefur sjálfur prófað
að halda slík námskeið með góð-
um árangri. „Það mætti vera
meira af þessu, meiri þjónusta til
að gera veiðimenn að betri og
vandaðri veiðimönnum,“ ítrekar
hann.

Nýjar kynslóðir veiðimanna
eru hins vegar ekki alslæmar að
hans mati. „Ég veit að veiðimenn
sem alast upp í dag eru miklu
nægjusamari. Ég er náttúrulega
af gamla skólanum. Þá var veitt
þar til maður stóð ekki í lappirnar
eða var búinn með skotin. Í dag
er þetta orðið sjálfbærara sport,
eins og það á að vera. Maður á
bara að veiða fyrir sig og fjöl-
skylduna. Það er nefnilega líka
sport að geta borðað mat úr nátt-
úrunni í kringum sig, geta lifað á

fiskinum og fuglunum. Það er
alltaf að verða meira og meira
áberandi og fólk sér að það er
miklu eðlilegri lífsmáti að geta
náð sér í mat í sínum fallega firði
í stað þess að sækja hann allan í
frystikistur í verslunum. Í staðinn
tekur maður þátt í náttúrunni, en
virðir hana og gengur ekki á dýra-
stofna eða slíkt,“ segir Róbert og
hikar. „Allt þetta græningjatal
getur nú stundum farið í taugarn-
ar á mér, samt,“ bætir hann við
og hlær.

Róið á milliRóið á milliRóið á milliRóið á milliRóið á milli
borgarísjakaborgarísjakaborgarísjakaborgarísjakaborgarísjaka

Róbert hefur í gegnum árin
ferðast mikið og stundað veiðar
víða um heim, elst við elgi í
Kanada og Svíþjóð, villisvín í
Póllandi og veitt rádýr, fasana
og krónhjört, svo dæmi séu
nefnd. „Ég hef veitt mikið fyrir
vestan og oft farið skemmtilegar
sjö, átta daga ferðir um Vestfirði,

farið um Jökulfirðina og frá Arn-
arfirðinum yfir á Rauðasand,
fyrir Látrabjargið, til dæmis. Það
sem stendur upp úr eru samt helst
kajakævintýraferðirnar sem ég
skipulagði um Angmassaliq
svæðið á austur-Grænlandi nokk-
ur sumur,“ segir Róbert.

Hann safnaði þá saman vinum
sínum og vönum kajakræðurum
og hópurinn hélt til Kulusuk, þar
sem leigðir voru kajakar. „Við
fylltum þá af vistum og vorum
með tjöld og stangir með okkur.
Það var enginn þurrmatur í þeim
ferðum, það var bara grill og rauð-
vín, rjómasprautur og pönnu-
kökupönnur! Það var allt það
flottasta tekið með, við höfðum
svo mikið pláss í bátnum,“ segir
hann frá.

„Við rérum bara um óbyggð-
irnar, í gegnum borgarísinn,
tjölduðum þar sem við vildum
tjalda... Svo héldum við áfram
morguninn eftir. Við heimsóttum
öll veiðisamfélagin sem eru

Stórlúða dregin inn á stöng á Vestfjarðamiðum.
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þarna við Angmassaliq svæðið,
bæi eins og Tasiilaq, Kulusuk,
Kuummiut, Tiniteqilaaq og Serm-
iligaaq. Þetta er eitt af því
skemmtilegasta sem ég hef upp-
lifað í þessu kajaksporti, að heim-
sækja Grænland og róa um
óbyggðirnar og þessa hrikalegu
náttúrufegurð,“ segir Róbert, og
ekki er laust við að örli á söknuði
í málrómnum.

Ekki hættulausar ferðirEkki hættulausar ferðirEkki hættulausar ferðirEkki hættulausar ferðirEkki hættulausar ferðir

Ævintýraferðir á borð við þess-
ar eru þó ekki á allra færi, enda
ýmsar hættur sem leynast á svæð-
inu. „Borgarísinn sogar alveg að
sér ferðamennina sem vilja láta
taka mynd af sér við þá. En það
geta brotnað molar úr þeim. Það
getur hrunið stykki úr jakanum
og myndað heilmikla flóðbylgju.
Eins og menn vita, stendur ekki
nema einn tíundi af borgarísjaka
upp úr sjó. Einnig geta brotnað
af risastórir molar frá botni jakans
sem koma fljótandi á hraðri leið
upp og geta stórslasað menn,“
segir Róbert, sem hefur lent í því
að hrynji úr jökunum og flóð-
bylgjur myndist.

Eitt árið var kvikmyndagerðar-
maður jafnframt með í för.
„Valdimar Leifsson kvikmynda-
gerðarmaður var með okkur eina
ferðina og gerði heimildarmynd
sem hét Firðir fullir af ís, sem
var svo sýnd í Háskólabíó. Þá
lentum við reyndar í mesta ís
sem hafði verið þarna í þrjátíu,
fjörutíu ár. Við vorum fastir í
nokkra daga. Það er annað núna,
hlýnun jarðar er náttúrulega að
breyta öllu,“ segir Róbert frá.

Í dag þurfa ferðalangar á svæð-
inu til að mynda að vera mun
viðbúnari því að komast í kast
við hvítabirni. „Við vorum auð-
vitað alltaf vopnaðir en tókum
ekkert sérstakar hvítabjarnar-
vaktir. Á síðustu árum hafa menn
þurft að hafa vaktir og gæta sín á
hvítabjörnum sem eru á röltinu á
landi og eru svangir. Ef þeir kom-
ast að kajökum og finna matar-
lykt, fara þeir auðvitað í það,“
útskýrir Róbert, sem hefur ekki
farið til Grænlands á undanförn-
um árum.

Byssur og bleyjurByssur og bleyjurByssur og bleyjurByssur og bleyjurByssur og bleyjur
í sömu búðí sömu búðí sömu búðí sömu búðí sömu búð

„Ég seldi sjókajakinn sem ég
notaði í svona ferðir, en ég á
veiðibátinn minn. Ég geymi hann
í Hrútafirði, þangað sem ég fer
alltaf eftir áramótin og veiði minn
skarf,“ segir Róbert, sem segir
kajakróður og veiði fara einstak-
lega vel saman. „Maður kemst
nær bráðinni og það eru engin
læti í mótor eða slíku. Þetta er
auðvitað byggt á fjögur þúsund
ára uppfinningu, og orðið kajak
þýðir bátur veiðimannsins,“ út-
skýrir Róbert, sem mælir með
því að fólk sæki Grænland heim.

„Samfélagið þar er að breytast
hratt núna,“ segir hann.  „Fyrir tíu

árum, þegar við fórum til Kulu-
suk, fórum við í kaupfélagið. Þá
héngu haglabyssurnar á vegg við
endann á búðarrekkanum, svo
komu bleyjur við hliðina á þeim,
svo klámspólur og svo frosnir
kjúklingar. Þetta var náttúrulega
frábær samsetning, að geta keypt
sér haglabyssu og bleyjur í sömu
búðarferðinni!“ segir hann og
hlær við.

„Nú er búið að læsa byssunum
og aðskilja þetta, eins og í nú-
tímasamfélögum. Það er svolítið
gaman að sjá þessar breytingar.
Þessi litlu samfélög þarna eiga
samt verulega undir högg að
sækja. Þetta eru veiðimenn sem
bíða alla daga eftir að komast á
sjó að veiða hval eða sel. Það er
örugglega ekki auðlifað í þessum
litlu samfélögum og þessi sel-
veiðiáróður skemmdi eiginlega
bara allt fyrir Grænlendingum á
sínum tíma, þegar Brigitte Bardot
reis upp,“ segir Róbert, sem segir
ekki útilokað að hann snúi aftur
til Grænlands.

„Grænland hefur eiginlega
verið mitt annað heimili í ferða-
mennskunni, ég hef verið mikið
þar. Ég hef ekki farið í nokkur ár
og er kannski svolítið búinn með
þennan pakka. Ef ég fer aftur fer
ég örugglega með einhverjum
sem ég vil að kynnist þessu. Ég á
örugglega eftir að róa þarna aftur,
til dæmis,“ segir hann.

Lærði af meistarakokkiLærði af meistarakokkiLærði af meistarakokkiLærði af meistarakokkiLærði af meistarakokki
Það er ekki óalgengt að veiði-

mennska haldist í hendur við
matreiðsluáhuga, og þannig er
því farið í tilfelli Róberts. „Ég
hef gríðarlegan áhuga á matreið-
slu og hef sérstaklega gaman af
að elda villibráð. Ég hef oft haldið
stórar veislur, allt upp í sjötíu
manna veislur, með alls kyns
villibráð,“ segir hann. „Ég á alltaf
nóg af villibráð og fer vel með
allan mat sem ég veiði, snyrti
hann og pakka honum vel. Það
er engu hent, allt nýtt nema kann-
ski fjaðrirnar í koddann,“ segir
hann og brosir.

Hann hefur notið leiðsagnar
matreiðslumannsins Úlfars Finn-
björnssonar, sem hann hefur jafn-
framt átt í viðskiptum við. „Við
höfum átt góð samskipti í mörg
ár. Ég hef aflað hráefnis fyrir
hann og hann hefur gefið mér
margar uppskriftir og vinnur
jafnvel fyrir mig hráefnið. Ef ég
læt hann hafa tíu kíló af gæsalifur
lætur hann mig hafa tíu kíló af
tilbúinni lifrarmús. Það eru fín
býtti. Maður hefur líka lært mikið
af honum. Hann er einn sá
öflugasti í þessu,“ segir Róbert.

Hann hefur einnig mikinn
áhuga á ljósmyndun og teikn-
ingu, sem hann segist eiga að
sækja til afa síns í móðurætt.
„Þaðan fékk ég ljósmyndaáhug-
ann og teiknigáfuna. Í föðurætt-
ina er það skotveiðin, Róbert
Schmidt afi í föðurætt var mikill
veiðimaður og hagleiksmaður á

að smíða úr málmi og tré. Ég hef
þessi áhugamál mín eiginlega frá
báðum öfunum, sem samnýtast
svo alveg frábærlega,“ segir hann.

„Það eina sem ég hef vanrækt
svolítið er þessi teiknigáfa sem
ég fékk. Ég rek samt heimasíðu
sem heitir skopmyndir.com og
hef svona verið aðeins í því yfir
vetrarmánuðina, þegar það er ró-
legra að gera. Þá hef ég tekið að

mér ýmis verkefni, teiknað
myndir fyrir útskriftargjafir, stór-
afmæli og slíkt - oftast fyrir ein-
hvern sem á allt!“ segir Róbert.
Hann hefur að auki lengi komið
að greinaskrifum fyrir ýmsa
miðla og var á sínum tíma frétta-
ritari Morgunblaðsins á Suður-
eyri, Tálknafirði og Bíldudal.
„Það blundar svona aðeins í mér
ennþá,“ segir hann.

„Ég reyni að sinna öllum þess-
um áhugamálum og hef reynt að
virkja teiknikunnáttuna betur, en
einhvern veginn ryðst veiðiáhug-
inn alltaf fram fyrir. Ég er búinn
að átta mig á því og sætta mig
við það að ég er alltaf fyrst og
fremst veiðimaður. Svo fylgir hitt
með,“ segir veiðimaðurinn Róbert
að lokum.

– Sunna Dís Másdóttir.
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Karlmaður hefur verið sak-
felldur í Héraðsdómi Vestfjarða
fyrir sérstaklega hættulega lík-
amsárás. Var manninum gert að
sök að hafa haustið 2009, við
Edinborgarhúsið á Ísafirði, kast-
að glerflösku í höfuð annars manns
með þeim afleiðingum að hann
féll í jörðina og vankaðist og hlaut
skurð aftan við vinstra eyra. Mað-
urinn viðurkenndi að hafa kastað
glerflöskunni en kvað það hafa
verið í nauðvörn. Hafi hann óttast

um líf sitt þar sem yfirvofandi
árás hafi verið í gangi. Lýsti hann
málsatvikum svo að annar maður
sem hann hefði áður verið út á
sjó með, hafi rukkað sig um síg-
arettupakka, hann hafi svarað að
allar verslanir væru lokaðar og
gæti því ekki nálgast sígarettur.

Fyrrum skipsfélagi hans hefði
brugðist við með því að reyna að
hrifsa af honum bjór og síðan
tekið sig hálstaki en honum hefði
fljótlega tekist að losa sig. Um

það bil hálftíma síðar sagði þrjá
karlmenn hafa gengið ógnandi á
eftir sér og hótað sér barsmíðum.
Kvað maðurinn það hafa verið
upplifun sína að hann væri í hættu
og fullyrti að illa hefði farið fyrir
honum hefði hann ekki aðhafst
neitt. Hann hafi verið með bjór-
flösku í höndunum og henti í
áttina að þeim. Tók hann fram að
hann hefði ekki miðað á neinn
sérstakan heldur einungis kastað
flöskunni í áttina að þremenning-

unum. Flöskuna kvað hann hafa
lent í einum mannanna. Hann
hefði síðan tekið til fótanna og
hefðu tveir mannanna hlaupið á
eftir honum. Maðurinn áréttaði
að hann hefði kastað flöskunni í
fljótræði. Hann hefði verið laf-
hræddur við mennina og því grip-
ið til þessa örþrifaráðs til að
stöðva þá.

Við ákvörðun refsingar var lit-
ið til þess að brotið beindist gegn
höfði brotaþola. Brotið olli hins

vegar ekki alvarlegum áverkum,
þó svo líkamsárásina verði að
telja sérstaklega hættulega. Enn
fremur þótti mega horfa til þess
að ákærði taldi að sér sótt og var
því um varnarviðbrögð af hans
hálfu að ræða. Að öllu þessu virtu
þykir refsing ákærða hæfilega
ákveðin fjögurra mánaða fangelsi
en fullnustu refsingar verði frest-
að og skuli falla niður að liðnum
tveimur árum haldi ákærði al-
mennt skilorð.  – thelma@bb.is

Sakfelldur fyrir hættulega líkamsárás

Fjórir sparisjóðir, sem að
stórum hluta eru í eigu rík-
isins, skiluðu allir hagnaði á
síðasta ári. Hagnaðurinn
kemur þó ekki til af reglulegri
starfsemi sjóðanna heldur af
tekjufærslu vegna eftirgjöf
skulda við Seðlabankann.
Þegar niðurfelling skulda er
dregin frá kemur í ljós tap er
af rekstri sparisjóðanna fjög-
urra. Þetta kemur fram í
fréttaskýringu í Morgunblað-
inu en sparisjóðirnir sem um
ræðir eru Sparisjóður Norð-
fjarðar, Sparisjóður Þórs-
hafnar, Sparisjóður Bolung-
arvíkur og Sparisjóður Vest-
mannaeyja.

Reglulegri starfsemi Spari-
sjóðs Bolungarvíkur skilaði
þannig 361 milljón króna tapi
en hagnaður samkvæmt árs-
reikningi nam 1,9 milljörðum
króna. Sömu sögu er að segja
af hinum sparisjóðunum.
Hagnaður Sparisjóðs Þórs-
hafnar skv. ársreikningi var
510 milljónir króna en reglu-
leg starfsemi skilaði um 115
milljón króna tapi. Tap Spari-
sjóðs Norðfjarðar af reglu-
legri starfsemi var 180 millj-
ónir en hagnaður skv. árs-
reikningi 87 milljónir. Þá tap-
aði Sparisjóður Vestmanna-
eyja 400 milljónum í reglu-
legri starfsemi, að því er kem-
ur fram í samantekt Morgun-
blaðsins.              – kte@bb.is

Eftirgjöf
skulda skekkir
afkomumynd

Sparisjóður
Bolungarvíkur.

Undirbúa tilraunaverk-
efni í strandsiglingum

Skipaður hefur verið starfs-
hópur til að undirbúa tilrauna-
verkefni í strandsiglingum. Ög-
mundur Jónasson, innanríkisráð-
herra, greindi frá því á Alþingi
að hann hefði undirritað erindis-
bréf til starfshópsins sem verður
undir forystu Guðmundar M.
Kristjánssonar, hafnarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar. Var ráðherrann þar
að svara Ásmundi Einari Daða-
syni, þingmanni, sem óskaði
svara um efndir loforða ríkis-
stjórnarinnar varðandi aðgerðir
til að taka á flutningskostnaði
fyrirtækja á landsbyggðinni. Vís-

aði Ásmundur Einar m.a. til frétt-
ar sem birtist á bb.is þess efnis
að forsvarsmenn Kampa á Ísa-
firði væru að íhuga að flytja starf-
semina frá Ísafirði vegna óheyri-
legs flutningskostnaðar.

Í samtali við Bæjarins besta
sagði Jón Guðbjartsson, stjórnar-
formaður Kampa, að flutningur
fyrirtækisins frá Ísafirði væri
raunhæfur möguleiki þar sem
flutningskostnaður væri svo hár.
Fyrirtækið borgar um hundrað
milljónir króna á ári í flutning og
því myndu skapast hundrað millj-
ónir í tekjur ef það myndi flytja

til Reykjavíkur. Þá væri fyrir-
tækið að borga 50 milljónum
meira en rækjuverksmiðjan á
Grundarfirði fyrir vöru sem keypt
væri frá sama stað í Kanada.

Þess má geta að strandsiglingar
voru talinn álitlegur kostur miðað
við forsendur skýrslu um mat á
hagkvæmi strandflutninga á Ís-
landi sem var unnin fyrir sam-
gönguráðuneytið á síðasta ári.
Að mati starfshóps um mat á
hagkvæmni strandflutninga, var
hagkvæmast að sigla milli Reyk-
javíkur, Ísafjarðar og Akureyrar
auk Sauðárkróks og Patreksfjarð-

ar/Bíldudals. Í skýrslunni kom
fram að til þess að strandsiglingar
borgi sig þurfa tekjur að vera
884 milljónir króna á ári. Einnig
kom fram í skýrslunni að gera
mætti ráð fyrir að um 8000 ferðir
flutningabíla myndu færast yfir
á sjó á ári. Við það myndi akstur
minnka sem næmi um 3,2 millj-
ónum km á ári. Slit á vegum og
viðhaldskostnaður vega myndi
líklega minnka um 100-200
milljónir kr. á ári. Öryggi al-
mennings á vegum mynda vænt-
anlega aukast vegna minni akst-
urs stórra bíla.  – thelma@bb.is

Vilja hættuleg leiktæki burt
Mæður í Holtahverfinu á

Ísafirði hafa hrint af stað her-
ferð til að losna við leiktæki á

leikvelli hverfisins sem þær
telja að sé hættulegt. „Þetta
er rör, sem á að vera renni-

braut, með engum handföng-
um á og börnin hafa verið að
detta úr henni og meiða sig.
Við viljum að Ísafjarðarbær

komi að því að fjarlægja tækið
og koma upp leikvelli þar sem
börn á öllum aldri geta leikið

sér,“ segir Lína Björg Tryggva-
dóttir, ein þeirra sem stendur

að herferðinni.  Mæðurnar
hafa gengið í hús og safnað

undirskriftum sem þær ætla
síðan að afhenda tæknideild
bæjarins. „Við erum búin að

fara í öll hús í efra hverfinu og
eigum svo eftir að fara í húsin

í neðra hverfinu. Fólk hefur
tekið okkur rosalega vel og

þakkað okkur fyrir að að
standa í þessu. Það er alveg

jafn ósátt og þreytt á þessu og
við, nú er mælirinn bara orð-

inn fullur,“ segir Lína.

Hún segir að allir vilji hafa
leiktæki á staðnum en öryggið

þurfi að vera framar öllu.
„Það þarf að vera staður þar
sem börn yngri en 10-12 ára

geta leikið sér, við erum auð-
vitað ánægð með að leikvöll-

urinn skuli vera til staðar en

hann þarf að henta börnum á
ýmsum aldri.“ Aðspurð segist

Lína hafa kvartað undan
þessu við tæknideildina. „Við
höfum líka heyrt sögur þegar

við höfum gengið í húsin að
fólk hafi hringt og kvartað á
bæjarskrifstofunni, en hvort

að þær kvartanir hafi borist
til rétta eyrna get ég ekki full-

yrt. Ég er sannfærð um að
tæknideild eigi eftir að taka

okkur vel þegar við skilum
undirskriftalistanum til

þeirra og bregðast við þessum
vanda.“  – thelma@bb.is

Leiktækið sem foreldrar í Holtahverfi segja að sé óöruggt og vilja burt.
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Torfhild-
ur 107 ára

Torfhildur Torfadóttir á Ísa-
firði varð 107 ára á þriðju-
dag. Hún er elsti núlifandi
Íslendingurinn, fædd í Asp-
arvík í Kaldrananeshreppi í
Strandasýslu árið 1904, yngst
ellefu systkina og ólst upp í
Selárdal í Steingrímsfirði.
Nokkur systkina Torfhildar
náðu háum aldri, Ásgeir varð
100 ára, Eymundur 96 ára
og Guðbjörg 91 árs.

Eftir fermingu var Torf-
hildur í vinnumennsku í
Króksfirði og Reykhólasveit
í Austur-Barðastrandarsýslu
en flutti síðan til Ísafjarðar
og giftist Einari Jóelssyni sjó-
manni. Einar lést árið 1981.
Þau eignuðust fimm börn og
eru þrjú þeirra á lífi, Torfi
61 árs, Sigurbjörn 69 ára og
Kristín 78 ára.

Torfhildur hefur verið á dval-
arheimilinu Hlíf undanfarin
ár. Að sögn Torfa Einars-
sonar, sonar Torfhildar, hef-
ur hún daglega fótavist, geng-
ur um ganga dvalarheimil-
isins og virðist vera líkam-
lega hraust. Heyrn og sjón
eru farin að daprast og minn-
ið að bregðast henni. Það
sem hefur hjálpað henni er
rólyndi og ágætt skap, segir
Torfi.

Ekki er vitað um neina
íbúa Vestfjarða sem náð hafa
hærri aldri en Torfhildur,
samkvæmt upplýsingum á
síðunni langlifi.net.

Opnunartím-
inn styttur
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að opnunar-
tími Bæjar- og héraðsbóka-
safnsins á Ísafirði verði stytt-
ur um eina klukkustund á
daga á virkum dögum sam-
kvæmt tillögu frá stjórnend-
um safnsins.

Í dag er safnið opið frá kl.
13-19 en samkvæmt tillög-
unni verður safninu lokað
kl. 18 á virkum dögum. Eng-
in breyting verður á laugar-
dagsopnun safnsins. Er þess
vænst að breytingarnar taki
gildi um næstu mánaðarmót.

Íþróttamiðstöðin
Árbær í Bolungarvík

Kvenmann vantar til sumarafleysinga í Sund-
laug Bolungarvíkur frá 23. júní til 25. ágúst.

Við leitum að einstaklingi sem:
· Hefur náð 18 ára aldri.
· Þarf að geta staðist þolpróf laugarvarða.
· Hefur ríka þjónustulund.
· Er stundvís, áreiðanlegur og vinnufús.
· Hefur frumkvæði og getur unnið sjálfstætt.
· Getur tjáð sig á a.m.k. einu erlendu tungu-
  máli.
Þekking á sviði skyndihjálpar er æskileg,

en fræðsla í öryggis- og björgunarmálum
íþróttamiðstöðvarinnar er veitt við upphaf starfs-
ins.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður í
síma 456 7381 og 696 7316.

Íþróttamiðstöðin Árbær er lifandi og skemmtilegur
vinnustaður. Þangað sækja fjölmargir gestir á öllum

aldri, sér til ánægju og heilsubótar. Íþróttamiðstöðin er
heilsulind bæjarins og starfsemi hennar mikilvægur
þáttur í markmiðum heilsubæjarins Bolungarvík.

Veiðifélag Önundarfjarðar var
endurvakið í síðustu viku að
Holti í Önundarfirði af fjórtán
landeigendum á félagssvæðinu.
Veiðifélagið var upphaflega stofn-
að 18. maí 1968 og var formlega
gengið frá samþykktum félagsins
18. júní 1971 eða fyrir tæpum
fjörutíu árum. Á upphafsárum
félagsins var aðal verkefni þess
að koma upp laxastofni í ám í
Önundarfirði og var laxaseiðum
þá sleppt í Bjarnadalsá og Hestá.
Verkefninu var ekki fylgt nægj-
anlega eftir og lagðist því starf-
semi félagsins fljótlega af. Í byrj-
un þessa árs vaknaði áhugi fyrir
því að stofna félag um árnar í
innanverðum Önundarfirði og á
fundi sem haldin var að Holti 26.
mars síðastliðinn var tekin ákvörð-
un um að endurvekja veiðifélagið

sem nær yfir innfjörðinn, frá Sela-
bóli í norðanverðum firðinum að
Holti að sunnanverðu.

Mikill áhugi er meðal félags-
manna að rækta upp og varðveita
þá fiskistofna sem þegar eru fyrir
á svæðinu, þ.e. bleikju og sjóbirt-
ing. Var nýrri stjórn félagsins
falið að semja framkvæmdaáætl-
un til fimm ára. Á fundinum var
einnig rætt um fyrirhugað fisk-
eldi í firðinum og voru fundar-
menn sammála um að mikilvægt
væri að gæta fyllstu varúðar og
að vandað yrði til rannsókna á
lífríki svæðisins til að koma í
veg fyrir umhverfisslys af völd-
um þess.

Í stjórn félagsins voru kjörnir
þeir Daði Ingimundarson, Gunn-
ar G. Magnússon og Páll Stefáns-
son.                   – thelma@bb.is

Veiðifélag Önundar-
fjarðar endurvakið

Aðalfundur Verkalýðsfélags
Vestfirðinga sem haldinn var á
laugardag krefst þess að stjórn-
völd komi á samræmdu kerfi til
jöfnunar flutnings- og húshitun-
arkostnaðar ásamt því að afhend-

ingaröryggi raforku verði tryggt.
Einnig var farið fram á að strax
verði ráðist í byggingu Hvalár-
virkjunar, enda er slík framkvæmd
samfélagslega hagstæðasti kost-
urinn í stöðunni til lengri tíma.

„Hætta er á að miklar álögur á
atvinnulífið í formi óhóflegs
flutningskostnaðar ásamt erfið-
um rekstrarskilyrðum vegna
ótryggrar raforku ógni atvinnu-
öryggi í fjórðungnum. Þá er
hringtenging ljósleiðara á Vest-
fjörðum einn af grunnþáttum fyr-
ir bættu atvinnuöryggi og verður
að hrinda í framkvæmd strax,“
segir í ályktun atvinnu- og byggða-
mál sem samþykkt var samhljóða.

Þar segir jafnframt: „Horfa
verður til stór eflingar rannsókna
og nýsköpunar ásamt tengingu
menntunar við þekkingu í at-
vinnulífinu þannig að hún nýtist
sem best til atvinnuuppbyggingar
á svæðinu. Megin áherslan þar
snúi að atvinnustarfsemi og nýt-

ingu þeirra auðlinda sem fjórð-
ungurinn hefur upp á að bjóða
líkt og kom fram á ráðstefnunni
Afl í auðlindum Vestfjarða.

Koma verður í veg fyrir nei-
kvæða þróun byggðar og tryggja
atvinnuöryggi með styrkingu á
þessum grunnþáttum. Verum
þess minnug að landsbyggðin
ráðstafar um 30-80% af sínum
tekjum á höfuðborgarsvæðinu en
höfuðborgarsvæðið eingöngu
10-20% af sínum tekjum í hendur
lögaðila á landsbyggðinni. Vest-
firðingar eru ekki að biðja um
meira en aðrir heldur þau sjálf-
sögðu mannréttindi að búsetu-
skilyrði geti orðið á við það sem
best gerist.“

– thelma@bb.is

„Koma verður í veg fyrir
neikvæða þróun byggðar“

Fundurinn fór fram í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.



1616161616 FIMMTUDAGUR     26. MAÍ 2011

smáar

Ferðasumar í uppnámi
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Vegna flutninga er til sölu borð-
stofuskápur (þrjár einingar -
198x100), borðstofuborð með
sex stólum (stækkanlegt um
tvær plötur), brúnt leðursófa-
sett (3+1+1) og skrifstofustóll.
Áhugasamir hafi samband í
síma 869 4436.

Er að leita að notuðum magn-
ara við plötuspilarann minn.
Uppl. í síma 846 8344 eftir kl.
16 á daginn.

Hver vill fá gefins 26" Trek
reiðhjól (21 gíra)? Gamalt en
gott hjól með slá. Uppl. í síma
456 3929.

Til sölu er Subaru Legacy GL
árg. 2000. Sjálfskiptur bíll í
góðu lagi. Nýskoðaður. Ný
vetrar/heilsársdekk og nagla-
dekk. Margt endurnýjað á síð-
ustu vikum og mánuðum. Ek-
inn 167 þús. km. Ásett verð
kr. 600 þús. Upplýsingar í síma
456 2172 og 861 1436.

Óska eftir 24" notuðu drengja-
hjóli til kaups. Upplýsingar í
síma 896 6059.

Stjórn rækjuverksmiðjunnar
Kampa hf., á Ísafirði samþykkti
á aðalfundi fyrirtækisins sem
haldinn var fyrir stuttu að skoða
þann möguleika að flytja starf-
semina frá Ísafirði. Að sögn Jóns
Guðbjartssonar, stjórnarfor-
manns Kampa, er það raunhæfur
möguleiki ef ekki verður fundin
lausn á gríðarlegum flutnings-
kostnaði fyrirtækisins. „Raunin
er sú að miðað við þann flutnings-
kostnað sem við þurfum að taka
á okkur er ekki hægt að reka eitt
einasta fyrirtæki fyrir utan Reyk-
javík sem notar eins mikinn flutn-
ing og við. Við erum að flytja
fyrir hundrað milljónir króna á

ári og því myndu skapast hundrað
milljónir í tekjur ef við myndum
flytja til Reykjavíkur,“ segir Jón.

Jón segist reikna með að sama
staða sé hjá öðrum fyrirtækjum
en þau láti þetta yfir sig ganga.
„Margar aðrar rækjuverksmiðjur
á svæðinu hafa lagt upp laupana
á undanförnum 15 árum og við
sjáum fram á að við verðum að
leita einhverra leiða ef Kampi á
ekki að fara sömu leið. Leiðin
gæti til dæmis falist í að hefja
sjálfir skipaútgerð og sjá sjálfir
um þessa flutninga en við fáum
ekki að flytja til okkar alla rækj-
una sem við kaupum frá Noregi
og Kanada. Við þurfum því að

láta skipa upp í Reykjavík, borga
af því tilheyrandi skatt og láta
svo flytja það vestur með bíl og
leggja enn meira álag á vegina
og valda á þeim skemmdum sem
ríkið þarf svo að borga viðgerðir
á.“

Ljóst er að staðsetning verk-
smiðjunnar setur stórt strik í reikn-
inginn vegna flutningskostnaðar-
ins. „Við erum t.d. að borga 50
milljónum meira en rækjuverk-
smiðjan á Grundarfirði fyrir vöru
sem keypt er frá sama stað í Kan-
ada. Þegar dæmið er lagt svona
upp fyrir eigendur Kampa, þá er
alveg ljóst að við þurfum að tak-
ast á við þennan vanda,“ segir

Jón. „Rækjuverksmiðja sem flyt-
ur til sín um 220 gáma á ári
borgar óhemju peninga í flutn-
ingatrukka og þungaskatt og allt
sem því viðkemur. Það kemur
gámur til okkar næstum alla virka
daga og það fer gámur frá okkur
nánast annan hvern dag. Hvert
einasta fyrirtæki utan höfuðborg-
arsvæðisins sem stundar útflutn-
ing þarf að flytja allt til Reykja-
víkur.“

Í ljósi sífelldrar umræðu um
fólksflótta frá landsbyggðinni
segir Jón, að yrði þessum hlutum
yrði kippt í liðinn yrði allt annað
að búa úti á landi og unnt væri að
greiða mun hærri laun.

Skoða flutning á Kampa vegna
gríðarlegs flutningskostnaðar

Rækjuverksmiðjan Kampi.

Eyjafjallajökull gaus fyrir rúmu ári, nánar til tekið 14. apríl
2010. Afleiðingar þess eldgoss urðu afdrifaríkar fyrir alla heims-
byggðina vegna mikillar röskunar á flugi um allan heim. Að
sjálfsögðu hafði gosið alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem bjuggu
í næsta nágrenni við Eyjafjallajökul. Ösku rigndi undir Eyjafjöllum
og í Vestur Skaftafellssýslu samfara talverðum óþægindum fyrir
bændur og búsmala. Flytja varð sauðfé í önnur héruð svo velferð
þess yrði tryggð. Fólk varð þreytt á stöðugri baráttu við öskufall
og öskuryk. Tún fóru undir ösku og landbúnaður átti í nokkrum
erfiðleikum. En ólíkt því sem við Vestfirðingar þekkjum af nátt-
úruhamförum lét enginn lífið og fólk meiddist ekki þótt vissulega
sé erfitt að fást við afleiðingar þess að lífi og starfi þess sé ógnað.

Fólki um allan heim, ekki aðeins á Íslandi, varð því nokkuð
brugðið þegar fréttist af eldgosi undir Vatnajökli í Grímsvötnum.
En þetta er fjórða eldgosið í Vatnajökli á tæpum fimmtán árum,
en hið fyrsta sem svo mikið öskufall fylgir sem raun ber vitni.
Jökulhlaup og vatnsflóð hafa fylgt hinum, en nú er því spáð að
svo verði ekki. En það er ekki furða þótt verð hlutabréfa í flug-
félögum falli við tíðindi af eldgosi. Öskufallið fyrir rúmu ári
hafði gríðarleg efnahagsleg áhrif á ferðaþjónustu og flugferðir.
Ekki er að undra þótt áhyggjur blossi upp á ný og flugfélög og

ferðaseljendur grípi til neyðarráðstafana. En lítum okkur nær
og skoðum eigin garð. Hvernig er best að bregðast við því þeg-
ar fólk spyr hvort það sé vit í því að koma til hins sígjósandi Ís-
lands?

Nú ríður á að hugsa leiðir til að nýta sér þá stöðu sem upp er
komin. Ef litið er enn nær þá eru Vestfirðir ólíklegasti hluti
landsins til þess að verða öskufalli að bráð og sennilegt að unnt
sé að auglýsa Vestfirði sem óspillta náttúruperlu fyrir útlend-
inga. Þá verður að vísu að hafa í huga að sorpbrennslan í Funa
er slæmur minnisvarði um mengun af mannavöldum. En henni
hefur verið lokað. Á Vestfjörðum eru engar virkar eldstöðvar
og bæði landslag og fólk eftirtektarvert og áhugavert fyrir fólk
utan úr heimi þótt ekki sé verið að tala um að gera okkur að
náttúrugarði og hafa okkur fyrir sýningargripi  líkt og al-
þingismenn hafa látið í veðri vaka.

Ferðaþjónusta verður æ sterkari þáttur í atvinnusköpum
þjóðarinnar og það gildir um Vestfirði ekki síður en aðra
landshluta. Nú hefur iðnaðarráðherra kallað saman neyðarfund
og vonandi veit það á gott. En best er að treysta fagmönnum,
flugfélögum og gistisölum til þess að sinna sínu starfi með
krafti. Við eigum öll mikið undir því.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560!
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ÚTBOÐ
Húsfélag Hlífar (heild) óskar eftir tilboðum
í verkið „Hlíf íbúðir aldraðra Ísafirði, þak-
viðgerðir.“ Ofangreindu verki skal vera að
fullu lokið eigi síðar en 15. október 2011.

Helstu magntölur:
Þakjárn 1.630m²
Járn á lóðrétta fleti    670m²

Útboðsgögn verða afhent hjá Ísafjarðarbæ
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði. Tilboðin verða
opnuð á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu þriðjudaginn 7. júní
2011, kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska.

Sviðsstjóri framkvæmda-
og rekstrarsviðs.

Vínveitingar eru hafnar í versl-
uninni Hamraborg á Ísafirði.
„Þetta er bara aukin þjónusta sem
við bjóðum. Nú getur maður
fengið sér bjór með hamborgar-
anum á meðan konan gæðir sér á
hvítvínsglasi með pítsunni ef svo
ber undir. Mér fannst eftir að
hafa skellt mér í Ikea fyrir sunnan
og fengið mér hvítvínsglas með
sænsku kjötbollunum að það
væri komið að Hamraborg að
bjóða upp á þetta,“ segir Gísli Elís
Úlfarsson, einn eigenda Hamra-
borgar, aðspurður um málið. Sal-
an hófst um páskana og segir
Gísli þessa viðbót við þjónustuna

hafa almennt fengið góðar við-
tökur.

Gísli segir að ekki þurfi að gera
breytingar á starfsmannahaldi í
tengslum við vínveitingaleyfið,
en margir unglingar hafa gegnum
tíðina fengið vinnu við afgreiðslu
í Hamraborg.

„Það verður ávallt starfsmaður
á vakt sem er tvítugur eða eldri,
sem mun sjá um að afgreiða bjór
og vín. Matsalan hjá okkur lokar
klukkan tíu á kvöldin og þá verð-
ur jafnframt lokað fyrir vínsöl-
una. Þannig geta þeir sem eru
yngri en átján ára enn starfað í
Hamraborg eftir klukkan tíu. Það

er mjög mikilvægt að fólk átti
sig á því að stefnan er ekki að
breyta Hamraborg í öldurhús, alls
ekki. Vínveitingarnar eru hugs-
aðar til þess að auka við þjónust-
una í matsölunni og ná til þeirra
sem kjósa að fá sér bjór með
hamborgaranum. Ég hvet fólk til
þess að heimsækja matsöluna í
Ikea ef það hefur efasemdir. Þar
er skemmtileg fjölskyldustemm-
ning líkt og við viljum að ríki í
Hamraborg. Hamraborg mun
áfram starfa eftir lögum líkt og
verslunin hefur gert í 43 ár,“ segir
Gísli Elís Úlfarsson.

– kte@bb.is

Vínveitingar í Hamraborg

María Bjarnadóttir sauðfjár-
bóndi og ráðskona að Hrafna-
björgum í Laugardal í Ísafjarðar-
djúpi, segir það kosta sig 60-70
þúsund krónur að komast til
læknis á Ísafirði vegna þess að
engin akstursþjónusta sé til staðar
fyrir íbúa í dreifbýli Súðavíkur-
hrepps. Hún segir eina kostinn í
stöðunni að panta leigubíl frá
Ísafirði en sú ráðstöfun kosti álíka
mikið og ferð til Spánar. „Lækn-
irinn minn pantaði tíma fyrir mig
á Ísafirði en það myndi kosta
mig á milli 60-70 þúsund krónur
fram og til baka þar sem ég þyrfti
að taka leigubíl. Það eru engar
samgöngur í boði.“ Sama var
upp á teningnum þegar fjölskylda

hennar ætlaði að heimsækja hana.
„Dóttir mín ætlaði að heim-

sækja mig um páskana með þrjú
börn sín en þau hefðu komist til
Ísafjarðar og síðan ekki söguna
meir því það hefði kostað þau
sömu upphæð að komast til mín,“
segir María.

Í upphafi árs samdi Súðavík-
urhreppur um akstursþjónustu
við íbúa í dreifbýli Súðavíkur-
hrepps. María segir þá þjónustu
einskorðaða við aldraða og ör-
yrkja sem eru með lögheimili í
dreifbýli sveitarfélagsins. „Ég
hef ekki lögheimili í Súðavíkur-
hreppi og má því ekki nota þessa
þjónustu sem hreppurinn býður
upp á, ég er þó það mikill öryrki

og fóturinn á mér er það slæmur
að ég get ekki keyrt bíl með bens-
íngjöf.“ María segist þó hafa
skoðað það á sínum tíma að fjár-
festa í ökutæki. „Það kostaði mig
það mikið að kaupa mér bíl, t.d.
með bensínstýrðu stýri að ég varð
að sleppa því.“

Hún segist hafa sætt sig við
þetta á páskunum þótt auðvitað
hafi hana langað að fá dóttur
sína og barnabörn í heimsókn.
Hins vegar hafi henni þótt verra
að komast ekki til læknis. „Ég
þurfti að hringja í heimilislækn-
inn minn og afpanta tímann sem
hann pantaði sjálfur fyrir mig
þar sem ég hefði ekki efni á því.
Ég fékk þau viðbrögð hjá ritaran-

um að ég hlyti að vera skrökva.
En ég hef athugað málið og fékk
lágmarksgjald hjá leigubílnum
og það er á milli 60-70 þúsund.“

Einungis þrír íbúar eru eftir í
Laugardal. „Það eru bara við
Ragna á Laugabóli og Sigurjón

Samúelsson hér á Hrafnabjörg-
um eftir í dalnum. Nú er miður
sauðburður þannig að Sigurjón
getur ekki einu sinni farið með
mig á dráttarvélinni þótt hann
glaður vildi.“

– thelma@bb.is

Myndi kosta tæpar 70 þúsund
krónur að komast til læknis

Hrafnabjörg í Laugardal í Ísafjarðardjúpi. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Krossgáta og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Lausn á síðustu krossgátu

Keypti „ljótasta
húsið“ á Ísafirði
Gunnar Lárus Hjálmarsson,

betur þekktur sem Dr. Gunni,
keypti nýverið fasteign á Ísafirði
í félagi við fjóra vini sína. Fast-
eignin sem um ræðir er á efri
hæð í húsi sem kallað er Sól-
skinshöllin. Í viðtali við vef Við-
skiptablaðsins, vb.is, segir Dr.
Gunni að fjölskyldan hafi langað
til að eiga fastan íverustað á Ísa-
firði. „Konan mín er brottfluttur
Ísfirðingur eins og allir hinir,

nema ég.“ Hann segir húsið muni
nýtast vel á sumrin og einnig yfir
páskahátíðina þegar rokkhátíðin
Aldrei fór ég suður fer fram.

„Þetta er efri hæð í ljótasta hús-
inu á Ísafirði. Þetta er gríðarlega
ósjáanlegt hús, en miklu betur á
sig komið að innan en utan. Ætl-
unin er að eiga þetta næstu árin
og gera upp smátt og smátt,“
segir Dr. Gunni sem tekur þó
fram að húsið haldi vatni og vindi

í dag. Nágrannarnir séu heldur
ekki af verri endanum, en íbúð á
neðri hæð er í eigu Rúnars Þórs
Péturssonar tónlistarmanns. „Ég
er að vona að þeir verði mikið á
staðnum, Rúnar Þór, Megas og
Gylfi,“ segir Dr. Gunni sem
kveðst jafnframt hafa gert kosta-
kaup. Fasteignin er um 150 fer-
metrar og kostaði um fjórar millj-
ónir króna.

– kte@bb.is

Nýi Vestfirðingurinn Dr. Gunni.
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Sælkeri vikunnar er Ragnheiður Jóhannsdóttir á Ísafirði

Tvær súpur og hrökkbrauðTvær súpur og hrökkbrauðTvær súpur og hrökkbrauðTvær súpur og hrökkbrauðTvær súpur og hrökkbrauð
Sælkeri vikunnar býður upp

á tvenns konar súpu og heima-
tilbúið hrökkbrauð. Fyrsta
uppskriftin er að bragðgóðri
og hollri kjúklingasúpu sem
er sérstaklega góð fyrir fólk
með hálsbólgu og kvef. Næsta
uppskrift er að karrýsúpu sem
er sérstaklega fljótleg. Þá má
leika sér með uppskriftina og
notast við hvaða grænmeti sem
til er í ískápnum hverju sinni.
Gott er að bera þá súpu fram
með naan brauði. Að lokum
fylgir uppskrift að brakandi
stökku og ljúffengu sólblóma-
hrökkbrauði

Kjúklingasúpa sjúkl-
ingsins – fyrir 4-6

½ kjúklingur
2 l vatn
2 meðalstórar gulrætur
1 laukur (má sleppa)
2 stykki knorr kjúklingarten-

ingar
2 pk af stafapasta
Hnífsoddur af hvítum pipar
Salt eftir smekk.
Síðan má setja smá tabasco
sósu ef vill (aðeins um ½ tsk)

Sjóðið kjúklinginn í hálftíma
með gulrótunum, lauknum og
kjúklingateningunum.

Bragðbætið með salti og hvít-
um pipar. Takið síðan kjúkling-
inn af beinunum og skerið í litla
bita. Setjið síðan kjúklinginn aft-
ur ofan í pottinn með soðinu og
haldið áfram að sjóða í um 20
mínútur með stafapastanu og ta-
basco sósunni ef vill.

Karrýsúpa
Ólífuolía
4 stk hvítlauksrif
3 cm engifer
2 stk rauð chillialdin
1 msk milt karrímauk (frá

Pataks)
1 dl vatn
2 grænmetisteningar
1 dós kókosmjólk
1 dós tómatar (niðurskornir)
1 sæt kartafla
200 gr sykurertur
1 stk brokkolíhöfuð
Salt og pipar

Pressið hvítlaukinn og afhýðið
engifer og skerið mjög smátt.
Fræhreinsið chilli-ið og skerið
smátt. Skerið grænmetið í hæfi-
lega munnbita. Hitið olíu á pönnu
og mýkið hvítlauk, engifer, chilli
og karrýmauk. Látið malla í 2-3
mín. Leysið grænmetisteninginn
upp í vatninu og bætið þeim út í
pottinn ásamt kókosmjólk, tóm-
ötum og kartöflum. Látið sjóða í
um 5 mín. Bætið sykurertunum
og brokkólínu út í og sjóðið áfram
í 7-8 mín. Bragðið til með salti
og pipar.

Sólblómahrökkbrauð
2 dl vatn
200 g heilhveiti
130 g hveiti
1 tsk salt
2 msk olía
1 msk hunang
1 msk síróp
80 g sólblómafræ og slatti til
að láta ofan á

Setjið allt saman í hrærivéla-
skál og blandið rólega með
króknum í um 6 mín. Hnoðið

deigið létt í höndunum og
mótið kúlu. Látið deigið
standa í 10 mín. Rúllið þá
deigið út ca 3-4 mm þykkt og
skerið það niðir í 8 kúlur og
fletið út. Penslið með vatni og
sáldrið fræjum yfur. Setjið á
bökunarplötu og bakið við
210¨í um 15-17 mínútur en
bökunartíminn fer eftir þykkt-
inni á hrökkbrauðinu.

Ég skora á Jóhönnu Fylkis-
dóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

Norrænt sagnaþing verður
haldið að Núpi í Dýrafirði í sum-
ar. „Í heila viku í lok júlí ætla
norrænir sagnaþulir að sitja sam-
an í vestfirskri náttúrufegurð og
ræða um listina að segja sögu.
Þetta er í nítjánda sinn sem norr-
ænt sagnaþing er haldið og í ann-
að sinn hér á landi. Núpur í Dýra-
firði hentar einkar vel til þessa, á
miðju sögusviði Gísla sögu Súrs-
sonar. Þar verða haldin námskeið
og sagðar sögur á norrænum
tungum og reyndar líka ensku
því meðal leiðbeinenda eru
reyndir sagnamenn, rithöfundar
og leikarar frá Noregi, Svíþjóð,
Danmörku, Íslandi og Bretlands-
eyjum,“ segir í tilkynningu.

Sagnalistin hefur fylgt mann-
inum lengi en á undanförnum
árum hefur hún notið æ meiri
athygli. Það stafar ekki síst af
því að menn komust að þeirri
niðurstöðu að listin að segja sögu

er grunnur allra bókmennta. Ís-
lendingasögurnar eru fyrst og
fremst tilraun til að festa á blað
þær sögur sem þjóðin hafði verið
að segja allt frá landnámi.

„Sagnamannakvöld hafa notið
vaxandi vinsælda og þar hafa
sprottið upp góðir sagnamenn
sem áður létu sér nægja eldhús-
borð eða lúkar sem vettvang. Svo
hafa menn komist að því að sagan
er til ýmissa hluta nytsamleg.
Hana má nota sem miðlun á
reynslu og þekkingu til nýrra
kynslóða, hún er listform sem
nýta má við uppeldi og í atferlis-
meðferð og síðast en ekki síst er
hún skemmtileg,“ segir í tilkynn-
ingu.

„Sagnaþulur/þula les ekki sögu
heldur er sagan eigin upplifun,
lærð af bók eða munnmælum og
síðan túlkuð og gefin áfram. Saga
sagnaþular er því aldrei eins. Hún
getur breyst eftir því hverjum

hún er sögð, hverjar aðstæður
eru þegar hún er sögð, og jafnvel
hvernig liggur á þeim sem segir
söguna í það og það skiptið.“

Á norrænu sagnaþingunum
sitja menn á námskeiðum á dag-
inn og njóta leiðsagnar kennara
en á kvöldin eru sagðar sögur,
hlustað á sögur, sungið og glaðst
í góðum hópi. Þingið fer fram
dagana 24.-30. júlí. Það er sett á
sunnudegi, námskeið hefjast á
mánudegi og þeim lýkur á föstu-
dagskvöldi með hátíðarkvöld-
verði. Haldið er heim eftir morg-
unverð á laugardegi. Um miðja
vikuna verður farið í skemmti-
ferð með leiðsögn á söguslóðir
Gísla Súrssonar.

Námskeið, kvöldvökur, fullt
fæði og gisting í tveggja manna
herbergjum er innifalið í þátt-
tökugjaldinu. Umsókn og greiðsla
þarf að hafa borist fyrir 24. júní.
Athugið að takmarkaður fjöldi

þátttakenda er á hvert námskeið.
Þing norrænna sagnaþula er

styrkt af Menningarráði Vest-
fjarða og Nordisk kulturfond.

Norrænt sagnaþing haldið að Núpi
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