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Ég vil vera í ró og næði og ekki upp á neinn
kominn. Ég á erfitt með að láta að stjórn.
Vinnuna sæki ég til mín sjálfs. Kjarni málsins
hvað mig varðar er og hefur alltaf verið
þessi: Það er löngunin sem dregur mig
áfram en ekki skynsemin. – Pétur Tryggvi
Hjálmarsson silfurmeistari er í viðtali vikunnar.

Löngunin ræður,
ekki skynsemin

– sjá bls. 10-12

Brugðið á leik á
siglinganámskeiði Sæfara
Brugðið á leik á
siglinganámskeiði Sæfara
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Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir tilboðum

í brunaviðvörunarkerfi í húsnæði Grunnskólans
í Bolungarvík.

Um er að ræða lagnavinnu, kaup og uppsetn-
ingu á búnaði, tengingar og fullnaðar frágang
á kerfinu.

Verklok 1. áfanga, eldri hluti skólahússins,
eru áætluð 15. ágúst 2014.

Verklok 2. áfanga, yngri hluti skólahússins,
eru áætluð 1. október 2014.

Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu Bolungar-
víkurkaupstaðar,

Aðalstræti 12, Bolungarvík, frá og með
mánudeginum 30. júní n.k. .

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
8. júlí 2014, kl. 11.00.

Bolungarvíkurkaupstaður

BolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaðurBolungarvíkurkaupstaður

Pínulítið af pólitík
– Helga Dóra Kristjánsdóttir skrifar– Helga Dóra Kristjánsdóttir skrifar– Helga Dóra Kristjánsdóttir skrifar– Helga Dóra Kristjánsdóttir skrifar– Helga Dóra Kristjánsdóttir skrifar

Þegar rykið er sest eftir
sveitarstjórnarkosningar í Ísa-
fjarðarbæ er vert að líta yfir
sporin. Í-listinn kemur út sem
sigurvegarinn og óska ég
honum til hamingju, svo
hungruð sem þau voru að
komast til valda. Aðdáunarvert
er að sjá hversu hjartarúm er
innan Í-listans fyrir þá sem
hlaupa út undan sér úr öðrum
flokkum. Þeir eru boðnir vel-
komnir og færðir til æðstu
metorða. Jafnvel sá sem ekki
þótti tækur til að sitja á lista
hjá þeim fyrir kosningar er
boðinn velkominn með því að
losa einn formannsstólinn.
Enda maðurinn búinn að taka
út sína betrunarvist, einn úti á
túni. Allt þar í boði, ef þú
aðeins kastar trúnni. Fróðlegt
er að fylgjast með hvernig til
tekst hjá Örnu Láru að stíga
ölduna með svo marga í óró-
legu deildinni innanborðs.

Helga Dóra Kristjánsdóttir.

skemmtileg og lærdómsrík.
Stefnuskrá var skýr og hugur í
fólki að vinna vel fyrir bæjar-
búa. Í kosningum náðum að
bæta við fylgið. Einn maður
inn í bæjarstjórn, sem hefur
áheyrn í bæjarráði, skv. bæjar-
málasamþykkt.

Þar með virðist sagan sögð,
með rúm 15% atkvæða. Ekkert
pláss laust í nefndum bæjarins.
Sjálfstæðismenn fúlir á móti.
Viðræður við Í-lista skiluðu
okkur engum árangri. Þar á bæ
mátti ekki taka áhættu á að
styggja sjálfstæðismenn, en þeim
boðið samstarf við val í nefndir
bæjarins.

Þetta eru vissulega vonbrigði
fyrir alla þá sem studdu Fram-
sóknarflokkinn til góðra verka.
Meira að segja í nefnd sem setja
skal á laggir til að tryggja svokallað
íbúalýðræði var Framsóknar-
flokknum boðinn áheyrnarfulltrúi
en fráleitt að hann gæti setið þar
sem fullgildur meðlimur. Þar getur
fulltrúi okkar tyllt sér á borðshornið
og kíkt yfir öxlina á nefndarfólki,
svona rétt til að sjá í skottið á
lýðræðinu.

Nema hvað, við framsókna-
rmenn snúum nú bökum saman
og herðumst við hverja raun. Við
lofum að veita stjórnarmeirihluta
aðhald og leitum að hverri smugu
að koma málefnum okkar að. Enda
erum við full af vilja, nú sem fyrr,
að veita góðum málefnum lið.
– Helga Dóra Kristjánsdóttir,

varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í

Ísafjarðabæ.

Illa launar kálfurinnIlla launar kálfurinnIlla launar kálfurinnIlla launar kálfurinnIlla launar kálfurinn

ofeldiðofeldiðofeldiðofeldiðofeldið

Framsóknarflokkurinn hefur
til margra ára setið með Sjálf-
stæðisflokknum í meirihluta í
Ísafjarðabæ. Framsókn hefur
með samstarfi sínu tryggt sjálf-
stæðismönnum völdin í bæn-
um, en fengið sinn skerf að
launum. Nú bregður svo við
að sjálfstæðismenn vilja ekkert
samstarf við Framsóknarflokk-
inn. Þeir eru í sárum eftir að
missa forystumann sinn yfir í
annan flokk og í kjölfarið tap í
kosningum.

Þeim væri nær að taka orðn-
um hlut og horfa framan í veru-
leikann. Daníel má þó í raun
þakka framsóknarmönnum til-
veru sína í pólitíkinni, þar sem
þeir settu það sem skilyrði fyrir
stjórnarmyndun síðast, að aug-
lýst væri eftir bæjarstjóra. Til
að tryggja völd sín gengu sjálf-
stæðismenn nauðugir að því.

Bæjarstjórinn óháði tók svo
upp á því á kjörtímabilinu að
ganga í raðir sjálfstæðismanna.
En það má með sanni segja, að
illa launi sjálfstæðismenn ofeld-
ið, síðustu ár, af hálfu fram-
sóknarmanna.

„Stundum verða vorin,„Stundum verða vorin,„Stundum verða vorin,„Stundum verða vorin,„Stundum verða vorin,

vonum manna hörð“vonum manna hörð“vonum manna hörð“vonum manna hörð“vonum manna hörð“
Framsóknarflokkurinn fór

baráttuglaður í kosningar í vor.
Gott fólk valdist á listann og
vinnan að kosningum var

Framsókn fær engan mann í nefnd

Ný bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar kom saman í fyrsta sinn
á fimmtudag í síðustu viku og
var m.a. kosið í nefndir. Það
sem vekur mesta athygli er að
Framsóknarflokkurinn er ekki
með fulltrúa í neinum nefndum
bæjarins. Björt framtíð, sem
ekki náði manni inn í bæjar-
stjórn, fær hins vegar nokkra
menn í nefndir og meðal annars

er Benedikt Bjarnason, oddviti
Bjartrar framtíðar, formaður í
íþrótta- og æskulýðsnefnd.

Marzellíus Sveinbjörnsson
bókaði á fundinum furðu sína að
Í-listinn gefi eftir sæti til Bjartrar
framtíðar sem ekki náði inn
manni í bæjarstjórn. „Í-listinn
hunsar þar með fulltrúa Fram-
sóknarflokksins sem hefur að
baki sér rúmlega 1/6 þeirra at-

kvæða sem þeir níu fulltrúar
sem bæjarstjórnina sitja hafa
alls. Þetta er vissulega ekki í
anda þess íbúalýðræðis sem Í-
listinn boðaði í stefnuskrá sinni
fyrir nýliðnar sveitarstjórnar-
kosningar,“ segir í bókuninni.

Arna Lára Jónsdóttir, oddviti
Í-listans, segir að Í-listinn hafi
viljað endurspegla sjónarmið
Bjartrar framtíðar í nefndum.
„Framsóknarflokkurinn er með
mann í bæjarstjórn og áheyrn-
arfulltrúa í bæjarráði þannig
að sjónarmið flokksins munu
koma fram. Björt framtíð var
mjög nálægt því að koma
manni inni í bæjarstjórn og við
viljum að þeirra sjónarmið
komi fram,“ segir Arna Lára,
og bætir við að Í-listinn horfi
ekki flokkskírteini við kosn-
ingar í nefndir og Benedikt hafi
áður starfað í nefndum með Í-
listanum og þau treysti honum
til góðra verka.

smari@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Sögulegur bæjarstjórnar-
fundur í Bolungarvík

Óhætt er að segja að við-
eigandi hafi verið að fyrsti
fundur nýrrar bæjarstjórnar Bol-
ungarvíkurkaupstaðar skyldi
vera haldinn 19. júní, á kven-
réttindadaginn sjálfan, þar sem
konur eru í meirihluta bæjar-
stjórnar í fyrsta sinn þar í bæ
eða fimm af sjö bæjarfulltrúum.
Þessa miklu breytingu má þakka
því að M-listi, Máttur meyja og
manna, er eingöngu skipaður
konum, og fengu þær 38,3% og
þrjá menn kjörna í kosningun-

um. D-listi Sjálfstæðimanna og
óháðra hélt meirihluta sínum,
fékk 61,6% atkvæða og fjóra
menn kjörna, en þar af eru tvær
konur.

Nýja bæjarstjórn skipa þær
Soffía Vagnsdóttir, Halldóra D.
Sveinbjörnsdóttir og Guðrún
Stella Gissurardóttir af M-lista
og Elías Jónatansson, Margrét
Jómundsdóttir, Guðbjörg Stef-
anía Hafþórsdóttir og Baldur
Smári Einarsson af D-lista.

harpa@bb.is

Bolungarvík.
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Launakjör bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar rædd
heildarlaunum en þýðir það sama
í krónum talið,“ sagði hún. Þá
greiði bæjarsjóður ferðakostnað
bæjarstjóra eins og venja er, afnot
af farsíma og heimasíma sem og
tölvutengingu.

Daníel sagði að þau laun sem
Gísli Halldór fengi væru hærri
en þau sem hann sjálfur var með.
„Það er gert ráð fyrir því í
samningnum að hann fái greitt
fyrir ferðakostnað og auðvitað
hafði ég umtalsverðan kostnað
af öllum þeim ferðum sem ég fór
á mínum eigin bíl, bæði til
Reykjavíkur, á Fjórðungsþing,
fundi í minni byggðarlögin og
allt það, og þar fyrir utan var ég
kominn með þessi laun eftir
fjögurra ára starf sem bæjarstjóri.
Ég verð reyndar að segja það, að
ég var nú búinn að reyna semja
við Gísla um launahækkun mjög
lengi, en það tókst ekki, en hann
hefur greinilega séð að það hefur

Kjör nýráðins bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar, Gísla Halldórs
Halldórssonar, væru rædd á
fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar
á fimmtudag í síðustu viku. Arna
Lára Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og
oddviti Í-listans, gerði grein fyrir
helstu atriðum ráðningarsamn-
ings Gísla Halldórs, sem hún
sagði sambærlegan þeim sem
Daníel Jakobsson fyrrum bæjar-
stjóri og nú bæjarfulltrúi D-lista
í bæjarstjórn hafði, og kom þar
meðal annars fram að föst mán-
aðarlaun yrðu 1.220 þúsund
krónur.

„Við gerðum breytingu á
þessum lið miðað við það sem
fráfarandi bæjarstjóri hafði, hann
hafði föst laun og svo hafði hann
bifreiðastyrk. Okkur fannst bara
hreinlegra að hafa þetta bara ein
laun þannig að það er ekki greitt
sérstaklega fyrir bifreiðastyrk,
það bara er allt inni í þessum

verið þess virði að hækka launin,
sem ég reyndar tel að séu of lág.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar ætti
að vera með hærri laun,“ sagði
hann. Arna Lára sagðist hafa
fengið upplýsingar um kjör
bæjarstjóra hjá launadeild.

Tillaga Í-listans um ráðningu
Gísla Halldórs í starf bæjarstjóra
var samþykkt með fimm atkvæð-
um gegn einu. Marzellíus Svein-
björnsson, bæjarfulltrúi B-lista,
sat hjá við atkvæðagreiðsluna,
og Kristín Hálfdánsdóttir, bæjar-
fulltrúi D-lista, greiddi atkvæði
á móti ráðningunni. Gerði hún
grein fyrir atkvæði sínu með því
að lesa upp 25. gr. sveitarstjórnar-
laga þar sem segir að sveitar-
stjórnarmenn séu sjálfstæðir í
störfum sínum. Þeir eru einungis
bundnir af lögum og eigin sann-
færingu um afstöðu til einstakra
mála.

harpa@bb.isÍsafjörður.

Útivistarsvæði hunda í Engidal?
Félag hundaeigenda á norð-

anverðum Vestfjörðum hefur
viðrað þá hugmynd við um-
hverfisnefnd Ísafjarðarbæjar,
að útbúa svæði fyrir hunda í
Engidal í Skutulsfirði. Nefndin
tók jákvætt í erindið sem tekið
var fyrir á dögunum og fól
tæknideild sveitarfélagsins að
hafa samband félagið um nán-
ari útfærslu á svæðinu.

Fyrir um ári síðan sótti

félagið um tvær spildur inni í
firði undir útivistarsvæði fyrir
hunda, annars vegar túnið við
hliðina á Kofra og hins vegar
svæði rétt fyrir ofan Tunguárós.
Umhverfisnefnd taldi spilduna
við Kofra heppilegri en eftir að
upp hófust umræður um hver hafi
í rauninni umráð yfir henni virðist
sem málið hafi siglt í strand og
ekki tekið upp að nýju fyrr en
núna.                        harpa@bb.is Engidalur.

Vilja bregðast við auknum ferðamannafjölda

Landeigendafélag Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps vill að Ísa-
fjarðarbær hlutist til um gerð
deiliskipulags í samvinnu við

félagið á fjölsóttustu ferða-
mannastöðum í Hornstrandafrið-
landi. Landeigendafélagið vill að
vinna við deiliskipulag hefjist

eins fljótt og kostur er og drög að
skipulagi liggi fyrir a.m.k. fyrir
næsta vor.

Ályktun þessa efnis var sam-

þykkt á aðalfundi Landeigenda-
félags Sléttu- og Grunnavíkur-
hrepps fyrir nokkru. Í greinargerð
sem félagið sendi til umhverfis-
nefndar Ísafjarðarbæjar segir að
fjöldi ferðamanna í friðlandi
aukist stöðugt. Samkvæmt
skýrslu landvarðar fyrir árið 2013
er einkum aukning í dagsferðum
en ferðum sumarhúsaeigenda
fækkaði í fyrra. Fjöldi skemmti-
ferðaskipa sem koma til Ísa-
fjarðar fer stöðugt upp á við og
það hefur færst í vöxt að far-
þegarnir fari í dagsferðir í
friðlandið.

„Það gefur auga leið að álagið
á Hesteyri t.d. verður gífurlegt af
þeirri umferð ferðamanna sem
þetta skapar til viðbótar hefð-
bundinni ferðamennsku. Ef ekki
verður brugðist við með gerð

skipulags og framkvæmdum í
kjölfarið fer um þessa perlu í
norðrinu eins og aðra fjölfarna
ferðamannastaði sem hafa verið
hvað mest í umræðunni í fjöl-
miðlum að undanförnu. Það
verður að teljast sanngirnismál
að Ísafjarðarbær berist kostnað-
inn af verkinu vegna þess mikla
ávinnings sem hlýst af ferða-
mennsku af þessu tagi fyrir
samfélagið á norðanverðum
Vestfjörðum,“ segir í greinargerð
Landeigendafélags Sléttu- og
Grunnavíkurhrepps.

Umhverfisnefnd tók jákvætt í
erindi félagsins og hefur falið
sviðsstjóra umhverfis- og eigna-
sviðs að kanna möguleika á gerð
svæðisskipulags í samstarfi við
Umhverfisstofnun og landeig-
endur.                      smari@bb.is

Frá Aðalvík.
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Ritstjórnargrein

Umbúðir og innihald

Spurning vikunnar
Fylgist þú með HM í fótbolta?

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

Alls svöruðu 491.
Já sögðu 148 eða 30%
Nei sögðu 262 eða 54%

Stundum sögðu 79 eða 16%

Snaggaraleg viðbrögð er fregnir bárust um komu sveitar Ríkisútvarps-
manna til Ísafjarðar, til þess eins að rýma leiguhúsnæði RÚV við Aðalstræti
af tækjabúnaði fyrrum svæðisútvarps til margra ára, voru eðlileg í alla
staði. Er  RÚV endanlega að kveðja Vestfirði? var spurt. Ástæðan fyrir
hörðu viðbrögðunum er að meginefni tvíþætt: Í fyrra falli gekk þetta þvert
á yfirlýsingu nýja útvarpsstjórans um mikilvægi RÚV á landsbyggðinni
og að stofnunin hefði ekki sinnt því hlutverki nógu vel til þessa. Í annan
stað eru Ísfirðingar oft og illa brenndir af marklausum  yfirlýsingum,
,,ráðamanna fyrir sunnan“ hverra fyrirheit hafa tíðum reynst haldlaust
skrum. Brennt barn forðast eldinn.

Til áréttingar, tvö eftirminnileg tilvik:
Fyrirvaralaus lokun mjólkurstöðvarinnar á Ísafirði um mitt ár 2011.

Allur málflutningur forsvarsmanna MS varðandi framgang málsins, í
einu orði sagt: bull. Skilaboð MS til vestfirskra bænda, túlkuð yfir á skilj-
anlegt mannamál: ykkur kemur þetta ekkert við. Framhald Mjólkurstöðv-
armálsins er kunn.

Fyrirvaralaus lokun starfsstöðvar Fiskistofu á Ísafirði; gerræðisákvörðun
fiskistofustjóra, án vitundar ráðherra, sem að sögn forseta Alþingis, hefur
hug og vilja til að starfsstöðin verði áfram starfrækt. Fyrir hug og vilja ráð-
herrans er þó heldur lítið gefandi, samanber yfirlýsingu fiskistofustjóra á
bb.is 16. f.m., en ætlun stjórnvalda er klína störfum Fiskistofu inn í Mat-
vælastofnun ,,Svona gerist þetta,“ er inntak greinar forseta Alþingis, Ein-
ars K. Guðfinnssonar, á bb.is 21. nóv. 2012, þar sem hann á greinargóðan
hátt dregur fram þann reginmismun sem er á afstöðu hins opinbera til
stöðufjölgunar í þéttbýlinu á suðvesturhorninu annars vegar og á
landsbyggðinni hins vegar.

Yfirlýsing útvarpsstjóra í BB 30. maí s.l. tekur sem betur fer af allan
vafa um afstöðu hans: ,,Ný framkvæmdastjórn er að setja sig inn í málin
og finna leiðir til að auka við dagskrárgerð á Vestfjörðum. – Markmiðið
er að þeir viðbótarfjármunir sem settir verða í dagskrárgerð á lands-
byggðinni nýtist beint í dagskrána, en fari ekki í yfirbyggingu og húsnæði.“

Þessu viðhorfi er BB sammála. Í þessu tilfelli líkt og svo mörgum
öðrum skiptir innihaldið meira máli en umbúðirnar. Svo stigið sé örlítið
hliðarskref,  litið til ýmissa opinberra bygginga, víðs vegar um land t.d.
skólabygginga, hefði betur verið horft til þessa viðhorfs. Skóli er nefnilega
ekki, ekki frekar en svæðisútvarp, steinkassi (hugsanlegt minnismerki
arkitekts) heldur starfið sem þar fer fram innan veggja.

Vonandi er útvarpsmálið endanlega í höfn. Ætla þingmenn NV-kjör-
dæmis að leggja blessun sína yfir að eftirliti með fiskeldi á Vestfjörðum
verði hnoðað saman við írska smjörið á Selfossi?

– s.h Hestur til sölu á Ísafirði
Keilir frá Þingeyrum

er til sölu. Keilir er
rauðblesóttur og er 13
vetra. Undan Smára
frá Skagaströnd.

Upplýsingar í síma
8953803

smáar
Óska eftir skiptum á Austurvegi
12, sem er 50fm ásamt 12fm
geymsluhúsnæði og minni
eign. Uppl. í síma 571 5657.
Blót í Arnardal fimmtudaginn
(Þórsdag) 26. júní kl. 18. Allir
velkomnir. Vestfirðingagoðorð.

Ragna Aðalsteinsdóttir.

Tófan heldur fénu í gíslingu
Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi

á Laugabóli í Ísafjarðardjúpi,
segir að ágangur tófu í Laugardal
sé orðinn slíkur, að stjórnvöld
verði að gera upp við sig hvort
það eigi yfir höfuð að stunda
búskap í Djúpinu. „Það ríkir
ófögnuður hér í dalnum. Við
erum búin að sleppa fénu en tófan
heldur því í gíslingu við túnin.
Það er svo heitt að féð ætti að
vera farið á fjöll, en það kemst

ekki, tófan situr um það. Menn
verða að gera upp við sig hvort
það eigi yfir höfuð að stunda
landbúnað hér. En ég geri ekki
ráð fyrir að menn ætli að leggja
sér tófu til munns í staðinn fyrir
lambakjöt,“ segir hún.

Ragna hefur barist fyrir því í
tuttugu ár að tófuveiði verði hert.
„Ég hef skrifað bréf til ráðamanna
og þingmanna og talað við þá í
eigin persónu en það breytist

ekkert. En ég er langt frá því að
gefast upp. Ég ætla ekki að hætta
fyrr en eitthvað verður gert og
mun halda áfram að berjast fyrir
því að brugðist verði við offjölg-
un í tófustofninum.“

Hún veit ekki til að tófan hafi
drepið lömb frá henni í vor og
sumar. „En það er búið að ráðast
á lömb og bíta þau. Svo gerist
það trekk í trekk á haustin að ég
fæ helbitið fé af fjalli.“

Öflug vetrarveiði er það eina
sem kemur að gagni, segir Ragna.
„Það verður að ná henni á haustin
og veturna þegar hún er geld og
ég hef bent mönnum á það í mörg
ár. Það gengur ekki að fara á
greni og ná kannski læðunni en
ekki yrðlingunum og þeir skildir
eftir og drepast sumir hungur-
dauða. Ég er ekki fylgjandi að
fara illa með tófuna frekar en
önnur dýr.“

Hún segir að tófan eigi auð-
veldara með að leggjast á fé eftir
því sem tví- og þrílembdum ám
fjölgar. „Rollurnar eiga erfiðara
með verja lömbin sín þegar þeim
fjölgar. Það segir sig sjálft.“

Það er ekki eingöngu vegna
ágangs tófu á fé sem Ragna vill
stórauka tófuveiðar. „Það er
ekkert fuglalíf í dalnum. Það ríkir
bara dauðinn. Tíðarfarið hefur
stórbatnað síðustu tuttugu árin
og tófan nær að koma upp fleiri
yrðlingum og ástandið er orðið
óbærilegt. Hún valsar um landið
eins og hún eigi það.“

smari@bb.is

Tófa með fugl. Mynd: Daníel Bergmann.
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Gera athugasemdir við níu
bensínstöðvar á Vestfjörðum

Heilbrigðisnefnd Vestfjarða
hefur gert verulegar athuga-
semdir við níu bensínstöðvar
af 22 á Vestfjörðum. Búið er
að loka einni stöðinni sem gerð
var athugasemd við þ.e. í
Króksfjarðarnesi. Engin svör
munu hafa borist frá olíufé-
lögunum um úrbætur og leggur
heilbrigðisnefndin því til að
lagðar verði dagsektir á olíufé-
lögin í 30 daga eða þar til raun-
hæfar áætlanir um úrbætur hafa
verið lagðar fram. Dugi það

ekki til verði að loka viðkomandi
bensínstöðvum. Á sjö stöðvum
sem skoðaðar hafa verið vantar
svokallaðar olíugildrur, þ.e. á
Norðurfirði, í Reykjanesi, í Króks-
fjarðarnesi, á Reykhólum, við
Múla, á Flateyri og Suðureyri.

Samkvæmt reglugerð um olíu-
úrgang skal olíuskilja vera tengd
við afgreiðslu- og áfyllingarplan
en slíkt vantar á fimm stöðvar,
þ.e. í Norðurfirði, í Reykjanesi, í
Króksfjarðarnesi, við Innri Múla
og á Reykhólum. Samkvæmt

sömu reglugerð skal vera
vökvahelt áfyllingar- og af-
reiðsluplan sem þolir olíur. At-
hugasemdir hafi verið gerðar
við hellulögð afgreiðsluplön
með olíudúk undir á Patreks-
firði og Tálknafirði þar sem
plön hafa sigið og óvíst að
dúkur haldi. Að auki séu stöðv-
arnar á Króksfjarðarnesi, Reyk-
hólum, Suðureyri, Flateyri og
Innri Múla komnar á tíma hvað
varðar að grafa tanka og lagnir
upp og þykktarmæla.

Bæjarkort af Bolungarvík fór í
prentun fyrir stuttu. Kortið er
byggt á teikningu eftir Ómar
Smára Kristinsson listamann á
Ísafirði, en hann teiknaði einnig
bæjarkortið af Ísafirði sem kom
út sumarið 2012. Um er að ræða
stórar trélitamyndir en mikil ná-
kvæmnisvinna liggur á bak við
þær, sem dæmi tók Ómar Smára
um fjóra mánuði að vinna Ísa-
fjarðarkortið. Þá eru kort af Flat-
eyri, Þingeyri og Suðureyri einn-
ig í vinnslu og koma þau út innan
skamms.

„Það er von á þessum kortum

ásamt auðvitað Ísafjarðarkortinu
þar sem auglýsingarnar eru löngu
uppseldar en enn er laust pláss á
Flateyrar- Þingeyrar- og Suður-
eyrarkortunum. Öll þessi kort
fara í dreifingu allsstaðar þar sem
ferðmenn eru, gistihús, verslanir,
upplýsingamiðstöðvar söfn og
fleira. Allsstaðar þar sem ferða-
maðurinn lætur sjá sig,“ segir
Eyþór Jóvinsson sem rekur Vest-
firzku verzlunina á Ísafirði sem á
veg og vanda að útgáfu kortanna.
Ísafjarðarkortið hefur notið mik-
illa vinsælda bæði meðal heima-
manna og ferðamanna.

Bæjarkort fyrir Bolungarvík
Bæjarkortið af Bolungarvík.

Bolungarvík á 40 ára kaup-
staðarafmæli í ár en þann 10.
apríl 1974 staðfesti forseti Íslands
lög um kaupstaðarréttindi sveit-
arfélagsins. Gústaf Gústafsson,
viðburðastjóri Bolungarvíkur
kynnti á fundi bæjarstjórnar drög
að dagskrá Markaðshelgarinnar
2014, en þemað í ár er 40 ára
afmæli kaupstaðarins. Um er að
ræða veglega dagskrá sem hefst
með afmælishátíðarhöldum í

Félagsheimilinu fimmtudaginn
3. júlí. Þar verða á dagskrá
skemmtiatriði, ræðuhöld, veit-
ingar og afmælistónleikar með
Ragnheiði Gröndal, Guðmundi
Péturssyni, Pálma Gunnarssyni
og Birgi Baldurssyni.

Dagskráin á föstudeginum
verður með líku sniði og verið
hefur undanfarin ár. Á laugar-
deginum verður markaðstorg í
miðbænum, söngvarakeppni og

fleiri skemmtiatriði, en dag-
skránni lýkur um kvöldið með
stórdansleik með Björgvin Hall-
dórssyni og Rokkabillýbandinu,
Siggu Beinteins, Matta Matt og
Eyþóri Inga. Það stefnir því í
heljarinnar húllumhæ og stór-
stjörnufans á Markaðshelginni í
Bolungarvík sem er fjölmennasti
skipulagði viðburður sem haldinn
er í sveitarfélaginu ár hvert.

– harpa@bb.is

Stórstjörnur á Markaðshelginni

Bæjarstjórnin samstíga í rækjumálinu
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

reyndi að koma í veg fyrir að
frumvarp sjávarútvegsráðherra
um skiptingu rækjukvótans yrði
að lögum. Þetta segja Gísli Hall-
dór Halldórsson, bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks og Arna Lára
Jónsdóttir og Sigurður Pétursson
bæjarfulltrúar Í-lista. Jón Guð-
bjartsson, útgerðarmaður og
rækjuverkandi á Ísafirði, sagði í
bb.is að skilningsleysi ríkti hjá
bæjaryfirvöldum um mikilvægi
rækjuiðnaðar. „Það fór allt batt-
eríið af stað þegar Vísir tilkynnti
um uppsagnir 30 manna á Þing-
eyri. Ég er búinn að segja upp
100 manns og það heyrist ekki
múkk frá ráðamönnum í bænum.
[...]Það er eins og þeir menn sem
stjórna þessu bæjarfélagi átti sig
ekki á hvað það eru miklir hags-
munir undir fyrir alla íbúa við
Djúp,“ sagði Jón meðal annars.

Sigurður segir að öll bæjar-
stjórnin hafi verið samstíga í
ályktunum gegn frumvarpi ráð-
herra. „Á fundi stjórnar Fjórð-
ungssambandsins með þing-
mönnum kjördæmisins síðasta
haust og á þingmannafundi með
fulltrúum sveitarstjórnanna var
þrýst á þingmenn að standa með
okkur í þessu máli, en fyrsti þing-
maður kjördæmisins og Fram-
sóknarflokksins [Gunnar Bragi

Sveinsson, utanríkisráðherra
innsk. blm.] sagðist ekki geta
staðið með okkur í þessu máli.
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
Einar K. Guðfinnsson, talaði vítt
og breitt, en ekki varð skilið að
hann ætlaði sér að berjast fyrir
málstað okkar í þessu máli. Full-
trúar VG og Samfylkingar sögð-
ust styðja okkar mál og Lilja
Rafney tók það upp í þinginu,“
segir Sigurður.

Hann segir að bæjarfulltrúar Í-
listas hafi notað öll tækifæri sem
þeim gáfust til að hafa áhrif og
fylgja eftir samþykktum bæjar-
stjórnar.„Hvernig reynt var að
þrýsta á þingmenn stjórnarflokk-
anna, og helst þá ráðherra, væri
best að spyrja þá sem hafa verið
í forsvari bæjarins og einna helst
bæjarstjórann,“ segir Sigurður.
„Bæjarstjórn reyndi öll eins og
hún lagði sig, meðal annars með
ályktunum, að hafa áhrif á fyrir-
ætlan ráðherra um aflahlutdeild-
arskiptingu í rækju.  Þessari aðför
var mótmælt harðlega, enda telj-
um við þetta hrossaprang vera
ólög,“ segir Gísli Halldór.

Um orð Jóns um að allt „batt-
eríið“ hafi farið af stað út af mál-
efnum Vísis á Þingeyri en ekki
þegar hann neyddist til að segja
upp 100 manns í fyrirtækjum sín-
um, segir Gísli Halldór að bæjar-

yfirvöld hafið brugðist við þó
það hafi verið til lítils. „Samfé-
lagið og stjórnvöld eru hinsvegar
móttækilegra til þess að svara
ákalli okkar vegna Þingeyrar, auk
þess sem það snerti fleiri byggð-
arlög. Það sem við gerðum í rækju-
málinu var hinsvegar greinilega
ekki nóg, úr því að þetta er nið-
urstaðan. Við hljótum að harma
það og skiljanlega er Jón Guð-
bjartsson óánægður yfir því. Við
erum öll óánægð með þessar
málalyktir og þetta er stórhættu-
legur leikur í viðkvæmu sveitar-
félagi,“ segir Gísli Halldór.

„Við í minnihlutanum höfum
verið mjög uggandi yfir stöðu

rækjuiðnaðarins við Djúp og
höfum lagt fram nokkrar álykt-
anir í þá veru,“ segir Arna Lára
Jónsdóttir og vísar meðal annars
í eftirfarandi ályktun sem Í-listinn
fékk samþykkta í bæjarstjórn:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hafnar alfarið þeirri leið sem ráð-
herra sjávarútvegsmála hefur
boðað í úthlutun aflamarks í út-
hafsrækju. Ljóst má vera að verði
fyriráætlanir ráðherra samþykkt-
ar verði það til stórtjóns rækju-
iðnaðarins á Vestfjörðum.

Veiðar á úthafsrækju voru upp-
haflega byggðar upp að verulegu
leyti af rækjuvinnslum við Ísa-
fjarðardjúp á níunda og tíunda
áratug síðustu aldar. Þegar afla-
mark var sett á úthafsrækju var

því einungis úthlutað til skipa,
en vinnslan fékk enga hlutdeild í
því. Á síðustu árum hafa úthafs-
rækjuveiðar aftur verið byggðar
upp að stórum hluta kringum
rækjuvinnslur á Vestfjörðum. Í
annað sinn ætla stjórnvöld að
svipta fyrirtæki og starfsfólk
rækjuvinnslunnar á Vestfjörðum
afrakstri uppbyggingarinnar.
Slíkt er algerlega óásættalegt.

Skynsamlegasta leiðin út úr
þeim ógöngum sem stjórnvöld
eru komin í varðandi úthlutun
veiðiréttar á úthafsrækju er að
leigja út veiðiheimildir til þeirra
sem byggt hafa upp veiðarnar á
síðustu árum og láta arðinn skipt-
ast jafnt á ríkið og sveitarfélög
þar sem rækjan er unnin.“

Stjórnendur Kampa á Ísafirði segja að nýsamþykkt lög herði enn róðurinn í rækjuiðnaði.
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Fjórhöfði í Reykjavík og hugsjónir

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Fjórhöfði hefur litið dagsins ljós í Reykjavík höfuðborg Íslands.
Er honum óskað velgengni næstu fjögur árin, þótt engu sé spáð
um líf hans, árangurinn eða framtíðina. Oftast hefur það reynst
erfitt að að halda saman meirihluta sem byggir á því að margir
ólíkir stjórnmálaflokkar nái saman um að stefna að því að gera líf
umbjóðenda sinna  betra að kosningum loknum. Reyndar verður
að segja það að kosningabarátta um allt landa var litlaus, dauf og
leiðinleg í besta falli. Lítið bar á hugsjónum og hugmyndavinnu.
Hugsjónir í pólitík eru á undanhaldi víðast hvar, ef ekki allsstaðar
á Íslandi. Það er miður og við því er að búast í framhaldinu að
tæknikratar og skrifstofufólk ráði meiru um það hvað gert verður
á næsta kjörtímabili, en hugmyndir stjórnmálamanna sem eiga
rætur sínar í hugsjónum og alvöru pólitískri stefnumótun. Sjálf-
stæðisflokkurinn í Reykjavík virðist eitt gleggsta dæmið um
þessa hörmung eins og er. Þar fór lítið fyrir eldi hugsjóna.

Að vísu varð lítt vart við hugsjónir í síðustu borgarstjórn
Reykjavíkur svona almennt séð. Meira bar á sprellikarlalátum og
varð ekki betur séð en að það félli borgarbúum vel í geð. Kannski
er það dæmi um það að þrátt fyrir hrun hafi fólk Íslandi það bara
nokkuð gott og áhrif efnahagshruns hafi ekki skert lífskjör í

samræmi við umtal og kvartanir. Það væri  óneitanlega merkileg
niðurstaða. Á sínum tíma mátti halda að stofnun embættis sérstaks
saksóknara í efnahagsbrotamálum, sem var hugmynd runnin undan
rifjum vinstri sinnaðs stjórnmálamanns í Frakklandi, væri einhvers
konar hugmyndavinna. Hún gladdi að minnsta kosti marga reiða
Íslendinga, en gerir það vart lengur. Nú hefur vaknað umræða um
grundvallarsjónarmið í réttarfari og hvernig með það skuli farið.
Það er vandi mikill. Líkt og grunnsjónarmið í réttarfari eru grund-
vallarsjónarmið í pólitík ekki auðveld í meðförum og reynir mjög á
þá sem falin hefur verið ábyrgðin. Í hvoru tveggja tilvikinu verður
að gæta þess að mannréttindi séu virt til fullnustu og enginn af-
sláttur gefinn. Þá verður að líta til þess að hugtakið mannréttindi er
ekki öllum skiljanlegt.

Hvað sem öðru líður verður fróðlegt að fylgjast með fjórhöfða í
Reykjavík og hvernig honum tekst til með nýja dagrenningu, sem
verður að vera frábrugðin nýliðnum degi í borgarstjórn Reykjavíkur.
Að minnsta kosti verður að fara betur með skattfé en gert hefur
verið og muna að það er vandi að ráðstafa annarra peningum og því
fylgir mikil ábyrgð. Þá er ekki verra að eiga hugsjónir og það góðar
og fylgja þeim.

Héraðsdómur Vestfjarða hef-
ur sýknað karlmann af ákæru um
brot á áhafnalögum, áfengislög-
um, siglingalögum og lögum um
eftirlit með skipum. Maðurinn
var ákærður fyrir að hafa í júlí
2012 siglt skipi sínu um Skutuls-
fjörð í Ísafjarðardjúpi, án þess
að hafa gild réttindi til skipstjórn-
ar, undir áhrifum áfengis og óhaf-
færu, vegna ölvunar ákærða og
þar sem ekki hafði verið gefið út
haffærniskírteini fyrir skipið.

Maðurinn neitaði sök og byggði
sýknukröfu sína á því að hann
hefði ekki drukkið áfengi fyrr en
báturinn hafði verið bundinn við
bryggju. Þá sé báturinn undir 5,99
metrum að lengd og því hefði
hann ekki þurft skipstjórnarrétt-
indi til að stýra honum. Af sömu
ástæðu sé báturinn ekki skrán-
ingarskyldur og þurfi ekki haf-
færniskírteini.

Í skýrslu lögreglu vegna máls-
ins sagði að þar sem ekki sé þörf
á skipstjórnarréttindum eða
tryggingum fyrir báta undir sex
metrum hafi báturinn verið mæld-
ur gróflega og reyndist hann vera
6,72 metrar á lengd.

Héraðsdómur lætur þess getið
að í reglugerð komi fram ná-
kvæm lýsing á því hvernig staðið
skuli að mælingu skipa og gilda
mismunandi reglur eftir stærð
skipa, hvort um opinn bát sé að
ræða, með þilfari, o.fl. Þá gildi
einnig um mælingu skipa ákveðin
verklagsregla um mælingu skipa
er varði mælingu báta með mestu
lengd allt að 15 metrum, sem
búnir séu skutgeymi, stýriskassa,
síðustokkum og/?eða veltikjöl-
um og önnur verklagsregla um
mælingu báta með mestu lengd
allt að 15 metrum.

Tveir lögreglumenn sem mældu

skipið sögðu fyrir dómi að þeir
þekktu ekki framangreinda reglu-
gerð og reglur um mælingu skipa
en í framburði annars þeirra kom
fram að hann væri með réttindi
til mælinga skipa. Þá kom fram í
framburði hans að þrátt fyrir að
hann teldi bátinn vera lengri en 6
metrar á grundvelli þeirra mæl-
inga sem hann gerði við bryggj-
una væri skráningarlengd báts-
ins óþekkt.

„Ákæruvaldið byggir mál sitt
á því að bátur ákærða hafi verið
yfir 6 metrar á lengd og hvílir á
því sönnunarbyrði um að svo hafi
verið. Óumdeilt er að bátur
ákærða var ekki skráður og skrán-
ingarlengd hans hefur ekki verið
mæld á grundvelli framangreind-
rar reglugerðar. Verður því að
telja að verulegur vafi sé um það
hvort báturinn sé skráningar-
skyldur, og þann vafa ber að túlka

ákærða í hag,“ segir í niðurstöðu
dómsins.

Taka aðeins til skrán-
ingarskyldra skipa

Í ákæru var maðurinn ákærður
fyrir brot gegn 2. og 3. mgr. 238.
gr. siglingalaga nr. 34/?1985 og
1. mgr. 22. gr. og 1. mgr. 27. gr.
áfengislaga nr. 75/?1998. Sam-
kvæmt 2. mgr. 238. gr. má eng-
inn stjórna eða reyna að stjórna
skipi, ef hann vegna neyslu
áfengis er óhæfur til að rækja
starfann á fullnægjandi hátt. Í 3.
mgr. sama ákvæðis segir að sé
vínandamagn í blóði skipverja,
eða þeirra sem nánar greinir í 2.
mgr., yfir 0,5‰ eða ef vínanda-
magn í lofti, sem hann andar frá
sér, nemur 0,25 milligrömmum í
lítra lofts eða meira þá teljist
hann undir áhrifum áfengis og
ekki hæfur til þess starfa sem

getur í 2. mgr.
Hins vegar taka ákvæði 2. og

3. mgr. 238. gr. siglingalaga ein-
ungis til skráningarskyldra skipa,
sbr. 1. gr. laganna. „Þar sem vafi
er um það hvort bátur ákærða
falli í þann flokk ber, með vísan
til 108 gr., sbr. 1. mgr. 109. gr.
laga um meðferð sakamála, að
sýkna ákærða af broti gegn 238.
gr. siglingalaga.“

Var hann sýknaður af öllum
kröfum ákæruvaldsins, vegna
þessa vafa sem lék á um lengd
skipsins.

Eftir úrslitum málsins, sbr. 2.
mgr. 218. gr. laga um meðferð
sakamála nr. 88/?2008, skal all-
ur sakarkostnaður málsins greið-
ast úr ríkissjóði, þar með talin
málsvarnarlaun skipaðs verjanda
ákærða, Vilhjálms H. Vilhjálms-
sonar hrl., sem voru hæfilega
ákveðin 500.000 krónur.

Mæling lögreglu ónýtti málið

Hæsta verð í dreifbýli er 94%
hærra en lægsta verð í þéttbýli

Verð á rafmagni er hæst hjá
notendum RARIK jafnt í dreif-
býli sem þéttbýli. Hæsta verð í
dreifbýli er 51% hærra en lægsta
verð í þéttbýli. Lægst er raf-
magnsverðið á Akureyri að því
er fram kemur á vef Byggða-
stofnunar, sem fékk Orkustofnun
til að reikna úr kostnað við raf-
orkunotkun og húsahitun á sömu
fasteigninni á nokkrum þéttbýlis-
stöðum og á nokkrum stöðum í

dreifbýli á ársgrundvelli. Við-
miðunar eignin er 161,1 m² ein-
býlishús að grunnfleti og 351 m³

Gjöldin eru reiknuð út sam-
kvæmt gjaldskrá hinn 1. apríl síð-
astliðinn. Fram kemur að við út-
reikningana sé almenn notkun og
fastagjald tekið saman annars
vegar og húshitunarkostnaður
hins vegar.Rafmagnsverð hjá
notendum RARIK í dreifbýli
reyndist vera 102.537 krónur á

ári. Á orkuveitusvæði sama fyr-
irtækis í þéttbýli var kostnaðurinn
78.489 krónur. Kostnaður not-
enda á Akureyri er 67.859 krónur,
en þar er verðið lægst eins og
greinir að framan.

Munurinn er öllu meiri ef litið
er á húshitunarkostnað. Þar er
hæsti kyndingarkostnaðurinn á
orkuveitusvæði RARIK í dreif-
býli og Orkubúi Vestfjarða í
dreifbýli kr. 204.817. Í þéttbýli

er kostnaðurinn hæstur á dreifi-
veitusvæði Orkubúsins þar sem
rafmagnshitun er við lýði s.s.
Hólmavík kr. 195.092 og dreifi-
veitusvæði RARIK s.s. í Grund-
arfirði, Neskaupstað og Vopna-
firði kr. 192.965. Lægsti húshit-
unarkostnaðurinn er á Sauðár-
króki, kr. 83.857. Hæsta verð í
dreifbýli er 144% hærra en lægsta
verð í þéttbýli. Í þéttbýli er hæsta
verð 133% hærra en lægsta verð.

Ef horft er til heildarkostnaðar
er hann hæstur í dreifbýli á orku-
veitusvæði RARIK kr. 307.354.
Heildarkostnaður í þéttbýli er
hæstur á dreifiveitusvæði Orku-
bús Vestfjarða s.s. á Hólmavík
kr. 272.329 og dreifiveitusvæði
RARIK s.s. í Grundarfirði,
Neskaupstað og Vopnafirði kr.
271.463. Lægstur er heildar-
kostnaðurinn á Akureyri, kr.
158.774.



FIMMTUDAGUR     26. JÚNÍ 2014 99999



1010101010 FIMMTUDAGUR     26. JÚNÍ 2014

Sælkerar vikunnar eru Rakel Brynjólfsdóttir og Jón Sigurðsson á Þingeyri

Undrasúpan og Ananas-bakaUndrasúpan og Ananas-bakaUndrasúpan og Ananas-bakaUndrasúpan og Ananas-bakaUndrasúpan og Ananas-baka
Við ætlum að gefa uppskrift

af súpu sem við buðum upp á í
garðinum okkar á Dýrafjarðar-
dögum fyrir 3 árum.  Henni var
vel tekið af fjölmörgum gestum
og því gott að hafa stóra upp-
skrift.  Það er líka gott að gera
nóg af henni og eiga í tvo til
þrjá daga.

Undrasúpan
6 stórir laukar
4 litlar dósir fláðir tómatar
½ haus hvítkál
2 rauðar paprikur
1 búnt sellerístangir
4 gulrætur

4 – 6 ten. grænmetiskraftur
1 – 2 tsk engifermarningur
2 matsk. soya sósa
1 sléttfull tsk. pipar.
Saxa og mýkja laukinn í olíu.

Skera grænmetið smátt og setja í
stóran pott. Blanda lauknum sam-
an við, hella vatni í pottinn og
láta fljóta yfir grænmetið. Krydda
og láta sjóða í 1 klst.  Sumir nota
þessa súpu í heilsuátaki og segja
að megi borða hana ótakmarkað.
Okkur finnst hún fín sem kvöld-
máltíð með góðu brauði og svo
aftur í hádeginu daginn eftir.

Ananas-baka

Auðvelt að skella í þessa sem
eftirrétt eða bara með kaffinu.
Má skipta ananas út fyrir smátt
skorna, mjóa og rauða rabbabara-
leggi.

100 gr hveiti
100 gr sykur
1 tsk lyftiduft
1 egg
Ca. 500 gr ananaskurl
100 gr púðursykur
50 gr kókosmjöl.
Hrærið saman hveiti, sykur,

lyftiduft, egg og ananaskurl
ásamt safanum úr dósunum.
Hellið í eldfast mót. Blandið sam-

an púðursykri og kókosmjöli og
sáldrið yfir deigið. Bakið við
180° – 200° heitum ofni í 20 – 30
mínútur.  Borið fram með vanillu-

ís eða þeyttum rjóma.
Skorum á dóttur okkar Hildi

Sólmundsdóttur að vera næsti
matgæðingur.

Löngunin er drifkraft-
urinn, ekki skynsemin

Barnaskólahúsið gamla á Braut-
arholti „inni í firði“ á Ísafirði,
neðan við Holtahverfið, hefur
hægt og rólega á undanförnum
árum tekið stakkaskiptum jafnt
að innan sem utan. Þar hefur verið
að verki Pétur Tryggvi Hjálmars-
son silfursmiður, sem þarna er á
æskuslóðum, kominn fast að sex-
tugu, og í húsinu er í senn íbúð
hans og vinnustofa.

Römm er sú taug og allt það.
Þarna í kring var hann að leika
sér ásamt frændsystkinum sínum
í gamla daga. Pétur afi hans
byggði á sínum tíma húsið Braut-
arholt rétt við hliðina á skólahús-
inu.

Það var haustið 2001 eða fyrir
bráðum þrettán árum sem Pétur
keypti húsið á Brautarholti, þá
þekkt sem „Kiwanishúsið inni í
firði“, og flutti silfursmíðaverk-
stæðið sitt þangað frá Kaup-
mannahöfn. Þegar hann var á
þeim tíma spurður hvers vegna
hann hafi snúið aftur heim til
Ísafjarðar eftir dvöl erlendis á
annan áratug, hvort heimurinn
hafi verið of stór fyrir hann, þá
var svarið einfalt: Nei, heimurinn
var of lítill.

Þá var Pétur búinn að reyna
sig meðal bestu silfursmiða
heims með prýðilegum árangri,
reyndar þeim árangri sem að var
stefnt og langt umfram það. Frá
þeim tíma hefur þó sitthvað bæst
í safn viðurkenninga sem honum
hafa hlotnast.

Verkstæðið sem sífellt
ferðast milli landa

Pétur hefur þessi ár sem liðin
eru frá því að hann keypti húsið
verið með annan fótinn á Ísafirði,
eins og sagt er, en hinn í Dan-
mörku, og verið í stöðugum ferð-
um á milli. Lengi framan af var
hann með vinnustofu sína í skóla-
húsinu gamla og hann hefur alla
tíð síðan verið formlega búsettur
á Ísafirði. Þessi árin kennir hann
silfursmíði í iðnmennta- og
tækniskólanum EUC Lillebælt í
Frederecia á Jótlandi í þremur til
fjórum stuttum lotum á hverju
ári. Formlega er hann búsettur á
Ísafirði.

„Ég vil ekki fastráða mig held-
ur vil ég vera með mitt verkstæði
eins og ég hef alltaf verið,“ segir
Pétur. Hann flutti verkstæðið frá
Ísafirði til Kaupmannahafnar árið
2009 og starfaði þar þá hálft árið,
en núna er það komið aftur til
Ísafjarðar.

„Þetta er nú ekki svo stórt
verkstæði eða erfitt að flytja það.
Ég var með annan fótinn hérna
heima og var að dunda í húsinu,
var hér yfirleitt á sumrin, en var
úti við silfursmíðina mína og
kennsluna. En í fyrrasumar, þegar
ég var kominn svo langt með
húsið að ég var kominn með góða
aðstöðu fyrir bæði mig sjálfan
og verkstæðið, þá ákvað ég að
flytja það hingað heim aftur.“

Iðnmennta- og tækniskólinn í
Frederecia er ríkisrekinn skóli
með mörgum deildum. Þar á
meðal er málmiðnadeild og innan
hennar er gull- og silfursmíði.

Árið 2010 var Pétur útnefndur

Silfursmiður ársins í Danmörku,
en því fylgdi að hann þurfti að
halda sýningu á verkum sínum í
Bella Center í Kaupmannahöfn
og vera þar öðru hverju og leyfa
gestum fylgjast með honum að
starfi við silfursmíðina. „Þangað
kom fólk frá skólanum á Jótlandi,
sem bauð mér að koma og kenna
þar, og það hef ég gert síðan.“

Þarna byrjaði Pétur að kenna
fyrir rúmum þremur árum og það
leiddi til samstarfs skólans við
Ísland og Ísafjörð.

Samstarf um nemendaskipti
„Forstöðufólk í skólanum

ákvað að koma til Reykjavíkur
vorið 2011 til að reyna að koma á
samskiptum og samvinnu við
einhverja skóla hér á Íslandi og
skiptast á nemendum. Við ákváð-
um að hittast í Reykjavík og fara
saman út að borða. Dagana á
undan voru þau búin að vera á
fundum hjá einhverjum mennta-
stofnunum syðra en fannst allt
eitthvað tregt í taumi. Ég segist
vera að fara vestur á Ísafjörð eftir
tvo daga og segi: Þið komið bara
með mér þangað og við reynum
að koma á einhverjum tengslum
þar. Svarið var að þau væru með
prógramm syðra næstu daga, en
niðurstaðan varð samt þessi: Við
komum með til Ísafjarðar.

Strax um kvöldið hringi ég í
Halldór Halldórsson fyrrverandi
bæjarstjóra og segi honum hvað
mig langi til að gera, núna þurfi
ég að fá fundi með einhverjum
sem gætu viljað taka þátt í svona

samstarfi með einhverjum hætti.
Hann hringir svo til baka og segir
að það sé hægt að koma á fundi í
Þróunarsetrinu.

Við förum vestur og hittum
fólk og ræðum málin, og svo fara
þau aftur suður alsæl með sam-
starfsáætlun í farteskinu milli
þeirra skóla, verkmenntadeildar
Menntaskólans á Ísafirði og 3X.
Síðan hefur verið samstarf þarna
á milli öll árin. Nemendur hafa
verið sendir hingað frá Dan-
mörku og þau hafa tekið við nem-
endum héðan. Tryggvi Sig-
tryggsson hefur séð um þetta hér.

Þegar ég var svo úti að kenna
árið eftir nefndu þau við mig
hvort ég gæti fundið fyrir þau
einhver iðnfyrirtæki í Reykjavík
í sama tilgangi, vegna þess að ég
var búinn að segja að það væri
sennilega betra að hafa samband
við fyrirtækin beint í stað þess að
leita eftir milligöngu einhverra
menntastofnana. Ég gerði það,
og núna er skólinn þeirra í sam-
vinnu við nokkur iðnfyrirtæki
syðra. Allir eru mjög ánægðir
með þetta samstarf. Þau voru
hérna um daginn, því að þau eru
búin að taka ástfóstri við Ísafjörð.

Eftir á að hyggja var það kann-
ski dálítil fljótfærni að slá þessari
hugmynd fram þegar við fórum
saman út að borða í Reykjavík á
sínum tíma, en það er komið
dálítið batterí út úr þessu og það
finnst mér gott. Evrópusam-
bandið styrkir þetta samstarf.“

Danskur listamaður
eða íslenskur?

Enda þótt Pétur Tryggvi sé
rammíslenskur að uppruna og
með íslenskt ríkisfang verður
hann miklu frekar að teljast
danskur listamaður. Hann lærði
á sínum tíma gullsmíði og lauk
árið 1979 sveinsprófi hjá Hjálm-
ari Torfasyni föður sínum. Síðan
fór hann til framhaldsnáms í
Danmörku við Institut for Ædel-
metal í Kaupmannahöfn og ílent-
ist þarlendis við iðkun listar sinn-
ar. „Það stendur á sveinsbréfinu
mínu að ég hafi lokið prófi í gull-
og silfursmíði, en í raun lærði ég
ekki silfursmíði fyrr en ég var
kominn til Danmerkur. Þetta eru
ólíkar greinar.“

Danmörk er það land í heimin-
um þar sem silfurlist stendur hæst
og þar stendur hún jafnframt á
aldagömlum grunni. Því má
nokkuð merkilegt heita, að ekki
leið á mjög löngu áður en Pétur
Tryggvi var tekinn inn í lokað
gildi danskra silfursmiða, fyrsti
og eini útlendingurinn. Í Dan-
mörku hafa honum líka hlotnast
æðstu viðurkenningar sem silfur-
listamenn geta fengið.

Æðstu viðurkenningar
silfurlistamanns

Altariskanna úr silfri eftir Pétur
Tryggva var á sínum tíma valin í
hóp bestu silfurverka 20. aldar
hjá Koldinghus-listasafninu á
Jótlandi. Koldinghus sem á eitt-
hvert mesta silfursafn 20. aldar í
Evrópu valdi 24 bestu verk safns-
ins eftir átján silfursmiði og hönn-
uði og var gefin út bók með
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myndum af verkunum ásamt um-
fjöllun um smiðina. Ellefu af
þessum átján smiðum voru þá
látnir og sá elsti var fæddur 1843.
Verkin spanna alla öldina og
meðal annarra listamanna í þess-
um hópi má nefna hinn heims-
þekkta Georg Jensen.

Síðan var bætt um betur árið
2010 þegar Pétur Tryggvi var
valinn Silfursmiður ársins í Dan-
mörku, eins og áður sagði. Nafn-
bót þessi er sú virðulegasta sem
nokkur silfurlistamaður getur
vonast eftir.

Viðurkenningar hafa líka feng-
ist á heimaslóðum. Árið 2006
var Pétur Tryggvi Bæjarlista-
maður Ísafjarðarbæjar og fyrr á
árum fékk hann listamannalaun,
en hefur ekki sótt um þau hin
síðari ár. Kirkjusilfur eftir hann
er í nokkrum kirkjum hérlendis
og verk hans má líta á söfnum
víða um heim. Kirkjusilfur smíð-
ar hann eingöngu eftir beiðni,
eins og gefur að skilja.

Pétur Tryggvi heldur sýningar
á verkum sínum öðru hverju, ým-
ist einkasýningar eða þá að hann
tekur þátt í samsýningum, og hef-
ur gert í fjölda ára. Einkum er
það í Danmörku og Englandi en
auk þess hefur Pétur haldið sýn-
ingar í mörgum öðrum Evrópu-
löndum. Yfirleitt eru það tvær-
þrjár sýningar á ári. Núna fram í
byrjun júlí stendur t.d. yfir á
Koldinghus-safninu samsýning á
verkum enskra og danskra silfur-

smiða, þar sem Pétur Tryggvi er
meðal sýnenda. Á sýningum er
fyrst og fremst um hin stærri
silfurverk að ræða, en í Japan er
hann í samvinnu við umboðs-
fyrirtæki fyrir skartgripi.

Engin skynsemi
að kaupa húsið

En aftur að kaupunum á skóla-
húsinu gamla á æskuslóðum á
Brautarholti fyrir þrettán árum.

„Ég þrífst á löngun fremur en
skynsemi. Auðvitað var engin
fjárhagsleg skynsemi að kaupa
þetta hús og gera það upp, mig
bara langaði til þess. Spekúleraði
aldrei í því hvort þetta myndi
borga sig. Hérna í kring var leik-
svæði mitt í æsku og mér hefur
alltaf liðið vel hérna. Ég byrjaði
bara í rólegheitum og af vanefn-
um að dunda við þetta smátt og
smátt og keypti efni til fram-
kvæmdanna eftir hendinni. Ég er
búinn að vera að þessu alveg frá
2006 eða síðustu átta árin.“

– Og hvað hefurðu gert?
„Fyrst var nú kjallarinn. Það

var bleyta alveg upp á miðja
veggi og stundum var nokkurra
sentimetra vatn á gólfinu. Fyrsta
verkið var að drena kjallarann og
þurrka hann. Þarna voru eintómar
litlar kompur en ég braut niður
suma af innveggjunum og bjó til
stærri rými.

Núna er kjallarinn alveg þurr
og fínn. Svo er ég búinn að ein-
angra húsið að utan smátt og
smátt og múra utan á einangrun-
ina. Vinnustofan er fín og mér
finnst ljómandi gott að vera hér.“

Hvað á fólk að
gera með silfurskálar?

Pétur Tryggvi nefnir annað
dæmi um löngun frekar en skyn-
semi.

„Frændi minn einn kom í heim-
sókn þegar ég var nýbúinn að
smíða stóra silfurskál, hún stóð á
borðinu hjá mér. Hann skoðar
skálina í krók og kring og spyr
svo: Borgar þetta sig?

Með þessari spurningu hitti
hann naglann á höfuðið. Ég var
búinn að vera í þrjá mánuði að
smíða þessa skál en var ekkert að
spekúlera í því frekar en venju-
lega hvort það borgaði sig. Ég vil
bara kljást við þessi verkefni og
sjá hvort ég komist í gegnum
þau. Þarna var ekki um pöntun
að ræða eða neitt svoleiðis, heldur
bara verk sem ég var búinn að
skissa upp á blað og langaði til
að reyna. Ég geri nákvæmlega
það sem mér sýnist.“

Enda þótt Pétur Tryggvi stundi
silfursmíðar af ýmsu tagi má
segja að stórar silfurskálar séu
helsta einkennismerki hans. Þær
eru frá nokkrum kílóum og allt
upp í tuttugu kíló og tæknin við
smíðina er einstaklega seinleg
og sérstæð. Þannig getur hann
verið frá tveimur og upp í fjóra
mánuði með hverja skál.

Hann segir að afkoman sé dá-
lítið sveiflukennd.

„Stundum finnst mér ég vera
sterkefnaður, sérstaklega þegar
ég hef selt eina stóra silfurskál.
Með sæmilegri ögun í starfi
kemst maður alveg sæmilega af.
En þegar kannski ekkert er að
ske, þá getur verið erfitt að hafa
sig að verki. En ég hef verið svo
heppinn að þetta hefur alltaf
gengið.

Annars er silfursmíði í dag
ekkert til að byggja á. Hvað á
fólk eiginlega að gera með silfur-
skálar? Þú getur alveg eins keypt
margfalt ódýrari skál úr stáli í
Ikea. En það eru alltaf einhverjir
sem kaupa skálarnar mínar og
það er alltaf notalegt þegar það
gerist. Ég er í samvinnu við gall-
erí rétt við Kongens Nytorv í
Kaupmannahöfn og þar er silfur-
hlutunum mínum stillt út.“

Nær hálffimm-
tugur blæjujeppi

Bíllinn hans Péturs vekur jafn-
an nokkra athygli. Það er hvítur
Willys-blæjujeppi árgerð 1969,
sem hann keypti frá Bandaríkj-
unum.

„Ég keypti mér svona bíl þegar
ég var sautján ára. Skólafélagar
mínir voru að skreppa í sólar-
strandaferðir en ég var í staðinn
að leika mér á jeppanum upp um
fjöll og firnindi og fór í reisur um
landið. Svo tók ég þátt í þremur
torfærukeppnum, vann eina, á
Hellu 1974, varð í öðru sæti í
annarri, og í þriðja sæti í þeirri
þriðju. Ég var með bílinn óbreytt-
an, en þarna voru að byrja að

koma breyttir bílar í þetta.
Svo seldi ég þennan bíl þegar

ég var búinn að eiga hann eitthvað
um fjögur ár. Ég sá svo mikið
eftir honum að ég sagði við
sjálfan mig: Ef ég finn einhvern
tímann svona bíl aftur, þá kaupi
ég hann.“

Seldi skál og átti peninga
„Svo er það árið 2007 minnir

mig, að Kunstindustrimuseet í
Kaupmannahöfn (The Danish
Museum of Art & Design) kaupir
af mér silfurskál dálítið stóra,
þannig að ég átti svolitla peninga,
og um svipað leyti hringir í mig
vinur minn úr jeppamennskunni
í gamla daga og bendir mér á
þennan bíl til sölu í Missouri. Ég
skoðaði myndir af honum og
hafði samband við fyrirtæki sem
hefur milligöngu um svona lagað,
ég vissi ekki hvernig maður ætti
að bera sig að. Þetta gekk eftir,
og mér finnst þetta bara gaman.

Núna síðan í nóvember er ég
búinn að fara átta sinnum á hon-
um milli Ísafjarðar og Reykja-
víkur. Einu sinni þegar ég fór
suður í vetur var fimmtán stiga
frost og vindurinn sextán metrar
á sekúndu á Steingrímsfjarðar-
heiðinni. En það var ekkert slæmt
þó að þetta sé blæjubíll!“

Pétur kom víðar við í íþróttum
á ungum aldri en í torfæruakstri.
Hann spilaði handbolta syðra og
komst meira að segja í landsliðið.

Ræturnar sterkar
og margar vestra

Pétur Tryggvi Hjálmarsson er
fæddur á Grænagarði á Ísafirði,
sonur Hjálmars Torfasonar gull-
smiðs og Unnar Pétursdóttur,
dóttur Péturs Péturssonar á
Grænagarði. Hinn afi Péturs
Tryggva var Torfi Hjálmarsson,
bróðir Ragnars H. Ragnar. Ræt-
urnar eru því sterkar og margir
ættingjar hér vestra.

Pétur á þrjár löngu uppkomnar
dætur. Tvær þeirra búa í Kaup-
mannahöfn og ein í Reykjavík.

Á erfitt með að láta að stjórn
– Af hverju viltu vera einmitt á

Ísafirði frekar en t.d. í hringiðunni
í Danmörku þar sem þú ert ekki
síður á heimavelli hvað listina
varðar, og kannski miklu frekar
á heimavelli þar?

„Ég vil vera einn. Ég vil vera í
ró og næði og ekki upp á neinn
kominn. Ég á erfitt með að láta
að stjórn. Vinnuna sæki ég til
mín sjálfs. Samskiptin fara að
mestu fram rafrænt og hér er enn-
þá pósthús. Mér finnst gott að
gera eitthvað við húsið þegar mig
langar til þess og gott að setjast
niður og vinna við smíðarnar þeg-
ar mig langar til þess. Svo líkar
mér loftslagið hér og veðrið, þó
að það geti verið alveg brjálað á
veturna. Og eftir að ég einangraði
húsið, þá er þetta allt annað líf
yfir veturinn.

Kjarni málsins hvað mig varð-
ar er og hefur alltaf verið þessi:
Það er löngunin sem dregur mig
áfram en ekki skynsemin.“

– hþm.
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
26. júní 1973: 26. júní 1973: 26. júní 1973: 26. júní 1973: 26. júní 1973: Eldgosinu í

Heimaey lauk eftir rúma fimm
mánuði. Formleg goslok voru

3. júlí sama ár.
26. júní 1992:26. júní 1992:26. júní 1992:26. júní 1992:26. júní 1992: Síðasta brenni-
vínsflaskan var framleidd hjá
ÁTVR, en sú fyrsta var fram-

leidd 1. febrúar 1935. Báðar
flöskurnar voru afhentar Þjóð-

minjasafninu til varðveislu.
Framleiðslutæki og einkaleyfi

voru seld einkaaðilum.
27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990:27. júní 1990: Bob Dylan,

hinn þekkti bandaríski söng-
vari og lagahöfundur, hélt
tónleika í Laugardalshöll í
tengslum við Listahátíð.

28. júní 197728. júní 197728. júní 197728. júní 197728. júní 1977: Stór stafur var
aftur tekinn upp í þjóðheitum
og nöfnum á íbúum landa

og landshluta þegar mennta-
málaráðuneytið gaf út aug-

lýsingu um breytingar á
þriggja ára gömlum reglum

um íslenska stafsetningu.
29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980:29. júní 1980: Vigdís Finn-

bogadóttir, 50 ára Þjóðleik-
hússtjóri, var kjörin forseti
Íslands. Hún hlaut 34%

atkvæða, Guðlaugur Þor-
valdsson 32%, Albert Guð-
mundsson 20% og Pétur J.

Thorsteinsson 14%. Vigdís var
fyrsta konan í heiminum sem
kosin var þjóðhöfðingi í lýð-

ræðislegum kosningum.
30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954:30. júní 1954: Almyrkvi varð á

sólu og sást hann best við
suðurströndina. Myrkur féll yfir
landið í nokkrar mínútur og
stjörnur skinu á himni. Þetta
var fyrsti almyrkvinn hér á
landi í meira en heila öld.

Næsta almyrkva má vænta
12. ágúst 2026, vestanlands.
1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931:1. júlí 1931: Þýska loftskipið

Graf Zeppelin kom til Reykja-
víkur með póst og tók hér

fyrsta flugpóst til útlanda. Það
hafði einnig komið til landsins

árið á undan.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðlæg átt, 3-8 m/s. Skýjað
S- og V-til og þokusúld eða

rigning með köflum, Hiti 10 til
18 stig, hlýjast NA-lands

Horfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardag
og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:

Hæg V- eða SV-átt. Bjart á
köflum en sums staðar
þokuloft við ströndina

vestantil og síðdegisskúrir
norðan- og austanlands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

„Það er búið að vera þokkalega
góður gangur í þessu síðastliðna
mánuði, enda yfirleitt góð sala á
vorin en minnkar eitthvað yfir
sumarið þegar fólk er í sumar-
fríi,“ segir Guðmundur Óli
Tryggvason hjá Fasteignasölu
Vestfjarða aðspurður um stöðuna
á fasteignamarkaðnum á Vest-
fjörðum.

Þegar BB ræddi við hann í
apríl vantaði fasteignir á skrá á
Ísafirði og í öðrum byggðum á
norðursvæði Vestfjarða og helst
hafi vantað hér til lengri tíma
íbúðir sem henta fólki sem er að
minnka við sig, og svo fleiri
einbýlishús. Aðspurður hvernig
staðan sé í dag segir hann að
alltaf vanti góðar eignir á sölu-
skrá, til dæmis góð einbýli á Eyr-
inni á Ísafirði en þó vanti aðallega
minni íbúðir með góðu aðgengi.

Góður gangur

Tæplega fertugur karlmaður
hefur verið dæmdur í Héraðs-
dómi Vestfjarða í fimmtán mán-
aða fangelsi, óskilorðsbundið, og
greiðslu alls sakarkostnaðar fyrir
nytjastuld og umferðalagabrot.
Maðurinn tók bíl ófrjálsri hendi
og ók honum um Ísafjörð undir
áhrifum áfengis og ófær um að
stjórna bílnum örugglega vegna
áhrifa ólöglegra ávana- og fíkni-
efna.

Þá segir í dómnum að hann
hafi áður verið dæmur þriggja
ára og sex mánaða fangelsi fyrir
gróf kynferðisbrot gegn fjórtán
ára stúlku en honum var veitt
reynslulausn í nóvember 2012 í
tvö ár, með því „skilyrði m.a. að
hann gerist ekki sekur um nýtt
brot á reynslulausnartíma.“ Með
brotinu sem hann hefur nú verið
sakfelldur fyrir hafi hann rofið
skilorð reynslulausnarinnar.

Auk fimmtán mánaða fang-
elsisvistar var maðurinn sviptur
ökurétti í eitt ár.

Rauf skilorð

París norðursins, nýjasta kvik-
mynd leikstjórans Hafsteins
Gunnars Sigurðssonar (Á annan
veg), hefur verið valin til þátttöku
í aðalkeppni alþjóðlegu kvik-
myndahátíðarinnar í Karlovy
Vary, Tékklandi. Myndin verður
þar að auki heimsfrumsýnd á
hátíðinni.

Myndin var tekin upp á Flateyri
í fyrra og fjallar um Huga sem
hefur fundið skjól frá flækjum
lífsins í litlu, kyrrlátu þorpi úti á
landi, sækir AA fundi, lærir port-
úgölsku og kann ágætlega við
sig í fásinninu. Þegar hann fær
símhringingu frá föður sínum
sem boðar komu sína er hið ein-
falda líf skyndilega í uppnámi.

Keppir á
Karlovy Vary
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