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Fimmtudagur
21. júní 2012

25. tbl. · 29. árg.

„Við slógumst eins og hundur og köttur öll æskuárin og vel fram
á fermingaraldur,“ segja bræðurnir á Núpi, þeir Sigurður og Guðmundur

Helgasynir, sem þakka slagsmálunum farsælt samstarf sitt í dag. Þeir segja
frá rekstrinum að Núpi, metnaði sínum fyrir hönd vestfirskrar ferðaþjónustu

og hvor þeirra er sá þægi og hvor sá ódæli á miðopnu í dag...

Aldrei verið áhættufælnir
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Þjóðhátíð fagnað undir glampandi sól
Þjóðhátíðardegi Íslendinga var

fagnað með hefðbundinni hátíð-
ardagskrá í blíðskaparveðri á Ísa-
firði á sunnudag. Dagskráin hófst
með hinni hefðbundnu hátíðar-
messu í Ísafjarðarkirkju. Laust
fyrir klukkan 14 var gengið í
skrúðgöngu frá Silfurtorgi að
Eyrartúni þar sem hátíðardagskrá
hófst með leik lúðrasveitar Tón-
listarskóla Ísafjarðar. Jóna Bene-
diktsdóttir, bæjarfulltrúi í Ísa-
fjarðarbæ, flutti hátíðarræðu dags-
ins og meðlimir úr Sunnukórnum
sungu nokkur lög. Að því loknu
kom fjallkonan í ár, Sunna Karen
Einarsdóttir, í fylgd skáta og lög-
reglu.

Að hátíðardagskrá lokinni tók
við barnadagskrá þar sem Morr-

inn skemmti ungviðinu en finna
mátti ýmsa afþreyingu fyrir yng-
stu kynslóðina á hátíðarsvæðinu.
Hoppikastalar og trampólín voru
í boði fyrir börnin en ásamt því
fengu þau að fara á hestbak og
andlit sín máluð í öllum regn-
bogans litum. Þá rigndi kara-
mellum og metnaðarfullir kassa-
bílasmiðir reyndu fyrir sér í
kassabílarallý.

Vel heppnaðri dagskrá lauk
svo með rokktónleikum á Silfur-
torgi þar sem hljómsveitirnar
Klysja og Hótel Rotterdam slógu
lokatóninn í hátíðarhöldin. Þóttu
tónleikarnir vel heppnaðir þrátt
fyrir að hafa verið heldur fámenn-
ir miðað við fyrri ár.

– thelma@bb.is
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„Basic Airport“
Blaðamaður BB ræddi við Her-

mann Halldórsson, flugradíó-
mann á flugvellinum á Ísafirði
um sunnanáttir, vindrósir, flug-
vélabensín og spurði hver það
væri sem tæki lokaákvörðun þeg-
ar flugi er frestað.

Suðaustan áttinSuðaustan áttinSuðaustan áttinSuðaustan áttinSuðaustan áttin
 Við erum fimm starfsmenn

hérna á flugvellinum og allir
ganga í öll störf. Menn eru til
skiptis hér í flugturni, úti að ryðja
brautina og svo í slökkviliðinu,
viku í senn í hverju. En maður
þarf sérstök réttindi til að vera í
turninum. Í dag fer sú þjálfun
mikið til í gegnum í fjarkennslu
en svo lýkur fólk henni fyrir
sunnan. Svo þarf fólk auðvitað
að læra sérstaklega á hvern og
einn flugvöll því enginn þeirra
er eins veðurfarslega,“ segir Her-
mann.

- Er þetta ekki einmitt erfiðasti
flugvöllurinn á Íslandi, veður-
farslega? „Allavega er það alltaf
slæmt þegar flugvöllur liggur ná-
lægt fjalli eins og hér. Það má
segja að þessi völlur sé varasamur
í vissum vindáttum, frekar en
erfiður. Við þolum ekki mikinn
vind úr sunnanáttunum. Suðaust-
an áttin er mjög slæm því hún
kemur undan fjallinu og liggur
þvert á brautina. Suðvestan er
aðeins skárri. En norðan- og
norðaustanátt eru mjög fínar fyrir
okkur. Það er bara verst hvað
norðanáttirnar hafa minnkað
undanfarin ár. Nú er miklu meira
um vestanáttirnar, sunnan- og
vestanáttir hafa aukist mikið síð-
astliðin tvö ár. En í sunnanáttum
má vindur ekki fara mikið yfir 5
metra á sekúndu á þessum velli.
Því er stundum verið að fresta flugi
hér þegar það er nánast logn inni
í bæ.“

Flugi frestaðFlugi frestaðFlugi frestaðFlugi frestaðFlugi frestað
- Hver tekur þá ákvörðun að

fresta flugi? „Það er alltaf flug-
maðurinn, oft í samráði við og
flugumsjón í Reykjavík. En flug-
mennirnir eru með ákveðnar
vindrósir sem þeir fara eftir, á
þeim er kort af vellinum og svo
vindáttum og upplýsingar um
hversu mikinn hliðarvind er
óhætt að fljúga í. En svo spila
aðrir þættir inn í, eins og þegar
Veðurstofan gefur út aðvaranir
fyrir ákveðnar flughæðir, þá er
ekki flogið.“

- En eru flugmenn þá að taka
huglægar ákvarðanir? Eru þeir
misfrakkir? „Já, sennilega geta
þeir verið það. En þeir fylgja
ákveðnum grunnreglum, styðjast
við vindrósirnar. Og menn halda
sig innan við það sem talið er
öruggtt. En veðrið á Íslandi breyt-

ist auðvitað hraðar en menn
myndu vilja. Flugmenn lenda því
stundum í því að endurmeta á
síðustu tíu mínútum fyrir lend-
ingu hvort aðstæður eru enn nægi-
lega góðar. Og í éljagangi er oft
ágætt að leggja af stað og sjá
hvort ekki verði búið að stytta
upp þegar komið er á áfanga-
stað.“

Beygjan í firðinumBeygjan í firðinumBeygjan í firðinumBeygjan í firðinumBeygjan í firðinum

- Og svo er það beygjan í að-
fluginu í firðinum, hún er fræg.
„Þetta er mjög krefjandi beygja.
Það er ekki oft sem fugvellir eru
með litla sem enga lokastefnu.
Sannarlega ráða vélarnar vel við
hana og það er auðvitað búið að
reikna þetta allt fram og aftur.
En fólk verður oft stressað þegar
það upplifir þetta aðflug í fyrsta
sinn. Flugmennirnir eru þó marg-
reyndir og þekkja vel hvernig á
að fljúga hérna. En jújú, þetta er
sennilega ein erfiðasta beygjan í
fluginu á Íslandi, enda þykir
spennandi að koma hingað til að
æfa sig að lenda á vellinum,“
segir Hermann og bendir út á
braut þar sem lítil rella hefur
verið að æfa lendingar og flugtök.

„Þegar ég var að byrja hérna
var mjög mikið um einkaflug.
En svo með hækkandi eldsneytis-
verði minnkaði það mikið. Eins
þegar þeir breyttu skattalöggjöf-
inni hvað varðar flugvélaelds-
neyti. Áður kostaði flugvélabens-
ín bara brot af venjulegu bensín-
verði, en nú er það orðið dýrara
en venjulegt bensín til einkaflug-
manna. Einkaflug hefur reyndar
aðeins aukist aftur að undan-
förnu. Núna koma erlendir nemar
hingað til að læra vegna íslensku
krónunnar. Þeir læra í Reykjavík
en fljúga hingað og æfa lendingar
þegar þeir eru búnir að taka sóló-
prófið.“

- Hvað um ævintýramenn sem
eru á leiðinni í kringum hnöttinn
eða eitthvað álíka, lenda þeir ekki
hérna? „Jú, á tímabili var svolítið
um það og eins menn í ferjuflugi.
Svo komu nýja reglugerðir um
að það má ekki fara frá landinu
nema á ákveðnum stöðum, Egils-
stöðum, Akureyri og Reykjavík.
Þannig að í rauninni má ekki
fljúga héðan til dæmis til Græn-
lands. Í flestum tilvikum er þó
hægt að fá undanþágu frá þessu
ef menn nenna að standa í því.
Stundum hafa menn ekki vitað
af þessu, lent hérna og svo þurft
að standa í stappi og leiðindum
til að komast í burtu aftur.“

Týndir flugdagarTýndir flugdagarTýndir flugdagarTýndir flugdagarTýndir flugdagar
Aðspurður hversu margir far-

þegar fari um völlinn árlega,

svarar Hermann: „Mig minnir
að það hafi mest farið upp í um
55 þúsund manns á ári en fjöldinn
hefur heldur dregist saman í
seinni tíð. Á síðasta ári voru þetta
um 42 þúsund manns sem fóru
hér í gegn. Þessi vetur hefur verið
óvenju leiðinlegur að því leyti
að við erum búnir að missa niður
mörg flug. Og með einum glötuð-
um flugdegi geta tapast 80 far-
þegar. Þannig að veðrið spilar
inn í þetta. Fjöldinn hlýtur líka
að haldast í hendur við fækkandi
íbúatölu og kannski ferðast fólk
minna en áður. Það varð reyndar

svolítil aukning með þýsku sjó-
stangaveiðimönnunum og nú er
sú vertíð nýhafin. Maður vona
því það besta þar.“

- Hvenær kemur næsta vél?
„Maður veit aldrei, það getur allt-
af einhver kallað á meðan það er
hlustunarvakt. Við gefum út opn-
unartíma flugvallarins og hlust-
um á þeim tíma, frá 7 til 18. Á
þessum tíma gefum við líka út
veður á klukkutímafresti og erum
með þjónustu og utanumhald
þegar menn eru að fljúga á milli
staða. Við erum svokallaður
vinnuflugvöllur og turnmaðurinn

er ekki alltaf uppi í turni. Hann
getur farið niður til að dytta að
einhverju en er þá með tæki í
eyranu, skyldi einhver kalla.
Þetta fyrirkomulag heitir „Basic
Airport“ á ensku. Það er mikið
um svona flugvelli í Noregi og
þar eru starfsmennirnir reyndar
líka í því að hlaða vélarnar. Sem
betur fer er það ekki þannig hér.
Enda nóg annað að gera. Hjá
okkur er reyndar oft mest að gera
þegar ekki er flogið. Þá leggjast
stöðugar veðurathuganir og enda-
lausar símhringingar fram og til
baka ofan á,“ segir Hermann.
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Spurningin
Á að selja inn á vinsæla

ferðamannastaði?
Alls svöruðu 375.

Já sögðu 243 eða 65%
Nei sögðu 132 eða 35%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Suðvestlæg átt. Bjartviðri
SA-lands, en annars

skyjað með köflum og
síðdegisskúrir. Hiti

breytist lítið. Hiti 7-15 stig.

Horfur á laugardag:
Hæg vestlæg eða

breytileg átt og stöku
skúrir. Heldur hlýnandi.

Horfur á sunnudag:
Vestanátt og skýjað en

fremur úrkomulítið.
Milt veður.

Ritstjórnargrein

Tímamót í kristnihaldi á Íslandi

Mat fasteigna í Bolungarvík
hækkar um 16,4% en það er næst
mesta hækkunin á landinu. Þar
eru fasteignir metnar á tæplega
4,5 milljarða í ár en 5,2 milljarða
á næsta ári. Aðeins í Vestmanna-
eyjum er hækkunin hærri eða
19%. Þjóðskrá Íslands tilkynnir
fasteignaeigendum í júní ár hvert

um nýtt fasteignamat. Það tekur
gildi 31. desember 2012 og gildir
fyrir árið 2013. Fasteignamat árs-
ins 2013 miðast við verðlag fast-
eigna í febrúar 2012. Fasteignir
á Vestfjörðum eru metnar á um
44,7 milljarða í ár en miðað við
febrúar 2013 eru þær metnar á
um 47,6 milljarða.

Utan Bolungarvíkur hækkaði
fasteignamatið mest í Vestur-
byggð eða um 8,2%. Því næst
kom Kaldrananeshreppur eða
5,3%, í Ísafjarðarbæ hækkaði það
um 5% og 4,9% í Strandabyggð.
Í Árneshreppi hækkaði matið um
4,7% milli ára, 4,5% í Reykhóla-
hreppi, 4,2% í Súðavíkurhreppi

og 1,6% í Tálknafjarðarhreppi.
Þess má geta að frestur til að

gera athugasemdir við nýja fast-
eignamatið er til 1. ágúst 2012.
Birting fasteignamats verður með
þeirri nýbreytni að nú geta fast-
eignaeigendur nálgast mat eigna
sinna þegar þeim hentar á upp-
lýsinga- og þjónustuveitunni

island.is í stað þess að tilkynning
sé send út með hefðbundnum
bréfpósti. Fasteignaeigendur geta
einnig nálgast matið á skra.is með
því að slá inn götuheiti eða hafa
samband við Þjóðskrá Íslands og
óskað eftir því að fá tilkynninga-
seðilinn sendan með bréfpósti.

– thelma@bb.is

Fasteignamat í Bolungarvík hækkar um 16,4%

Fasteignamat á Vestfjörðum
hækkar um 6,3% milli ára. Mat
fasteigna í landinu hækkar um
7,4% frá síðasta ári og er heildar-
mat fasteigna á Íslandi nú 4.715
milljarðar króna samkvæmt nýju
fasteignamati fyrir árið 2013 sem
Þjóðskrá Íslands hefur birt. Fast-
eignamatið miðast við verðlag
fasteigna eins og það var í febrúar

2012 og byggir á upplýsingum
úr þinglýstum kaupsamningum.
Lögum samkvæmt á fasteigna-
mat að endurspegla markaðs-
verðmæti (staðgreiðsluverð) fast-
eignar á hverjum tíma.

Fasteignamatið byggir á upp-
lýsingum úr tugum þúsunda
þinglýstra kaupsamninga sem
gerðir hafa verið undanfarin ár

og tekur mið af mörgum ólíkum
þáttum sem varða eiginleika og
gerð hverrar fasteignar, svo sem
stærð, byggingarár, byggingar-
efni og staðsetningu.

Fasteignamatið 2013 endur-
speglar markaðsverðmæti eins
og það var á fasteignamarkaðn-
um í febrúar 2012. „Síðustu ár
hefur verið verið lögð mikil vinna

í að að skrá staðsetningarhnit
allra fasteigna í landinu. Með
aukinni hnitsetningu hefur verið
hægt að endurskilgreina mats-
svæði fyrir íbúðareignir á lands-
byggðinni með sama hætti og
gert hefur verið á höfuðborgar-
svæðinu. Þessi endurskilgreining
tryggir enn betur jafnræði milli
fasteignaeigenda og staðsetning-

aráhrif verða skarpari sérstaklega
á milli dreifbýlis og þéttbýlis.“

Eftir mikinn samdrátt í kjölfar
efnahagshrunsins haustið 2008
hafa fasteignaviðskipti heldur
verið að glæðast síðustu misseri.
Alls var þinglýst 6598 samning-
um um fasteignakaup árið 2011
sem eru 360 fleiri samningar en
gengið var frá árið 2008.

Fasteignamat hækkar um 6,3%

Á Jónsmessunni verður kona vígð til biskups yfir Íslandi í
fyrsta sinn. Í biskupsstólinn sest hún viku síðar. Til þessa vanda-
sama og ábyrgðarmikla starfs var valin séra Agnes M. Sig-
urðardóttir, áður prófastur og sóknarprestur í Bolungarvík;
borin og barnfædd Ísfirðingur, dóttir séra Sigurðar heitins
Kristjánssonar, sóknarprests til fjölda ára á Ísafirði og konu
hans Margrétar Hagalínsdóttur, ljósmóður.

Haft er eftir séra Agnesi að hún hafi að nokkru alist upp innan
kirkjunnar; sem barn hreifst hún af starfi föðurins og sautján
ára segist hún hafa verið orðin ákveðin í að feta í fótspor hans.
Áhuga sínum á fólki, hvernig það tekst á við líf sitt, hvernig lífi
það lifir og hvernig það tengist öðru fólki, hefur hún fundið
farveg í gegnum bjargfasta trú á leiðtoga lífs hennar, Jesú
Kristi, og störfum innan kirkjunnar.

Vel fer á því að fyrsti kven biskupinn taki vígslu á sjálfri Jóns-
messunni. Myndrænt er vart hægt að hugsa sér fegurri umgjörð
en tímabil hinnar nóttlausu veraldar, sem þá umlykur eylandið
okkar, þegar takmarkalaust víðsýnið breiðir út faðminn og feg-
urðin ríkir ofar öllu öðru. Og vel á við að kirkjukór Hólskirkju,

sem átt hefur samleið með séra Agnesi í nær tvo áratugi, kveðji
sóknarprest sinn með söng við athöfnina.

,,Treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið
hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum,“ segir í
Orðskv. Salómons. ,,Kirkjan er ekki til nema vegna trúarinnar
og þess boðskapar sem hún flytur. Ég stend í þeirri bjargföstu
trú að líf okkar verði farsælla ef við treystum á Guð og Jesú
Krist. Erindi kirkjunnar er að koma Jesú Kristi og boðskap
hans á framfæri. – Biskup þarf að sýna að kirkjan kemur fram
við fólk af virðingu og með kærleika eins og Jesús sjálfur
gerði,“ segir séra Agnes, sem kveður það verða sitt fyrsta verk
að hlusta á og tala við fólkið sem starfar innan kirkjunnar.

Af fjölmörgum skrifum sem birst hafa eftir biskupskjörið er
ljóst að mikils er vænst af störfum hins nýja biskups og að fólk
er fullt vissu um að þessi lífsreynda og velþenkjandi manneskja
muni feta hinn þrönga veg, öðrum til leiðsagnar. Vestfirðingar
eru að vonum stoltir yfir að fyrsti kvenbiskupinn yfir Íslandi
skuli af vestfirsku bergi brotin. Hamingjuóskum þeirra og bæn-
um um velfarnað í störfum fylgja þakkir fyrir áralanga samfylgd.

s.h.
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Einn þægur, einn ódæ
Sigurður og Guðmundur Helga-

synir hafa á síðustu árum stimpl-
að sig inn í vestfirskt samfélag,
og þá ekki síst vestfirska ferða-
þjónustu, svo eftir hefur verið
tekið. Bræðurnir á Núpi eru
reyndar fæddir og slitu barns-
skónum í miðbæ Reykjavíkur,
en eru hins vegar stoltir og hrein-
ræktaðir Vestfirðingar langt aftur
í ættir. Þeir sögðu blaðamanni
Bæjarins besta frá farsælu sam-
starfi sínu – sem þeir þakka meðal
annars tíðum slagsmálum á árum
áður – áformum sínum fyrir Núp
og Edinborgarhúsið og framtíð-
ardraumum sínum fyrir hönd
vestfirskra ferðaþjóna.

HreinræktaðirHreinræktaðirHreinræktaðirHreinræktaðirHreinræktaðir
DýrfirðingarDýrfirðingarDýrfirðingarDýrfirðingarDýrfirðingar

Blaðamann ber að garði í Edin-
borgarhúsinu á sólríkum degi,
þeim sjöunda í röð dásamlegra
snemmsumarsdaga sem ættu að
geta sannfært hvern sem er um
að hvergi sé betra að vera en á
Vestfjörðum. Guðmundur tekur
á móti blaðamanni á veitinga-
staðnum sem þeir bræður hafa
nú rekið í nokkra mánuði. Sigurð-
ur er hins vegar rétt ókominn frá
Núpi, enda skipta þeir félagar
starfskröftum sínum á milli
staðanna tveggja yfir sumarver-
tíðina. Þegar kaffið er komið á
borðið og Sigurður í hús biður
blaðamaður þá bræður að gera
grein fyrir sér; hverjir eru þeir
eiginlega?

„Ja, ég er Sigurður, yngri bróð-
irinn. Og þetta er stóri bróðirinn,
Guðmundur. Þá meina ég stór í
orðsins fyllstu merkingu,“ segir
Sigurður og glottir, á meðan
bróðir hans hristir höfuðið.
„Svona var okkar æska svolítið,“
heldur hann áfram, „ég stríddi
honum og hann lúskraði á mér,“
segir hann og þeir hlæja við.
Bræðurnir eru synir Helga Ing-
ólfssonar og Jónínu Helgadóttur
og eiga einnig systurina Hörpu,
sem er fjórum árum yngri en
Sigurður. Systkinin eru öll fædd
í höfuðborginni, en vestfirsku
ræturnar eru þó sterkar.

„Við kynnum okkur sem bræð-
urna á Núpi og erum stoltir af
því að vera Dýrfirðingar,“ segir
Guðmundur. „Báðar ömmur
okkar eru úr Dýrafirðinum og
báðar ættaðar af Ingjaldssandi.
Það þykir víst mjög flott – að
geta rakið ættir sínar, hvað þá
báðar, til Ingjaldssands!“ segir
hann.

„Þetta er eins og þekkist í bæði
hunda- og hrossarækt,“ bendir

Sigurður glettnislega á, „að
hreinræktun getur orðið til góðs
og stundum til ills. Það verður
bara hver og einn að dæma fyrir
sig um það í okkar tilfelli!“ segir
hann. „En við erum klárlega
hreinræktaðir af Ingjaldssandi. Í
gamla daga var bara stokkið yfir
lækinn til að ná sér í konuefni.
Það var ekkert verið að flækja
málin,“ bætir hann við.
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Foreldrar Guðmundar og Sig-
urðar eru bæði fædd á Vestfjörð-
um, en fluttust snemma á mölina
með foreldrum sínum. „Pabbi var
bara nokkurra ára gamall þegar
hann flutti frá Þingeyri. Móðir
okkar var fyrstu æskuár sín á
Patreksfirði, áður en hún fluttist
suður. Við fæddumst svo á Lands-
spítalanum og ólumst meira og
minna upp á Njálsgötu 5 í 101
Reykjavík fram á unglingsár. Við
elskuðum miðbæinn alveg og
fannst hann vera nafli alheimsins,
en við komum hins vegar líka
alltaf í sveit til móðursystur okk-
ar, Binnu, í Hjarðardal í Dýra-
firði. Við vorum reyndar líka í
tvö ár á Snæfellsnesi, þegar móð-
ir okkar gerðist bóndakona á
Skógaströnd. En svo snérum við
aftur á Njálsgötuna,“ segir Sig-
urður frá og Guðmundur sam-
sinnir: „Þó það væri smá rót á
okkur var Njálsgatan, hús sem
afi átti, alltaf fastur punktur í
tilverunni. Það var alltaf laust
rúm þar þegar komið var til
baka,“ bætir hann við.

Sigurður varði reyndar líka
tveimur heilum vetrum fyrir vest-
an, þegar hann var sendur á Núp.
„Þeir sem þekkja til héraðsskól-
ans á Núpi vita að hann var
blanda af saklausum sveitapiltum
og -stúlkum af Vestfjörðum og
ódælum drengjum og stúlkum af
höfuðborgarsvæðinu. Þarna voru
margir nafntogaðir einstaklingar;
Jón Gnarr, Egill Ólafsson, KK...
og ég!“ segir hann og brosir við.
„Ég var sko ódæli bróðirinn, en
Gummi var sá þægi. Á meðan ég
var sendur til skólastjóra af um-
sjónarkennaranum mínum í
Austurbæjarskólanum, var hann
að lesa upp úr bók í útvarpsþætti
umsjónarkennarans síns,“ segir
hann.

„Heyrirðu broddinn?“ spyr Guð-
mundur og þeir hlæja báðir við.
„Stundum er sannleikurinn bara
broddur!“ segir Sigurður. „Ég er
stoltur af þessu í dag, þó það
hljómi kannski skrýtið. En þetta
er bara minn karakter; ég var
svona og ég er ennþá svona. Þetta

gerði að minnsta kosti að verkum
að ég var sendur á héraðsskólann
að Núpi. Gummi náði aldrei þeim
merka áfanga. Þess vegna voru
tengsl mín við Núp kannski að-
eins persónulegri en hans.“

„ Það má líka segja að æska
okkar hafi líka einkennst af
ákveðinni lífsbaráttu,“ segir Guð-
mundur. „Við ólumst upp hjá
einstæðri móður og höfum alltaf
þurft að berjast fyrir okkar – við
höfum aldrei fengið neitt á silf-
urfati.“

Pabbi vakti áhugannPabbi vakti áhugannPabbi vakti áhugannPabbi vakti áhugannPabbi vakti áhugann

Á unglingsárum fluttust bræð-
urnir til föðurs síns sem var bú-
settur á Akranesi. „Við bjuggum
hjá honum alveg þar til við vorum
búnir að læra þjóninn og kokk-
inn,“ segir Guðmundur, sem seg-
ir föður þeirra hafa kveikt áhug-
ann á þeim fögum.

„Pabbi var kokkur og við feng-
um báðir áhuga á matseld við að
fylgjast með honum yfir pottun-
um. Siggi hefur svo sem sagt að
ef ég hefði ekki verið byrjaður
að læra kokkinn á undan honum
hefði hann eflaust líka farið í það
nám. En hann vildi víst ekki fara
nákvæmlega sömu leið og ég,“
segir hann frá.

„Æ – ég vildi ekki að fólk
segði að ég ætlaði að verða alveg
eins og stóri bróðir,“ segir Sig-
urður og brosir. „Ég byrjaði
reyndar í grunndeild rafiðna í
Iðnskólanum, en svo réði tilviljun
því að ég hætti þar. Þá var Gummi
búinn að vera í kokkinum í eitt ár
og ég hafði kynnst einhverjum
sem var að læra þjóninn á Sögu,
sem kveikti aðeins í mér. Það
var ekki djúphugsað hjá mér að
fara að læra þjóninn, það gerðist
eiginlega bara. En mér líkaði
námið mjög vel og ég hef alla tíð
kunnað vel við mig í þjónustu –
merkilegt nokk, eftir öll þessi ár.
Síðan hef ég oft hugsað að þetta
hafi verið gæfuspor fyrir mig, að
fara í þjóninn á sínum tíma,“
segir Sigurður.

Eins og bræðurnir vita báðir af
eigin raun er enda hægt að flytja
þessar tvær starfsgreinar með sér
svo til hvert sem er. „Alltaf!“
segir Sigurður. „Þjónn og kokkur
fá vinnu nánast alls staðar. Það
vantar alltaf góða starfskrafta í
þessi tvö fög. Það er svo sem
alveg til nóg af fólki í það, en
misgóðu, og þá kannski sérstak-
lega hvað varðar kokka. Það er
erfitt að finna góðan kokk í dag
og flestir þeirra vilja vera í 101
Reykjavík,“ segir Sigurður.

og brosir.
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Sigurður fluttist á Ísafjörð haust-
ið 2007 og hóf störf í Háskóla-
setrinu. Eitt af hans fyrstu verk-
um eftir að hann hafði komið sér
fyrir var að heimsækja Núp.
„Þegar ég kom, svona seint að
hausti, var engin starfsemi þar.
Ég bankaði upp á hjá Ása stað-
arhaldara og hann leyfði mér að
koma inn fyrir og kíkja. Það var
vægast sagt hræðilegt að sjá
ástandið. Þá hafði engin starfsemi
verið í húsinu í langan tíma og
allt frekar óhreint og dauðar flug-
ur alls staðar. Þetta var yfirgefið
mannlaust og dáið, einhvern veg-
inn,“ segir Sigurður, sem var þó
fljótur að sjá tækifærin á staðn-
um.

„Ég ákvað það á leiðinni til
baka á Ísafjörð að ég myndi opna
Hótel Núp næsta sumar. Það var
ekkert flóknara en það. Ég sá
þarna tækifæri og hugsaði bara
að það versta sem gæti gerst væri
að þetta gengi ekki, en þá hefði
ég allavega reynt!“ segir hann
frá.

Á þessum tíma var Guðmund-
ur búsettur á Akureyri og í fullu
starfi á veitingastaðnum Friðriki
V. „Hann kom hins vegar sem
gestakokkur þrisvar sinnum yfir
sumarið, þegar hann hafði lausan
tíma. Um haustið hætti hann svo
hjá Friðriki og fór í ferðamála-
nám á Hólum í Hjaltadal. Þá vant-
aði hann sumarvinnu. Mér fannst
þá bara alveg kjörið að taka hann
inn sem viðskiptafélaga. Í dag
eigum við reksturinn að Núpi
alveg til helminga,“ útskýrir Sig-
urður.

Útskrifaðir úr þjónanámi og
kokki, með próf í viðskiptafræði
og MBA-gráðu og ferðamála-
fræðina þar að auki – þetta hljóm-
ar nánast eins og bræðurnir hafi
stefnt að því alla tíð að ráðast í
einmitt þann rekstur sem þeir
hafa með höndum í dag. Var
þetta allt meðvitað?

„Þetta féll að minnsta kosti
alveg eins og flís við rass!“ segir
Guðmundur. „Við unnum fyrst
saman á Hótel Sögu þegar við
vorum enn að læra. Seinna var
ég svo yfirkokkur hjá honum í
tvö ár á Sólon Islandus og í Kaup-
félaginu. Þar sáum við að við
unnum ágætlega saman. Það má
líka segja að velgengni okkar
sem viðskiptafélaga felist í því
að vera ekki að nudda hvor öðrum
upp úr veikleikum hvors annars.
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Hvað varðar flutninga – og að
taka starfið með sér - eru þeir
bræður ansi sjóaðir. „Við ein-
kennumst kannski frekar af því
að synda á móti straumnum en
með honum,“ segir Sigurður.
„Þegar straumurinn lá suður flutt-
umst við vestur, allavega ég.
Gummi er reyndar ekki með fasta
búsetu hérna núna,“ bætir hann
við. Guðmundur var hins vegar
búsettur á Þingeyri árin 1993-
1997. „Ég var þá á frystitogaran-
um Sléttanesi. Þegar kaupfélagið
fór á hausinn og konan mín missti
vinnuna fluttum við til Akur-
eyrar,“ útskýrir Guðmundur.

Leið Sigurðar lá hins vegar
víða að náminu loknu. „Ég vann
sem þjónn í nokkur ár, fór þá
sem sölustjóri til Ölgerðarinnar
og tók svo við sem framkvæmda-
stjóri Sólon Íslandus. Ég keypti
mig svo inn þar með þriðjungs-
hlut og opnaði líka Kaupfélagið
á Laugavegi 3 ásamt Friðriki
Weisshappel, sem er nú gamall
Núpsverji eins og ég,“ segir hann
frá. Árið 2002 seldi hann hlut
sinn í báðum fyrirtækjum og hélt
til Bandaríkjanna í nám. „Ég tók
svokallaða AS-gráðu í hótel-
stjórnun frá César Ritz-skólanum
í Connecticut. Ritz var hótel-
frömuður og þekktastur fyrir að
vera fyrstur hótelmanna í heim-
inum til að innleiða það að bað-
herbergi væru inn af herbergjun-
um. Það er svo kaldhæðni örlag-
anna að nú erum við á Hótel Núp
þar sem það er ekki neitt baðher-
bergi á herbergjunum, nema
einu,“ útskýrir Sigurður.

Hann hélt áfram námi í Suður-
Karólínu, þar sem  hann lauk
B.S. gráðu í viðskiptafræði frá
Coastal Carolina University, og
þá tók hann MBA-gráðu frá
Webster University í St. Louis
Missoury. Sigurður sagði svo
skilið við skólabekkinn vorið
2007 og fór þá að svipast um
eftir starfi heima á Íslandi. „Þetta
var náttúrulega árið fyrir hrun og
brjálað að gera. Ég sótti um ein-
hverjar þrjár vinnur og ein þeirra
var sem sérfræðingur á alþjóða-
sviði hjá Háskólasetri Vestfjarða.
Ég var mikið búinn að vera hérna
fyrir vestan og hugsaði sem svo
að það væri ágætt að byrja hér;
komast úr milljónasamfélaginu í
Bandaríkjunum í rólegheitin á
Vestfjörðum. Ég hugsaði mér að
taka svona tvö, þrjú ár fyrir vest-
an. Nú eru fimm ár síðan og ég er
ekkert á faraldsfæti,“ segir hann
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Við hættum því mjög fljótlega!“
segir hann og brosir. „Við þekkj-
um alveg galla hvors annars og
hættum bara að reyna að breyta
þeim, heldur vinnum með þeim.
Við vegum hvorn annan líka vel
upp. Þar sem ég er veikastur fyrir
er hann sterkari og öfugt,“ segir
Guðmundur.

„Samstarfið hefur gengið al-
veg frábærlega,“ segir Sigurður.
„Við höfum nú reynt að greina
þetta aðeins sjálfir og kennum
þetta að hluta til æskunni: Við
slógumst eins og hundur og kött-
ur öll æskuárin og vel fram á
fermingaraldur,“ segir hann og
brosir.

Þeir segjast jafnframt hafa
fundið nýja gleði í starfi þegar
þeir réðust í eigin rekstur. „Það
er svolítið annað að vinna á laun-
um hjá öðrum en að vinna hjá
sjálfum sér,“ segir Sigurður og
Guðmundur kinkar kolli. „Ég
hugsa að við værum báðir hættir
í dag ef við værum ekki að vinna
hjá sjálfum okkur. Það fór bara
allt annað batterí í samband í
starfsánægju og gleði. Að taka
ákvarðanir á eigin faglegu for-
sendum, án þess að þurfa að út-
skýra þær fyrir einum eða nein-
um... Þetta er bara allt annað,“
segir Guðmundur.
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Frá upphafi hefur Guðmundur
lagt mikla áherslu á að á Núpi sé
boðið upp á mat úr héraði. Hann
segist sjálfur helst vilja geta bent
út um gluggann til að útskýra
uppruna þess sem er á matar-
diskinum. Þeir bræður aðhyllast
stefnurnar sem kenndar eru við
Local Food og Slow Food og
hafa lengi verið ötulir talsmenn
þeirra – við misgóðar undirtektir.

„Sko, sérstaða vestfirskrar
matvöru er kannski ekkert gríðar-
lega mikil, en það er þá helst í
fiski og lambi. Þetta gerum við
út á. Það sem er alveg hræðilegt
er að það skuli ekki vera neitt
sláturhús á svæðinu lengur,“ seg-
ir Guðmundur. „Eins og Siggi
orðar það erum við orðin beiti-
land fyrir aðra landshluta. Svo er
lambakjötið okkar keyrt 700
kílómetra héðan til slátrunar og
allt verkað utan Vestfjarða! Þetta
er bilað,“ segir hann.

Þeir bræður hafa nú í nokkur
ár unnið að verkefni sem miðar
að því að nútímavæða kjötvinnsl-
una á Núpi. Bændur á svæðinu
geti þá verkað kjötið sitt sjálfir
og selt það það beint frá býli.
„Eins og þetta er núna get ég
bent út um gluggann á jólahlað-
borðinu á Núpi og sagt: „Hangi-
kjötið kemur frá þessum bæ. “
En þá er það líka búið að ferðast
heila 2.800 kílómetra áður en
það kemst á diskinn,“ útskýrir
Guðmundur.

Bræðurnir hafa hins vegar hug-
mynd um hvernig megi leysa

þetta mál. „Okkar hugmyndir
miða að því að komið verði á
laggirnar færanlegu sláturhúsi, á
hjólum. Það væri þá bara fjörutíu
feta gámur sem kemur heim til
bóndans, og dýralæknir og vatns-
tankur með, og þar er slátrað.
Við endann á sláturgámnum er
settur 25 eða 40 feta gámur þar
sem kjötið fer inn í kæli. Þegar
sá er orðinn fullur er hann dreginn
frá og honum lokað. Sérstaðan
fælist í því að kæligámurinn fengi
að standa í fimm sólarhringa og
hanga, rétt eins og heimaslátraða
kjötið fær að hanga hjá bóndan-
um.,“ útskýrir Guðmundur.
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Hann segir það altalað meðal
matreiðslumanna á Íslandi að
gæðum íslensks lambakjöts hafi
hrakað stórlega á síðustu árum.
„Við ræddum þetta til dæmis á
fundi Klúbbs matreiðslumeistara
í vetur og fengum þá sérfræðinga
frá Matís til okkar. Eftir því sem
sláturhúsin verða stærri, því verra
verður kjötið. Þetta hangir sam-
an. Í stóru sláturhúsunum fær
kjötið ekki að hanga eins og það
þarf. Þetta er orðið svo knappt, á
Sauðárkróki til dæmis, að kæli-
geymslan dugar ekki fyrir dag-
slátrunina. Þeir eru farnir að
keyra inn á frysti eftir hádegið
það sem var slátrað um morgun-
inn og flýta síðan dauðastirðn-
uninni með rafmagni,“ segir Guð-
mundur.

Þarna sér hann fyrir sér að vest-
firskt lambakjöt geti skapað sér
sérstöðu. „Því væri slátrað í fær-
anlegum sláturhúsum. Eftir að
hafa hangið í kæligámnum í
fimm daga væri svo svissað yfir
á frystingu. Sólarhring síðar, þeg-
ar allt er orðið frosið, kæmi bíll
sem keyrði gáminn á Núp. Þar
væru svo bara gámastæði. Bónd-
inn gæti selt kjötið í skrokkum í
gegnum Beint frá býli og safnað
vikupöntun. Þá leigði hann kjöt-
vinnsluna í hálfan eða heilan dag,
gengi frá sínum pöntunum og
kæmi þeim frá sér – alveg sjálf-
ur,“ lýsir Guðmundur ferlinu.

„Í framhaldi af þessu sjáum
við líka fyrir okkur að vera með
reykhús sem byggir á vestfirsk-
um reykingaraðferðum og -
hefðum. Þegar fólk hringir og
pantar lambaskrokk af bóndan-
um veit það fyrir víst að þetta er
vestfirskt lambakjöt, að skrokk-
urinn hefur fengið að hanga og
þú getur beðið um að kannski
annað lærið og einn frampartur
sé reykt í hangikjöt,“ útskýrir
Guðmundur.

Með þessum aðferðum, og að
vinna kjötið á Núpi, gæti bóndinn
að auki margfaldað framleiðni
sína miðað við að fara í gegnum
stóru sláturhúsin. „Við erum ekk-
ert að tala um fullvinnslu, heldur
bara að skera skrokkinn niður í
sjö parta,“ útskýrir Guðmundur.

Þessari hugmynd þeirra bræðra
hefur verið vel tekið. „Matís leist
svo vel á þetta að þeir réðu nema
í vélaverkfræði í mastersverk-
efni, sérstaklega til að reikna út
arðsemi færanlegs sláturhúss á
Vestfjörðum. Hann á alveg að
fara að skila, svo við fáum núna
vonandi hundrað blaðsíðna full-
unnið verkefni um hvort þetta sé
framkvæmanlegt – sem ég segi
að það hljóti að vera – og þá
hvernig er vænlegast að gera
þetta,“ segir Sigurður. Guð-
mundur kynnti hugmyndina svo
fyrir Búnaðarfélaginu snemma
vors. „Þar fékk hún í raun mjög
góðar undirtektir. Næsta skrefið
er bara að fá strákinn sem vann
verkefnið til að koma og kynna
það,“ segir hann.

Mikil hugar-Mikil hugar-Mikil hugar-Mikil hugar-Mikil hugar-
farsbreytingfarsbreytingfarsbreytingfarsbreytingfarsbreyting

Þessar viðtökur lýsa mikilli
hugarfarsbreytingu frá því að
bræðurnir viðruðu hugmyndir
sínar fyrst, árið 2008. „Þá var nú
bara hlegið að okkur,“ rifjar Guð-
mundur upp og Sigurður sam-
sinnir: „Já, það hefur margt
breyst. Það árið fórum við inn í
Hjarðardal, þar sem við vorum í
sveit sem pollar, að hjálpa bónd-
anum að smala. Svo handvöldum
við hvaða lömb við vildum fá á
Núp. Þetta fannst mönnum alveg
klikkað og ég held að við höfum
verið fyrstir til að handvelja á
þennan hátt,“ segir Sigurður.

Guðmundur var sjálfur við-
staddur slátrunina í það skiptið
og segir sig hafa sett hljóðan yfir
verksmiðjubúskapnum. „Ég var
í réttinni þegar fyrsta lambið frá
Hjarðardal fór af stað á færiband-
inu. Þá gekk ég af stað, fór í
hlífðarfatnað og upp í slátursal-
inn. Þetta hefur tekið mig svona
sjö, átta mínútur. Þegar ég er svo
að koma í sláturmatið er mér
sagt að fyrsta lambið frá Hjarðar-
dal sé að koma. Átta mínútum
síðar. Þetta er ótrúlegt,“ segir
Guðmundur.

Eftir að hafa valið úr þá skrokka
sem hann vildi fá bað hann um
að þeir yrðu sagaðir í sjö parta
og frampartar úrbeinaðir og
reyktir í hangikjöt. Það var ekki
mögulegt, var honum sagt.

„Þegar ég spurði af hverju var
svarið að það væri bara svo mikið
vesen! Samt bjóða þeir upp á
alla þessa þjónustu, ef ég hefði
hringt beint í sláturhúsið og pant-
að einhverja áttatíu skrokka, unna
á sama hátt, hefði það ekki verið
neitt vandamál. En þar með hefði
ég tapað upprunanum og ekki
haft neina vissu um að kjötið
væri að vestan,“ segir hann frá.

Guðmundur segir þó allt annað
vera uppi á teningnum núna. „Það
sem hefur í rauninni breyst mest
er viðhorf sláturleyfishafanna
gagnvart því að menn vilji vita
upprunann. Þeir eru að átta sig á
því að þeir verða bara að taka

þátt í þessu, þetta er komið til að
vera. Í dag erum við í samstarfi
við Kjarnafæði, sem eiga slátur-
húsið á Blönduósi. Ég segi þeim
hvað ég þarf mikið af kjöti og
þeir tína norður-vestfirska lamba-
skrokka út af færibandinu fyrir
mig,“ segir hann.

„Þetta er nefnilega orðið svo
mikið af við getum ekki sjálfir
verið að handvelja,“ útskýrir Sig-
urður. „Við förum samt ennþá
að smala, sko, en það er nú bara
til að uppfylla gamla sveitapilts-
drauma,“ bætir Guðmundur við
og hlær.

Bera hag vestfirskrarBera hag vestfirskrarBera hag vestfirskrarBera hag vestfirskrarBera hag vestfirskrar
ferðaþjónustu fyrirferðaþjónustu fyrirferðaþjónustu fyrirferðaþjónustu fyrirferðaþjónustu fyrir

brjóstibrjóstibrjóstibrjóstibrjósti
Síðasta uppátæki þeirra bræðra

er reksturinn í Edinborgarhúsinu,
sem þeir tóku við nú í vor. Þeir
eru fimmtu rekstraraðilarnir á
staðnum á jafnmörgum árum, en
eru þó nokkuð vissir um að þeim
takist að snúa rekstrinum til betri
vegar en verið  hefur.

„Við höfum alltaf verið tilbúnir
að prófa eitthvað nýtt. Áhættu-
fælni er til eitthvað sem við
þekkjum ekki,“ segir Sigurður
og brosir. „Við höfum líka
ákveðnar skoðanir á hlutunum,“
segir Guðmundur, „og við að
eignast Hótel Núp urðum við
sjálfkrafa þáttakendur í vest-
firskri ferðaþjónustu. Ástæðan
fyrir því að við kaupum Edinborg
er sú að nú er ég að klára mitt
nám og Hótel Núpur, sem sumar-
hótel, býr ekki til tekjur á árs-
grundvelli fyrir okkur báða,“
segir hann.

„Við viljum búa til vinnu fyrir
okkur allt árið og taka þátt í
vestfirskri ferðaþjónustu. Og við
viljum líka hafa áhrif á orðræð-
una og ákvarðanatökuna í grein-
inni. Við erum til dæmis virkir í
ýmsum samtökum; Siggi er
stjórnarmaður í Ferðamálasam-
tökum Vestfjarða, ég er í stjórn
matarklasans Veisla að vestan
og í  stjórn Félags ferðaþjónustu
bænda, hótelið er í Beint frá býli
og svo eigum við stóran hluta í
Vesturferðum, þar sem ég er
stjórnaformaður og Siggi var í
vetur sem framkvæmdastjóri,“
þylur Guðmundur upp.

„Við erum í mörgum ólaunuð-
um störfum tengdum vestfirskri
ferðaþjónustu og það er að af því
að okkur langar til að hafa áhrif á
framvinduna,“ segir Sigurður og
heldur áfram: „Ég held að vest-
firsk ferðaþjónusta standi á kross-
götum og hafi gert það síðustu
tvö, þrjú árin. Þegar kreppan skall
á okkur var það klárlega lyfti-
stöng vestfirska ferðaþjónustu.“

Guðmundur telur þó að ýmsu
hafi verið ábótavant í greininni.
„Það sem hefur skort hér er fag-
mennskan, að okkar mati. Og
það er ekki af því að fólk hafi
ekki viljann, heldur hefur bara
skort menntun í greininni. Stoð-
kerfið við greinina er hér um

fimmtán, tuttugu árum á eftir
öðrum landshlutum. Ég segi þetta
ekki af því að ég vilji vera vondur
eða tala greinina hér fyrir vestan
niður; svona er þetta bara. Sem
betur fer er þetta að breytast og
breytast hratt. Við verðum búin
að ná hinum eftir tvö eða þrjú ár,
ekki fimmtán, segi ég,“ segir
hann.

Engar skjalatöskutýpurEngar skjalatöskutýpurEngar skjalatöskutýpurEngar skjalatöskutýpurEngar skjalatöskutýpur

Sigurður og Guðmundur hafa
báðið tekið eftir því síðustu
sumur að gestir þeirra á Núpi
bera öðrum ferðaþjónum á Vest-
fjörðum sífellt betri söguna. „Það
finnst okkur mjög skemmtilegt,“
segir Sigurður. „Ferðaþjónar
hafa verið að taka sig virkilega á.
Margir hverjir voru að gera frá-
bæra hluti fyrir – við erum alls
ekki að segja að allt hafi verið
ómögulegt, langt því frá. En það
er alltaf hægt að gera betur. Það
er kominn meiri metnaður í
greinina. Ég held líka að þetta
haldist í hendur; eftir því sem
ferðaþjónustan verður mikilvæg-
ari partur af framfærslu fólks, þeim
mun betur sinnir það henni,“ seg-
ir hann.

„Ég hef nú stundum sagt að ef
maður ætlar að vinna sem jóla-
sveinn, þá tekur maður sér ekki
frí í desember! Það er bara svo-
leiðis. Menn í þessum bransa
verða að vinna yfir háönnina og
sinna henni vel,“ skeytir Guð-
mundur við.

Sigurður stóð reyndar sjálfur
frammi fyrir ákvörðun um hvar
metnaður hans lægi haustið 2009.
„Fyrstu tvö sumrin sem við vor-
um með Núp var ég í fullu starfi
hjá Háskólasetri Vestfjarða. Svo
var sumarvinnan á hótelinu orðin
svo mikil að ég varð bara að taka
ákvörðun: Hvort ætla ég að gera?
Og auðvitað var þetta dálítið erfið
ákvörðun, að hætta í fínu, ágæt-
lega launuðu starfi á nýstofnuðu
Háskólasetri Vestfjarða, starfi
sem ég mátti móta frá grunni,“
segir Sigurður. „Það starf fékk
ég ekki af því að ég var lærður
þjónn, heldur vegna annarrar
menntunar. Ég þarf ekkert endi-
lega MBA-gráðu til að reka hótel
á Vestfjörðum, en klárlega hjálp-
ar það mér. Við erum báðir með
gólfið, eins og við köllum það;
ég er lærður þjónn svo ég er
vanur að labba á gólfinu. Hann
er lærður kokkur svo hann er
vanur að standa á gólfinu inni í
eldhúsi. Við erum engar skjala-
töskutýpur sem hlaupum bara í
bankann með leðurbudduna!“
segir hann.

„Við gerum hins vegar allt upp
sjálfir, gerum allar kostnaðar-
áætlanir og rekstraráætlanir og
allt þetta,“ heldur hann áfram.
„Þar kemur skjalataskan inn í
þetta. Menntun skemmir aldrei
fyrir heldur hlýtur bara að auka
getu manna. Það verður að segj-
ast eins og er að það hefur hjálpað
okkur báðum að hafa hvoru
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tveggja, rekstrarsjónina og ferða-
málafræðina annars vegar og svo
þessa grunnmenntun okkar,“
segir Sigurður. „Ég hef oft líkt
þessu við það að einhver getur
verið frábær bifvélavirki, en kann
kannski ekkert að reka verkstæði.
Það helst ekkert í hendur. Og
Gummi gæti verið besti kokkur
á Íslandi og ég besti þjónn lands-
ins en ekkert kunnað að reka
veitingahús. Það er bara allt önn-
ur ella,“ bætir hann við.

Er þá lítið tekið á þeim hlutum
í þjóna- og kokkanámi? „Ja, við
erum nú gamlir í hempunni –
útskrifuðum báðir 1987 og
höfum þess vegna yfir 50 ára
starfsreynslu í faginu samanlegt.
Þegar við vorum að útskrifast

var nánast ekkert kennt varðandi
rekstur. Hjá mér var rétt aðeins
kroppað í hvernig maður kostn-
aðarreiknar eldhús; reiknar út
hvað maturinn á að kosta,“ segir
Guðmundur.

Eins og að eigaEins og að eigaEins og að eigaEins og að eigaEins og að eiga
stóra sjoppustóra sjoppustóra sjoppustóra sjoppustóra sjoppu

Áður en leiðir skilja vill blaða-
maður vita hvernig þeir sjá fram-
tíðina fyrir sér á þessum tveimur
helstu vígstöðvum sínum.

„Við erum núna að fara inn í
fimmta sumarið á Núpi og höfum
þrefaldað veltuna þar frá fyrsta
sumri. Það gengur vel. Hérna í
Edinborg vitum við nokkurn
veginn hvað gat verið að koma

inn í besta falli og við ætlum
okkur aðeins betri hluti en það,“
segir Sigurður og brosir. „Stóra
breytingin við það að við urðum
veitingamenn hér inni er að við
sjáum líka um umsýsluna á
sölunum. Ég var ráðinn rekstrar-
stjóri alls hússins, svo nú þarf
fólk bara að hringja í eitt númer
ef það ætlar að gera eitthvað í
Edinborgarhúsinu; leigja sal, fá
veitingar eða hvað sem er. Þarna
sjáum við stóra potentíalið
varðandi Edinborg. Sem dæmi
get ég nefnt að einn Sjómanna-
dansleikur með 200 manns í mat
og dansiballi fyrir ísfirska sjó-
menn skilar kannski tíu daga
veltu á einu kvöldi,“ útskýrir
hann.

„Það sem skilur á milli feigs
og ófeigs í okkar rekstri hér verð-
ur ekki hvort við getum selt tíu
hamborgurum meira að meðaltali
á dag, heldur að fá fundi og
mannfagnaði í salina og selja
veitingar í þeim,“ bendir Guð-
mundur á.

„En við ætlum að leggja metn-
að okkar í að gera sem besta
hluti hér á veturna,“ segir Sigurð-
ur. „Við fellum náttúrulega seglin
– við verðum að gera það svo við
verðum ekki farnir á hausinn á
vorin eins og margir. En metn-
aðurinn fer ekkert og hingað mun
fólk alltaf geta komið frá hádegi
og fram á kvöld og fengið góðan
mat að borða. Hér verður alltaf
snyrtilegt og fínt og gaman að

koma,“ segir hann.
„Ég hef reyndar líkt þessu við

það að eiga stóra sjoppu, þó það
sé kannski ekki mjög skemmtileg
samlíking! Þetta er eins og að
reka sjoppu með stóru grilli, ísvél
og öllum græjum. Hérna inni, á
veitingastaðnum, er karamellu-
salan okkar. Það gefur auga leið
að við græðum ekkert rosalega á
því að selja fullt af Freyjukara-
mellum! Við þurfum að fara að
selja steikurnar og djúpsteikta
fiskinn og þetta af grillinu – og
helst stóran sjeik á eftir!“ segir
Sigurður og hlær.

Og það fá að vera lokaorðin í
þessu spjalli og blaðamaður yfir-
gefur huggulega sjoppuna í bili.

– Sunna Dís Másdóttir.
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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.

Siðferði og sparisjóðir
Sparisjóðir voru eitt sinn stolt hvers byggðarlags. Menn bundust sam-

tökum um að setja upp sparisjóð og lögðu honum til stofnfé. Með
þessum hætti mátti koma upp bankastofnun í smærri byggðarlögum,
þótt stóru bankarnir hefðu ekki áhuga eða teldu sér ekki fært að setja
þar niður útibú. Sparisjóðir urðu margir og reyndar sumir smáir.
Þannig voru sparisjóðir á Þingeyri, í Mýrahreppi hinum megin
Dýrafjarðar, í Önundarfirði, Súgandafirði, Bolungarvík og Súðavík
svo fátt eitt sé talið. Því til viðbótar má nefna Hólmavík, Kirkjubóls-
hrepp og Borðeyri, Patreksfjörð og sjálfsagt gleymast einhverjir.
Sumir þessara sjóða voru eins manns sjóðir, starfsmaður jafnvel í
hálfu starfi eða minna. Þegar fór að líða á síðustu öld varð ljóst að
margir þeirra voru of smáir til þess að geta tekist á við nútímann.
Þannig runnu saman sjóðir á Vestfjörðum, á Þingeyri, í Mýrahreppi,
á Flateyri og Súðavík í Sparisjóð Vestfirðinga og síðar bættust fleiri
við. Upp reis stór sparisjóður og margir vildu styrkja hann með því
að leggja honum til aukið stofnfé.

Á sama tíma sameinuðust þeir á Suðureyri og í Bolungarvík. En
í græðgisvæðingunni gerðist það svo að Sparisjóður Vestfirðinga
sem tekið hafði yfir bankaútibú Suðurfjarða Vestfjarða og í Austur
Barðastrandarsýslu sameinaðist Sparisjóði Keflavíkur – illu heilli.
Þar réðu ríkjum menn sem greinilega höfðu misst sjónar á því sem
kalla mætti heilbrigða starfsemi sparisjóða. Þessi Suðurnesjasjóður

virtist rekin í þágu starfsmanna sjálfs sín. Dæmi munu vera þess
að einn starfsmaður hafi fengið lánað lítt tryggt 200 hundruð millj-
ónir. Slíkt er fáheyrt eða ætti að vera það. Sparisjóður Keflavíkur
sem í raun var gjaldþrota var endurreistur á kostnað skattborgara,
þar á meðal þeirra sem höfðu af samviskusemi og skyldurækni lagt
stofné í Sparisjóði á Vestfjörðum og einkum hin síðari ár í Spari-
sjóð Vestfirðinga sem öllum var talin trú um að stæði traustum fótum.

Sú pólitíska ákvörðun var tekin að ríkið skyldi endurreisa hann
fremur en að láta hann verða gjaldþrota, eins og nú er orðið ljóst
að var hið eina rétta. Bakreikningurinn fyrir, að því er best verður
séð, einhvern siðlausasta sparisjóðsrekstur í manna minnum
nemur meira en 25 milljörðum ef rétt er skilið. Stolt þeirra sem
trúðu á Saprisjóð Vestfirðinga er horfið út í veður og vind líkt og
það fé sem í hann hafði verið lagt. Eftir sitja vonbrigði og hrein
vantrú á því siðleysi og glæfra- og glannaskap sem smám saman
er að koma í ljós þegar rekstur Sparisjóðs Keflavíkur er skoðaður.
Hvernig getur nokkur maður, sem hagaði sér líkt og fyrrverandi
sparisjóðsstjóri Suðurnesjasjóðsins, komist hjá því að sæta
rannsókn sérstaks saksóknara í efnahagsbrotamálum? Það hlýtur
að vera krafa almennings, Vestfirðinga og annarra að rannsakað
verði af þar til bærum aðilum sem hafa heimild til saksóknar hvað
þarna gerðist. Almenningur er orðlaus og máttvana.

smáar
Til sölu er Hobbý tjald, árg. 84
- 490 týpan með fortjaldi. Uppl.
í síma 895 7223.

Til leigu er falleg, vel skipu-
lögð og björg 2ja herb. íbúð
(76 m²) íbúð á eyrinni frá sept-
ember fram í lok maí 2013.
Leigist með svefnsófa, eld-
húsborði og stólum. Stórar
svalir. Góð umgengni skil-
yrði. Reyklaus íbúð. Uppl. í
síma 867 6657 og 892 9282.

Veiðihorn
Gústafs í BB

sjónvarpi
„Þetta er fyrst og fremst

rafræn veiðidagbók. Þetta er
mestmegnis gert fyrir sjálfan
mig. Þetta snýst um að sýna
og segja frá því hvernig ég
er að veiða. Þetta er mín dag-
bók af upplifuninni um veiði-
landið Ísland,“ segir Gústaf
Gústafsson veiðiáhugamað-
ur, en þættir hans Veiðihorn
Gústafs eru sýndir á BB sjón-
varpi. Gústaf byrjaði að
veiða á flugu árið 2007 og
fljótlega fór að kvikna áhugi
hjá honum að halda dagbók
um veiðina. „Ég byrjaði á
því að skrifa greinar birti
m.a. hjá Vötn og veiði og
Stangveiðifélagi Reykjavík-
ur, en mér fannst þær ekki
gefa efninu nógu góð skil.
Dagbók er persónulegri og
myndböndin ná að skila
þeirri nálgun finnst mér,“
segir Gústaf.

Í myndböndunum fræðir
Gústaf áhorfendur um hvaða
tækni sé best að nota, hvernig
eigi að meðhöndla fluguna
og fræðir þá um veiðisvæðið.

        – gudmundur@bb.is

Silfurtorgið á Ísafirði var ansi
litríkt á föstudag þegar leikskóla-
börn komu þar saman og sungu
óð til sólarinnar. Var það liður til
í árvissri sólargöngu leikskól-
anna en þetta var í tíunda sinn
sem gangan er farin frá því að
hún var endurvakin árið 2002.
Börn og leikskólakennarar á Sól-
borg og Eyrarskjóli komu saman
við Ísafjarðarkirkju og héldu það-
an í skrúðgöngu niður að Silfur-
torgi. Þar var staldrað við til að
syngja nokkra sólarsöngva fyrir
vegfarendur sem fögnuðu sólinni
með börnunum. Sólardýrkendur
fengu liðsinni nokkurra ung-
menna úr leikhópnum Morranum
sem sýndu listir sínar fyrir leik-
skólabörnunum.

Leikskólabörn fögnuðu sólinni
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Sjötug
Guðmunda Guðrún á Flateyri verður
sjötug laugardaginn 23. júní. Af því
tilefni verður boðið upp á kaffi í Félags-
bæ á Flateyri frá kl. 15:00 á laugardag.

Sjötugs afmæli
Í tilefni af sjötugsafmæli mínu þann 24. júní nk. ætla ég að

halda veislu laugardaginn 23. júní í Bryggjukoti á Suðureyri.
Gleðin mun byrja með barnaballi sem stendur frá kl 17:00 til
18:30 og eru öll börn velkomin.

Kl 20:00 vil ég svo fá fullorðna fólkið til mín í skúrinn þar
sem boðið verður upp á veitingar og skemmtun þar sem Geir-
fuglarnir munu meðal annars stíga á stokk.

Það er von mín að sem flestir sjái sér fært að mæta og sam-
gleðjast með mér og fjölskyldu minni á þessum tímamótum.

Kær kveðja, Valgeir Hallbjörnsson.

Mömmur setja á stofn daggæslu
Fjórar mæður í Bolungarvík

hafa tekið höndum saman til að
bregðast við skorti á dagforeldr-
um þar í bæ og ætla setja á fót
daggæslu. „Það hefur verið mik-
ill skortur frá því að síðasta dag-
foreldri hætti á síðasta ári. Sú
kona hafði þá verið í eitt ár en
mikið hefur verið um að konur
taki að sér þessi störf til að redda
sjálfum sér á milli fæðingarorlofs
og þar til barnið kemst á leik-
skólann. Og það er einmitt það
sem við erum að gera,“ segir
Birna Hjaltalín Pálmadóttir sem
stendur að daggæslunni ásamt
Guðlaugu Rós Hólmsteinsdóttur,

Hönnu Björg Reynisdóttur og
Hörpu Arnórsdóttur.

Ljóst er að mikil þörf er á dag-
foreldrum í bænum ef marka má
viðbrögðin sem konurnar hafa
fengið. „Við höfum fengið mjög
góð viðbrögð, bæði frá bæjarbú-
um og bæjarstjórn sem hafa allt
fyrir okkur viljað gera til að að-
stoða,“ segir Birna en daggæsl-
unni hefur verið úthlutað hús-
næði í bænum. „Þar með er kom-
inn grundvöllur fyrir slíku en
margir hafa sett fyrir sig að gerast
dagforeldri að þeir þurfi að leggja
heimilið undir það.“

Konurnar fjórar skipta með sér

tveimur 100% stöðum og geta
þar af leiðandi verið með samtals
átta börn en eiga þess kost að
sækja um undanþágu fyrir tveim-
ur börnum til viðbótar. „Það er
mikil eftirsókn og það hefur jafn-
vel komið til tals að fá fimmtu
manneskjuna til liðs við okkur
svo að við getum tekið öll þau
börn sem þurfa pláss.“

Aðspurð hvort að daggæslan
hafi hlotið nafn segir Birna að
það sé enn í smíðum. Stefnt er að
því að starfsemin hefjist í ágúst.
„Ætlunin er að byrja aðlögun í
lok ágúst og vera byrjaðar á fullri
keyrslu 1. september.“

Stefna að ferðaþjónustu
að Kvíum í Jökulfjörðum

„Við sjáum mikla möguleika í
þessu húsi og þessu svæði. Þetta
er mjög flottur staður,“ segir Ás-
gerður Þorleifsdóttir, einn eig-
enda Borea Adventures. Ferða-
þjónustan gerði á dögunum samn-
ing við landeigendur að Kvíum í
Jökulfjörðum um afnot af íbúðar-
húsi staðarins. Borea hyggst gera
húsið að hluta til upp og bjóða
þar upp á gistingu og aðstöðu
fyrir ferðalanga. „Við ætlum að
reyna að koma húsinu í ágætis
ástand, en erum  ekki að reyna að
breyta því í glæsihýsi. Við viljum
halda stemmningunni sem þegar
er í húsinu,“ segir Ásgerður.

Gist var í húsinu fyrr í vor, en
starfsmaður á vegum Borea mun
vinna við húsið í sumar og taka á
móti gestum og gangandi. Ás-
gerður segir þó að allt þetta ár
fari í endurbætur. „Við förum
t.d. eina ferð í sumar á þetta svæði
í gönguferð, og endum á kvöld-
mat í húsinu,“ segir Ásgerður.

Íbúðarhúsið á Kvíum var róm-
að fyrir gestrisni á síðustu öld og
því fer vel að hlutverk þess í
framtíðinni verði í ferðaþjónustu.
Kvíar taka nafn sitt af gróinni
hvilft austan við Kvíarnúp, hvilft
þessi heitir Kví. Kvíarfjall, Kví-
arnúpur, Kvíardalur og bæjar-
nafnið Kvíar taka nafn sitt af

þessar hvilft.Fram eftir síðustu
öld voru Kvíar eini bær í byggð
frá Hesteyri til Hrafnfjarðar. Þrátt
fyrir einangrun var þó oft fjöl-
mennt í heimili, en árið 1910
bjuggu 22 heimilismenn á staðn-
um.

Á vefsíðu Hornstrandafrið-
landsins kemur fram að bændur í
Kvíum hafi nýtt land í Lónafirði
bæði til slægna og beitar. Borð-
eyri er yst í Lónarfirði að vestan,
þar skammt innanvið kemur upp
volgt vatn. Innar eru Gautastaðir
og Gautstaðahlíð, þar hafa fund-
ist elstu menjar um skóg á Íslandi,
þ.e. för eftir trjáboli í hraunlagi.
Austan í Lónafirði gengur hlíðin
inn í fjalllendið og heita þar Lón-
bjarnastaðir. Tóttarústir eiga hafa
sést þar áður fyrr og til er sögn
um landnámsmanninn Lón-
Björn sem bjó að Lónbjarnar-

stöðum. Á hann að hafa gefið
Grunnavíkurkirkju jörð sína og
skip.

Fram kemur í Grunnvíkinga-
bók að Jakob Falsson úr Barðsvík
hafi flutt að Kvíum 1906. Hann
kvæntist Guðbjörgu Jónsdóttur
frá Kvíum og hóf búskap þar
1925 og bjó til 1948. Jakob þótti
smiður góður og kom að smíði
húsa í hreppnum og smíðaði báta.
Jakob og Guðbjörg voru síðustu
ábúendur á Kvíum. Eftir að Jakob
flutti frá Kvíum hefur íbúðar-
húsið fengið lítið viðhald. Húsið
er þó í furðugóðu standi. Reynt
hefur verið að koma í veg fyrir
að regn og vindur leiki um það
innanhús og 2005 fór Björgunar-
félag Ísafjarðar og negldi fyrir
glugga, en unnin höfðu verið
skemmdarverk á húsinu.

– gudmundur@bb.is
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„Öll menntaskólagangan
á að vera jákvæð upplifun“

Þrátt fyrir að verða ekki 19 ára
fyrr en seinna á árinu, lauk Sunna
Karen Einarsdóttir stúdentsprófi
frá Menntaskólanum á Ísafirði í
síðasta mánuði með hæstu með-
aleinkunn, 9,44. Sunna hún fékk
10 í öllum stærðfræðiáföngum
sínum við skólann, en þeir voru
átta talsins. Þrátt fyrir glæsilegan
árangur í námi situr Sunna þó
ekki við skrifborðið allan daginn
og reiknar, en hún hefur bæði
fengist við tónlist og leiklist svo
fátt eitt sé nefnt. Hún bætti t.a.m.
einni rós í hnappagatið í síðustu
viku þegar henni voru veitt aðal-
verðlaun Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar. Sunna segir frá Ísafirði, fjöl-
skyldunni, áhugamálunum og
framtíðinni í samtali við Bæjarins
besta.

Sunna er fædd árið 1993 og er
því ári yngri en flestir þeirra
nemenda sem útskrifuðust í ár.
Hún er yngst fjögurra systkina,
en þau eru Kristín Dröfn, Bene-
dikt, Dóróthea og Kristján og
eru búsett í Reykjavík, á Akureyri
og á Ísafirði. Foreldrar hennar
eru Einar Hreinsson og Anna
Karen Kristjánsdóttir, Einar frá

Sléttuhreppi og Súðavíkurhreppi
og Anna úr Grunnavíkurhreppi.
„Það má segja að ég sé Vestfirð-
ingur í húð og hár,“ segir Sunna.

Hún segir það aldrei hafa verið
sérstakt markmið hjá henni að
ljúka skólagöngunni á þremur
árum. „Nei þetta bara einhvern
veginn atvikaðist svona. Náms-
ráðgjafinn benti mér á síðasta ári
á að þetta væri raunhæfur mögu-
leiki og ég ákvað að taka slag-
inn,“ segir Sunna, en hún útskrif-
aðist af náttúrufræðibraut. Eftir
grunnskóla lá leið Sunnu ávalt
beint í Menntaskólann á Ísafirði.
„Það kom ekkert annað til greina,
ég vildi alltaf fara í MÍ. Systkini
mín, mamma og pabbi eru út-
skrifuð þaðan og ég hafði engan
áhuga á að fara eitthvað annað,“
segir hún, en hún var mjög ánægð
með námið og kennsluna í
Menntaskóla Ísafjarðar. „Auðvit-
að er alltaf hægt að undirbúa sig
betur fyrir háskólanám, en ég
var mjög ánægð með kennarana,
starfsfólkið og samnemendurna.“

Sunna segist alltaf hafa verið
góður námsmaður. „Ég á auðvelt
með að læra og finnst það mjög

gaman. Ég gat ómögulega vitað
að ég yrði dúx enda hafði ég ekki
hugmynd um hvernig hinir nem-
endurnir voru að standa sig. Þetta
kom því á óvart.“ En hvaða ráð
gefur hún ungum menntaskóla-
nemum? „Það er mikilvægt að
hafa metnað, ekki vera að læra
bara vegna þess að þú þarft þess.
Gott er að byrja í öllum áföngum
með opnum huga. Ég legg einnig
áherslu á félagslífið, það er mjög
mikilvægt. Menntaskólinn á allur
að vera jákvæð og góð upplifun
og það þýðir ekki að sökkva sér
ofan í bækurnar og njóta ekki
alls þess góða sem félagslífið
býður upp á,“ segir Sunna, en
hún hefur einmitt tekið virkan
þátt í félagslífi MÍ og lék t.a.m.
aðalhlutverk í söngleik nemenda-
félagsins í vetur. Hún segir að
það geti hjálpað til að hafa mikið
að gera. „Því meira sem maður
hefur að gera því betur ganga
hlutirnir fyrir sig. Þetta blessast
alltaf allt einhvernvegin,“ segir
hún og brosir.

Aðspurð um hvort leiðin liggi
í háskólanám næsta haust segir
Sunna svo ekki vera. Hún hefur

lært tónlist frá unga aldri á Ísafirði
og segist spenntari fyrir því að
starfa á þeim vettvangi í framtíð-
inni heldur en að fara í hefð-
bundið bóknám, eins og sakir
standa. „Ég get ekki beint ákveð-
ið hvað ég ætla að læra. Ég býst
við því halda áfram í tónlistinni,
mögulega þá í Listháskóla Ís-
lands eða FÍH. Ég mun halda
áfram í Tónlistarskóla Ísafjarðar
í haust og sjá svo til hvað verður,“
segir Sunna, en hún hefur ávalt
verið mikið í tónlist. Sex ára
gömul byrjaði hún að læra píanó-
leik í Listaskóla Rögnvaldar, þar
sem hún hefur einnig lært söng.
Hún skipti svo yfir í fiðlu en
leggur nú stund á píanóleik og
fiðlu við Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar. Hún segist þó ekki útiloka
þann valmöguleika að fara í hefð-
bundið háskólanám. „Maður veit
aldrei hvað gerist. Af bóknámi
þá finn ég mig best innan raun-
vísinda. Það gæti vel verið að ég
yrði stærðfræðingur einhvern dag-
inn,“ segir hún og hlær.

Á síðustu árum hefur aukist til
muna að Íslendingar fari í nám
erlendis. Sunna segir að hún hafi

velt þeim möguleika fyrir sér, en
Ísland og Ísafjörður eru henni þó
kærastir allra staða. „ Það er
margt mjög spennandi við að
læra erlendis, en ég held að ég
myndi alltaf vilja flytja aftur
heim. Það yrði þó spennandi að
prófa það að búa og læra úti.“
Vill hún þá flytja aftur til Ísa-
fjarðar? „Já það held ég. Þetta er
besti staðurinn af öllum, samfé-
lagið hér er svo þægilegt og það
voru mikil forréttindi að fá að
alast hér upp. Andinn er svo góð-
ur í bænum og maður finnur já-
kvæðni allstaðar. Sérstaklega
kann ég að meta hversu mikið
lista- og menningarlíf er í bæn-
um, og því var mjög þroskandi
að alast hérna upp. Ég hef fengið
fullt af tækifærum hér til að koma
fram og æfa mig. Sem dæmi má
nefna allt það kórastarf sem er í
bænum.“

Á undanförnum árum hefur
umræða í fjölmiðlum um Vest-
firði gjarnan málað landshlutann
og íbúa upp sem fórnarlömb kerf-
isins. Á Vestfjörðum fer íbúum
fækkandi og hart er sótt að at-
vinnuvegum, ekki síst sjávarút-

Ósáttir sjómenn í Bolungarvík
„Strandveiðistjórnunarkerfið

átti að ganga út á það að allir væru
jafnir, en það sjá það allir að svo
er ekki,“ segir Einar Guðmunds-
son strandveiðimaður í Bolung-
arvík. Strandveiðimenn í Bol-
ungarvík eru ósáttir við skiptingu
sjávarútvegsráðuneytisins á strand-
veiðisvæðum. Bolungarvík til-
heyrir strandveiðisvæði A, en
það nær frá Eyja- og Miklaholts-
hreppi alla leið til Súðavíkur-
hrepps, en alls er heimilt að veiða
2860 tonn af óslægðum botnfiski
á því svæði. Í maí var heimilt að
veiða 715 tonn, í Júní er heimilt
að veiða 858 tonn, í júlí 858 tonn
og 429 tonn í ágúst.

„Stærstu hafnirnar á Íslandi eru
á þessu svæði. Miklu eðlilegra
væri ef um einn heildarpott væri
að ræða. Þá myndu strandveiði-
menn skrá sig í apríl og þá myndu
líklega fjögur til fimm hundruð
bátar deila heildarpotti landsins
jafnt, sem er átta þúsund tonn,“
segir Einar, en hann telur að
vegna þess hve strandveiðisvæði
A er víðfeðmt og kvótinn er lítill,

lenda veiðimenn oft í miklum
vandræðum.

„Við erum að veiða kannski
sex til sjö daga í mánuði, þá er
kvótinn búinn. Það gefur auga-
leið að þá getur maður ekkert
verið að drolla, og því eru strand-
veiðimenn á þessu svæði að
hendast út í vonskuveðri, bara
vegna þess að þeir tíma ekki að
sleppa heilum veiðidegi,“ segir
Einar, en eins og gefur að skilja
getur verið vonskuveður á Vest-
fjörðum á meðan það er rjóma-
blíða á Snæfellsnesi, og öfugt.

Einar segir að þetta fyrirkomu-
lag skapi hættu og auki óheil-
brigða samkeppni. „Menn sem
eru búnir að skuldsetja sig neyð-
ast til að fara á sjóinn í brælu.
Það er því aðeins tímaspursmál
hvenær stórslys verður á þessu
svæði. Sumir bátarnir hérna eru
ekki tilbúin í vonskuveður, eins
og var hér í síðustu viku. Einnig
eru menn stressaðir um eigin afla
og tíma. Það er þess valdandi að
ef bátur bilar úti á djúpi þá vilja
menn ekki draga hann í land. Þá

svæði sem báturinn er gerður út
af, hafa talsmenn ráðuneytisins
sagt að vilji strandveiðimenn fái
meiri kvóta og meiri tíma, verði
þeir að flytja. „Það er fáránlegt.
Það sjá það allir að þá verður
Bolungarvíkurkaupstaður af
tekjum, og eins og ég sagði átti
þetta kerfi að stuðla að einhvers
konar jafnrétti. Eins og staðan er
núna er þetta bara eins konar
hobbý hjá okkur, sökum þess að
við getum ekki veitt meira,“ segir
Einar.

Strandveiðisvæði B, nær frá
Strandabyggð til Grýtubakka-
hrepps, en þar er heimilt að veiða
2036 tonn. Á strandveiðisvæði
C, sem nær frá Þingeyjarsveit til
Djúpavogshrepps, er heimilt að
veiða 2204 tonn og heimilt er að
veiða 1500 tonn á strandveiði-
svæði D, sem nær frá Hornafirði
til Borgarbyggðar.Heimilt er að
veiða 8600 lestir af óslægðum
botnfiski, sem ekki reiknast til
aflamarks eða krókaflamarks
þeirra fiskiskipa sem stunda hand-
færaveiðar. – gudmundur@bb.is

tapa þeir dýrmætum veiðitíma,“
segir Einar.

Strandsvæðaskiptingin hefur
verið með óbreyttu móti síðan
strandveiðar voru aftur leyfðar
fyrir þremur árum. Einar segir
útgerðarmenn í Bolungarvík hafa

talað gegn skiptingunni fyrir
daufum eyrum í sjávarútvegs-
ráðuneytinu. „Þetta er eins og
lemja hausnum við stein.“ Einar
segir að vegna þess að lögheimili
fyrirtækisins sem á bátinn verður
að vera skráð á því strandveiði-

Höfnin í Bolungarvík.
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Sælkeri vikunnar er Ólafur Helgi Ólafsson í Hnífsdal

Fiskiréttur sælkeransFiskiréttur sælkeransFiskiréttur sælkeransFiskiréttur sælkeransFiskiréttur sælkerans
Sælkeri vikunnar býður upp

á dýrindis fiskirétt sem ætti að
gleðja bragðlaukana í öllum
sönnum sjávarréttaunnendum.
Í eftirrétt býður hann upp á
einfalda en ljúffenga ostaköku.

Fiskiréttur sælkerans
400 gr skötuselur eða ýsa
250 gr rækja
250 gr sveppir, ferskir
1 tsk salt
1 tsk pipar
1 msk dill
250 gr rjómaostur
1dl mysa

50 gr smjör

Setjið smjör, skötusel, rækju
og sveppi í pott og steikið í 5-7
mín. Bætið rjómaostinum út í
ásamt mysu , salti, pipar og dilli.
Hitið þetta í u.þ.b. 7 mín eða þar
til það þykknar.

Berið fram með volgu brauði,
soðnum kartölum og grænmetis-
salati. Þennan rétt má einnig nota
sem fyllingu í tartalettur og látinn
þá þykkna meira.

Ostakaka
Botn:
1 pk. Hafrakex (Bónus eða

Frón)
1/3 ds. Smjörvi

Fylling:
1 askja rjómaostur (400 gr)
½ líter rjómi, þeyttur
4 dl. flórsykur

Ofan á:
1 krukka kirsuberjasósa (den
Gamle danske)

Smjörvinn bræddur og kexið
mulið og hrært saman við. Sett í
botninn á skál/formi.

Hræra vel saman rjómaost og

flórsykur og loks þeytta rjóman-
um hrært varlega saman við.
Hellt yfir kexbotninn.

Yfir þetta hellirðu svo kirsu-
berjasósunni eða sulta af vild.

Einnig gott að skella bláberj-
um yfir.

Birgir Þór Halldórsson frá
Ísafirði ætlar að taka áskorun
frá mér.

vegi. Sunna telur þetta vera
áhyggjuefni. „Þetta er vissulega
eitthvað sem þarf að huga að
alvarlega. Sjálf sé ég mikla
möguleika í ferðaþjónustu hér á
Vestfjörðum. Það þarf að virkja
ferðaþjónustuna og nýta þær auð-
lindir sem hér eru fyrir þann vett-
vang.“ Hún segir það skrýtna til-
hugsun að þegar fram líða stundir

verði mögulega enginn eftir á
Vestfjörðum. „ Það er furðulegt
að hugsa til þess að bærinn minn
verði kannski ekki til í framtíð-
inni. Við þurfum öll að vinna
saman til þess að koma í veg
fyrir að það gerðist. Ég held að
Ísfirðingar séu í eðli sínu heima-
kært fólk og því er mikilvægt að
þeir sem flytja burt frá Ísafirði til

að mennta sig annarsstaðar hafi
tækifæri til að koma aftur heim
og starfa hér. Að fá starf við sitt
hæfi er það sem allir sækjast eftir.
Ég held að það þurfi einfaldlega
að færa fleiri störf út á lands-
byggðina,“ segir Sunna, og bætir
því við að þó allir myndu flytja
frá Vestfjörðum yrði faðir hennar
alltaf eftir. „Pabbi mun aldrei

fara, hann hefur búið á sama
hundrað metra radíusnum alla
sína ævi. Þegar ég var lítil og
vildi prófa að búa annarsstaðar
sagði hann mér að hann færi alla-
vega ekki með mér. Hann myndi
standa á höfninni og veifa öllum
bless,“ segir hún og hlær. „Þetta
hef ég lært að meta meira eftir að
ég eltist.“

Framundan eru spennandi
tímar hjá Sunnu, en hún starfar
hjá Vesturferðum í sumar og fer
í hið margrómaða „þriðjubekkj-
arferðalag“ í ágúst með samnem-
endum sínum úr MÍ. „Við förum
tvær með í ferðina sem eru út-
skrifaðar. Það má segja að við
séum að fagna útskriftinni,“ segir
hin brosmilda Sunna Karen.

„Ég á auðvelt með að læra
og finnst það mjög gaman.
Ég gat ómögulega vitað að

ég yrði dúx enda hafði ég
ekki hugmynd um hvernig

hinir nemendurnir voru að
standa sig. Þetta kom því á

óvart.“



1616161616 FIMMTUDAGUR     21. JÚNÍ 2012


