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Bolvíkingurinn Ágúst Svavar Hrólfs-
son fékk nóg af bölmóðinum á Ís-
landi í vetur. Hann ákvað að skrá
sig í sjálfboðastarf þar sem hann
aðstoðaði munaðarlaus börn í Afr-
íku. Það var þó ekki það eina sem
hann gerði þar í álfu því hann gerði
sér lítið fyrir og fékk vinnu á ljóna-
búgarði í Zambíu og fór í göngu-
túra með ljónin. Það er ekki eins
flókið og menn myndu halda, segir
Ágúst, en ekki hefðu þó allir kjark
til þess. Sjá viðtal í miðopnu.

Starfaði
á ljóna-
búgarði
í Zambíu
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Suðureyri og Ísafjörður
bestu smábæir Íslands

Ferðahandbókin Frommer’s
kann greinilega vel að meta Vest-
firði og það sem svæðið hefur
upp á að bjóða og ekki vantar
lofsyrðin á vefútgáfu bókarinnar,
www.frommers.com. Þar eru
Suðureyri og Ísafjörður útnefndir
tveir af bestu smábæjum Íslands
ásamt fimm öðrum bæjum og
þorpum. Suðureyri er lýst sem
hefðbundnu en vistvænu sjávar-
þorpi sem er frumkvöðull í ferða-
mennsku sem býður ferðamenn
velkomna að skyggnast inn í dag-
legt líf hefðbundins Íslendings.
Það að fara í ferð um fiskverkun
eða að skella sér á sjó með alvöru
sjómönnum gæti kannski ekki
verið hefðbundin hugmynd að
fríi segir í bókinni, en þessi ósvik-
na innsýn í íslenska menningu sé
eitthvað sem aldrei gleymist.

Frommer’s segir að Vestfirðir
séu næstum eins og land út af
fyrir sig, svo einstakir eru þeir.

Höfuðborgin Ísafjörður iðar af
lífi þrátt fyrir af vera afvikinn
bær með lítinn fólksfjölda. Því
er að þakka ótrúlegu umhverfi,
líflegri höfn, fyrsta flokks veit-
ingastöðu, flottum kaffihúsum og
hátíðum sem snúast um allt frá
tónlist að einleikjum og meira að
segja að mýrarbolta.

Ferðahandbókin lýkur ekki við
að hrósa Vestfjörðum þar heldur
útnefnir hún Hornstrandir sem
einn af bestu göngustöðum
landsins og Hornbjarg og Látra-
bjarg sem tvo af merkilegustu
náttúruperlum Íslands. Horn-
ströndum er lýst sem áfangastað
fyrir þá sem hafa þörf fyrir því
að ráfa um staði sem eru hvað
lengst úti í horni á kortinu. Þar er
enga vegi að finna, engar flug-
brautir og enga íbúa. Aðeins
magnaða strandlengju, akra
þakta blómum, iðandi fuglalíf
ásamt refum sem komu fyrst með

víkingunum fyrir árþúsundi síð-
an.

Um Látrabjarg er sagt að þessi
vestasti oddi Íslands sanni það
að endar alheimsins birtast með
hvelli, ekki hvísli. Fuglafjöldinn
sé ótrúlegur og lundarnir séu
ófeimnir við áhugasama mynda-
tökumenn. Frommer’s segir erfitt
vera að komast að Hornbjargi en
fyrir þá pílagríma sem ná þangað
eru verðlaunin ein magnaðasta
sýn á allri strandlengjunni. Hníf-
beitt fjallið teygir sig upp í him-
ininn þar sem graslögð hlíðin er
á annarri hlið en 534 metra þver-
hnípi hinum megin.

Frommer’s er ein elsta of virt-
asta ferðahandbók í heimi en hún
hefur verið gefin út samfleytt
síðan árið 1957. Hægt er að skoða
nánar umfjöllunina um Ísland á
heimasíðu Frommer’s, www.
frommers.com.

– nonni@bb.is

Ferðahandbókin lýkur ekki við að hrósa Vestfjörðum þar
heldur útnefnir hún Hornstrandir sem einn af bestu göngu-

stöðum landsins og Hornbjarg og Látrabjarg sem tvo af
merkilegustu náttúruperlum Íslands. Myndin er frá Látrabjargi.

Landssamband veiðifélaga
hefur kært þá ákvörðun að leyfa
sjókvíeldi í Dýrafirði án þess það
fari fyrir umhverfismat. Óskað
hefur verið umsagnar Ísafjarðar-
bæjar í tilefni af framangreindri
kæru og að umsögn berist eigi
síðar en 20. júlí n.k. Bæjarráð
hefur vísað erindinu til umsagnar
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæj-
ar. Þá hefur bæjarráð falið bæj-
arritara að óska eftir lengri fresti
til svara. Hefur sambandið varað
við stórfelldum áformum um sjó-
kvíaeldi á norskættuðum laxi í
Dýrafirði. Á aðalfundi sam-

bandsins í júní s.l. var gagnrýnd
sú ákvörðun Skipulagsstofnunar
að undanþiggja eldið umhverf-
ismati þar sem um væri að ræða
erlendan, innfluttan laxastofn.

„Það hefur verið áhyggjuefni
að íslenskir laxastofnar búa ekki
lengur við þá mikilvægu land-
fræðilegu einangrun sem mótað
hefur erfðir hans í gegn um ald-
irnar. Innflutningur á erfðaefni
erlendra laxa er ógnun við inn-
lenda stofna. Allir samningar sem
gerðir voru þegar innflutningur-
inn var leyfður, snemma á níunda
áratugnum, hafa reynst haldlaus-

ir. Nú er það staðreynd að þessi
lax hefur verið tekinn til eldis í
kvíum við strendur landsins og
það er líka staðreynd að hann
hefur sloppið úr kvíum og hrygnt
í íslenskum ám. Í tvígang hafa
stórtæk áform um sjókvíaeldi
runnið út í sandinn og mikið fé
tapast á ævintýrinu. Nú síðast
gerðist slíkt í Mjóafirði og við
Berufjörð“, segir í bókun aðal-
fundarins.

Í bókun fundar segir að fundar-
gestir hefðu ætlað að sá dýri lær-
dómur sem af því var dreginn
yrði víti til varnaðar og frekari

tilraunir á sviði sjókvíaeldis á laxi
væru úr sögunni. En svo virðist
ekki vera. Þar segir jafnframt:
„Við hljótum að velta upp þeirri
spurningu hvort ekki sé tímabært
að endurskoða reglugerð um
friðunarsvæði fyrir eldi frjórra
laxa í sjó við strendur landsins,
þannig að skylt verði að eldis-
fiskur verði af innlendum upp-
runa og eigi skyldleika við stofna
þess landsvæðis þar sem eldið
fer fram. Nú hefur genamengi
laxa verið skráð í íslenskum ám
og niðurstöður sýna skyldleika
innan landshluta og landssvæða.

Það er mikilvægt að rugla ekki
þessu viðkvæma samhengi sem
náttúran hefur mótað um árþús-
undir. Þarna á að taka ákvörðun
um að láta náttúruna njóta vafans.

Saga laxeldisins í sjó gefur
ekki tilefni til þess að ætla að
það verði nokkurn tíma um at-
vinnuveg á Íslandi að ræða. Þessi
ævintýri eru hættuleg. Þau ógna
dýrmætum náttúruhagsmunum
og einnig verðmætri sjálfbærri
atvinnugrein sem felst í nýtingu
laxveiðihlunninda í íslenskum
ám.“

– birgir@bb.is

Kæra Skipulagsstofnun
vegna sjókvíeldis í Dýrafirði

Dýrafjörður.
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Jóna Símonía
skipuð danskur

konsúll á Ísafirði

Lasse Reimann, danski sendiherrann, afhenti Jónu Símoníu ræðis-
mannsbréf undirritað af hennar hátign Margréti II Danadrottningu.

Frú Jóna Símonía Bjarnadóttir
var skipuð danskur konsúll á Ísa-
firði í móttöku um borð í danska
varðskipinu Hvidbjørnen á föstu-
dag. Danski sendiherrann Lasse
Reimann afhenti við það tækifæri
Jónu Símoníu ræðismannsbréf
undirritað af hennar hátign Mar-
gréti II Danadrottningu ásamt
hamingjuóskum frá dönsku utan-
ríkisþjónustunni. Þá þakkaði
hann Láru Haraldsdóttur, eigin-
konu Fylkis Ágústssonar sem var
áður konsúll Dana á Ísafirði, fyrir
margra ára frábæra þjónustu

Skipherrann á Hvítabirninum og danski sendiherran
tóku á móti gestum er þeir mættu til veislunnar.

manns hennar en hann lést um
aldur fram á síðasta ári. Einnig
þakkaði hann frú Ruth Tryggva-
son sem annaðist málefni Dana á
norðvesturhorni Íslands á undan
Fylki.

Bæði sendiherrann og yfir-
maður á Hvidbjørnen skipherra
Jens Kristian Terp Petersen
minntust á það í ávarpi þeirra
hversu mikil gleðitíðindi það
væru að skipið væri á ný gestur í
ísfirskri höfn en mörg ár eru frá

síðustu heimsókn þess. Varð-
skipið annast gæslu á hafsvæðinu
við Grænland og er þar af leið-
andi tíður gestur á íslenskum sigl-
ingaleiðum með reglubundinni
viðkomu í Reykjavík og af og til
í öðrum íslenskum höfnum. Ísa-
fjörður er sú íslenska höfn, sem
liggur næst austurströnd Græn-
lands. Þess vegna hefur verið á
áætlun að Hvidbjørnen heimsæki
Ísafjörð að nýju, en höfnin þar er
vel til þess fallin að taka á móti
113 metra löngu skipinu með 60
manna áhöfn og gefur heimsókn-

in áhöfninni kost á að kynnast
bænum og fögru umhverfi hans.

Hvidbjørnen er freigáta og var
tekin í notkun árið 1992. Það er
afar kraftmikið, 13.000 hestöfl
og getur siglt á 21,5 hnúta hraða.
Freigátan er vel vopnum búin en
um borð er ein 76 mm vélbyssa,
tvær 37 mm vélbyssur, fjórar 12,7
mm vélbyssur, dýptarhleðslu-
varpa og fjórar Stinger-flugskeyta-
byssur.

– thelma@bb.is

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG
og Rut Tryggvason voru á meðal gesta í veislunni.

Skálað fyrir nýjum konsúl Dana á Ísafirði.

Danska varðskipið Hvítabjörninn við Ásgeirsbakka á Ísafirði.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini
Kristján Freyr vinnur að markaðsmálum hjá Pennanum og starfar þar sem vefverslunar-

stjóri og er trommari í ísfirsku hljómsveitinni Reykjavík! Hann segir mestu vonbrigði lífs síns
vera að jarðgöngin milli Bolungarvíkur og Hnífsdals skuli heita Bolungarvíkurgöng en ekki

Hnífsdalsgöng og segir aðaláhugamál sitt vera tónlistina.

Kristján Freyr Halldórsson,
bóksali

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Hún hefur enn ekki verið tekin. En það mun án efa tengjast þeirri
ákvörðun að flytja vestur og bjóða mig fram í bæjarstjórastólinn!

Hvar langar þig helst að búa?
Ég gæti vel hugsað mér að búa í Hnífsdal.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Ég er nú yfirleitt glaður og hamingjusamur en auðvitað standa

þau augnablik uppúr sem ég hef deilt með Bryndísi
(konunni minni) á fæðingardeildinni og á kirkjualtarinu.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að jarðgöngin til Bolungarvíkur skuli

ekki vera nefnd Hnífsdalsgöngin!
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Þegar ég uppgötvaði mig sem frábæran söngvara.
Uppáhaldslagið?

Erfið spurning en ég ætla að nefna lag við ljóð Páls Ólafssonar
„Hríslan og lækurinn“ sem kærir vinir mínir Örn Elías og Rúna

Esradóttir fluttu fyrir mig og Bryndísi einn góðan veðurdag!
Uppáhaldskvikmyndin?

Þær eru margar góðar. Þær íslensku verða alltaf betri og betri. Ég
ætla þó að nefna myndina Ben sem fjallar um strák með hvítblæði og

rottuna Ben. Michael Jackson song titillagið.
Uppáhaldsbókin?

Þegar við áttum von á frumburðinum lánaði vinur minn Óttarr
Proppé bókina Salamöndrustríðið eftir Capek sem við lásum saman.
Annars les ég mikið af íslensku höfundunum, þar eru Bragi, Sjón,

Hallgrímur og Eiríkur Norðdahl í uppáhaldi.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Brúðkaupsferðin til Berlínar var yndislegt ævintýri en svo hef ég
farið í margar skrýtnar ferðir með vinum mínum í hljómsveitinni

Reykjavík!
Uppáhaldsborgin?

Austin í Texas er yndisleg, Tallinn er gullfalleg og í Montreal ríkir
góður andi. Svo bregst nú Hamraborg á Ísafirði ekki ef manni skyldi

nú vanta rjóma, trommukjuða eða bleiuþurrkur.
Besta gjöfin?

Mamma og pabbi gáfu mér glæsilegan Subaru árið 1995 þegar mér
gekk vel í Menntaskólanum en náði þó ekki að útskrifast fyrir

tilstuðlan óafsakanlegs klúðurs hjá stjórn skólans.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Það er staðreynd.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Fisherman´s friend
Fyrsta starfið?

Áður en ég hóf störf í Hraðfrystihúsinu í Hnífsdal var ég sendur í
sveit til Gumma Hagalíns á Hrauni á Ingjaldssandi. Það var yndisleg

dvöl og fólkið á Hrauni er mikið sómafólk!
Draumastarfið?

Mig langar til að hefja rekstur með Bryndísi sem er mikil hag-
leikskona, klæðskeri og hönnuður. Ég myndi þá selja hönnunina

hennar, kaffi, vöfflur, bækur og músík.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Mér hefur verið líkt við ljóðskáldið W.H. Auden,

Bigga söngvara í Maus og stuðmanninn Jakob Frímann.
Helst af öllu vona ég að ég líkist Hauki heitnum
Ingasyni, frænda mínum en hann var flottur kall.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Fjallasýnin í Dýrafirði séð frá Valseyri við sólarlag

kemur manni næst snertingu við Guð!
Skondnasta upplifun þín?

Þegar það kviknaði í Subaruinum mínum og Höskuldur Bragason
kom mér til aðstoðar. Hössi var klæddur í kjól og hárkollu með

blöðrur sem brjóst. Hann var nýkominn af grímuballi í Sjallanum.
Aðaláhugamálið?

Hlýtur að vera tónlist, er alltaf að hjakkast í þessu!
Besta vefsíðan að þínu mati?

Tjahh…ég veit aldrei hvað ég á að skoða á netinu annað en músik,
blogg og annað rugl. Ég hef gaman af skrifum vina minna; Dr.

Gunna og Braga Baggalúts. Annars vinn ég við að koma vefsíðum í
loftið, er að klára bmm.is þessa dagana!

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Ég fékk snemma þá flugu í höfuðið að ég ætlaði
að vera leikari. Sem betur fer losnaði ég loks við
þær hugsanir enda leikarastarfið ekki öfundsvert.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég get verið alveg ferlega fyndinn og skemmtilegur…!

En helsti löstur?
Hvað ég get verið bölvanlega leiðinlegur og kaldhæðinn!

Besta farartækið?
Subaru 1800 sedan, 1982 módelið. Græni drekinn. Þó að það séu

liðin um 12 ár síðan ég hætti að keyra hann þá dreymir mig enn að ég
sé á honum á rúntinum.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
17. júní er sérstakur í minningunni. Svo er föstudagurinn langi fínn

því þá byrjar Aldrei fór ég suður yfirleitt!
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Ég lít upp til foreldra minna og vona að ég beri gæfu til að erfa
eitthvað frá þeim og systkinum mínum.

Allt góðar og heilar manneskjur.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Ég bíð eftir samþykki mannanafnanefndar um nafnið
Kriss Rokk…nei, ég er sáttur við Kristján Frey. Ber það stoltur!

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Um kl. 22.30 er ég í essinu mínu!

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Ég trúi ekki á stjörnumerki en ég er í krabbanum.

Lífsmottóið þitt?
Að slumpast í gegnum lífið. Ég og vinur minn Stefán

Baldursson gítarsnillingur vorum gjarnir að „slumpast“
í gegnum í menntaskólaárin. Ég held að ég sé enn

að því þó að Stefán sé kominn yfir það!

Maron
ráðinn
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að ráða Mar-
on Pétursson í starf forstöðu-
manns þjónustuíbúða eldri
borgara á Hlíf á Ísafirði og
Tjörn á Þingeyri. Tekur hann
við starfinu af Grétari Þórð-
arsyni sem fyrir nokkru náði
eftirlaunaaldri.

Sjö sóttu um starfið og
þriggja manna viðræðu-
nefnd sem skipuð var til að
fjalla um umsóknirnar mælti
með Maroni. Aðrir umsækj-
endur um stöðuna voru
Bergvin Eyþórsson, Gunnar
Albert Arnórsson, Hafsteinn
Sverrisson, Jón Bjarni Jóns-
son, Stefán Dan Óskarsson
og Torfi Jóhannsson.

Útlitið bjart
Von er á miklum fjölda

skemmtiferðaskipa til Ísa-
fjarðar næsta sumar en bók-
anir fyrir næsta ár hafa geng-
ið afar vel að sögn Guð-
mundar Kristjánssonar, hafn-
arstjóra Ísafjarðarbæjar.

„Þetta lítur mjög vel út“,
segir Guðmundur. „Við höf-
um þegar fengið 17 bókanir
sem er gott miðað við að
það er aðeins júlí. Þetta er
svipað og á sama tíma í fyrra
en það sem gleður okkur
sérstaklega er að það eru þrjú
ný skipafyrirtæki sem hafa
bókað komu skipa sinna til
Ísafjarðar.“
 Guðmundur segir að nýju
skipin séu öll stór þannig að
ætla má að heildarfjöldi
farþega verði fleiri en í ár ef
fram fer sem horfir. „Svo
virðist vera sem kreppan sé
ekki að hafa mikil áhrif, við
erum því bjartsýn fyrir næsta
sumar“, segir Guðmundur.

Alls eru 26 komur skemmti-
ferðaskipa til Ísafjarðar í
sumar, en nokkur skip koma
oftar en einu sinni. Alls er
því von á allt að 18.000 ferða-
mönnum með skipunum í
sumar. Farþegar skipana
setja oft mikinn svip á bæj-
arlífið, sérstaklega þegar um
stærri skip er að ræða, og
fara þeir gjarnan í skoðunar-
ferðir um Ísafjörð og nágrenni.



FIMMTUDAGUR     23. JÚLÍ 2009 55555

Sumarblót
á Arnarnesi

Eyvindur Eiríksson, til vinstri, er Vestfjarðargoði.
 Með honum á myndinni er Finnbogi Bernódusson.

Vestfirskir ásatrúarmenn blót-
uðu í Skatnavör á Arnarnesi í
síðustu viku, en sumarblót eru
eitt höfuðblóta heiðinnar trúar.
Eyvindur Eiríksson Vestfjarða-
goði hafði umsjón með blóthald-
inu og fræddi viðstadda um hinn
forna sið Íslendinga. „Þetta er
eitt af fjórum höfuðblótum ása-
trúar á ári hverju“, segir Eyvind-
ur. „Þetta er helgiathöfn sem bygg-
ir mikið á kvæðum Hávamáls og
Völuspá auk Grágásar. Móður
jörð og náttúran kemur mikið

við sögu og lesin eru upp kvæði
og skálað úr hornum. Það er ekki
gerð krafa um trúarjátningu líkt
og í öðrum trúm, menn mega
nokkurn veginn ráða sér sjálfir
og því eru heiðnir sem óheiðnir
velkomnir á blót.“

Vinsældir Ásatrúar aukast sí-
fellt og eru nú um 1.500 manns
sem eru skráðir í Ásatrúarfélagið
á Íslandi að sögn Eyvindar. „Það
er stöðug fjölgun hjá okkur. Það
bætist alltaf í hópinn þrátt fyrir
að við stundum ekki trúboð. Hins

vegar reynum við alltaf að kynna
trúna þeim sem hafa áhuga á því,
þó við megum nú alvega vera
duglegri að því“, segir Eyvindur.
Heiðnar athafnir eru einnig að
verða vinsælli en margir kjósa
að gifta sig að heiðnum sið og
sækja Íslendingar í það auk út-
lendinga sem koma margir gagn-
gert til landsins til þess að gifta
sig á þennan forna hátt. Eitthvað
er líka um nafnfestingar og mann-
dómsvígslur, sem koma í stað

kristinna ferminga, en ein slík
fór einmitt fram í Bolungarvík
fyrir stuttu.

Eyvindur segist ekki hafa orðið
var við sérstaklega mikla aukn-
ingu á síðustu og verstu tímum
og kannast ekki við að efnahags-
þrengingar hafi vakið áhuga fólks
á trúnni, en í Eddukvæðum og
Hávamáli er meðal annars fjallað
um af ofmeta ekki gildi verald-
legra eigna. Sem dæmi má taka
eftirfarandi kvæði úr Hávamáli:

Veit-a hinn
er vætki veit:
Margur verður af aurum api.
Maður er auðigur,
annar óauðigur,
skyli-t þann vítka vár.

Eyvindur segir fólk túlka sér
kvæðin á marga vegu en það sé
engin regla sett um eitt eða neitt.
„Menn tengja kvæðin öllu mögu-
legu. Það er eins með þetta og
annað“, segir Eyvindur.

– nonni@bb.is

Vestfirskir ásatrúarmenn blótuðu sumri í síðustu viku.
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Norðlæg átt og lengst af
rigning eða súld norðan-
til, en skýjað með köflum
syðra og hætt við skúr-
um. Kólnar smám sam-
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úrkomulítið um norðan-
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Spurningin
Ertu samþukk(ur) því

að hækka bílprófs-
aldurinn í 18 ár?
Alls svöruðu 587.

Já sögðu 408 eða 70%
Nei sögðu 150 eða 25%

Alveg sama sögðu 29 eða 5%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

,,Allt frá þeim tíma sem norskir afbrotamenn námu land hér á
níundu öldinni,“ eins og Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöf-
undur, orðaði það fyrir nokkru í magnaðri grein, skiptist þjóðin
lengst af í tvær megin fylkingar: Annars vegar þeir sem deildu og
drottnuðu, andlegir og veraldlegir valdhafar; hins vegar kúgaður
almúginn, réttlaus með öllu og til fárra fiska metinn.

 Eflaust má deila um hvenær tímasetja á endalok þessa hróplega
ranglætis sem viðgekkst öldum saman. Jafnvel á fyrri hluta tuttugustu
aldar voru uppi aðstæður í samfélaginu sem ungt fólk í dag nær ekki
með nokkru móti að fanga. Síðari tíma framfarir á öllum sviðum ólu
síðan með þjóðinni framtíðardrauma sem fáir reiknuðu með að
þurfa að vakna frá. Svo fór þó. Fallegi draumurinn varð martröð. Ein
áður ríkasta þjóð heims er nú skuldug upp fyrir haus og virðist eiga
afar erfitt með að átta sig á raunveruleikanum.

Í hrunadansinum virðast æði margir hafa gleymt því að við erum
hluti alþjóðasamfélagsins. Þess vegna gengur ekki að berja sér á
brjóst, hrópandi innihaldslaus slagorð um baráttu til síðasta blóðdropa
fyrir endurreisn gamla Íslands sem við sögðum skilið við fyrir löngu
meðal annars með því að knýta bönd vináttu og samvinnu við
frændþjóðir okkar á Norðurlöndum og með því að taka afstöðu til
vestrænnar samvinnu.

Það er óskynsamlegt að gera sér fyrirfram upp afstöðu væntanlegs

viðsemjanda. Í samingum, líkt mörgu öðru, eru orð til alls fyrst.
Umræðan um EES-samningin á sínum tíma gekk því miður í
endurnýjun lífdaga á Alþingi í umræðunni um umsókn að ESB. Í
dag vildu þó margir hinna fyrrum stóryrtu gegn EES þá Lilju kveðið
hafa. Vekur það ekki athygli á því herrans ári 2009 (til fyrri tíma
litið) að hagsmunasamtök bænda og útgerðarmanna skuli berjast
hatramlega gegn framgangi máls, sem einarðlega er stutt af samtökum
launafólks. Mörgum finnst sem þarna örli á fortíðinni, öfugt við
afstöðu annarra hagsmunasamtaka atvinnurekenda.

Evrópusambandsaðild snýst ekki eingöngu um efnahagmál. Þjóðir
heims virðast sem betur fer vera að gera sér fyllri grein en áður fyrir
því að þær eru ekki einar í heiminum, verða að taka tillit til annarra,
verða að lifa í sátt. Án sameiginlegs skilnings á grundvallargildum
mannréttinda og lýðræðis og samstöðu um sjálfbæra nýtingu auðlinda
getum við ekki búist við bjartri framtíð og betri heimi fyrir afkom-
endur okkar.

Umsóknin um aðild að ESB er skref sem rétt og nauðsynlegt var
að stíga. Áframhaldandi, innihaldslausar vangaveltur hefðu engu
skilað. Nú er komið að því að tjalda öllu því besta sem völ er á –
innlendu sem erlendu - í komandi samningaviðræðum.

Þegar samningur liggur fyrir hefur þjóðin síðasta orðið.
s.h.

bb.is
– góður auglýsingamiðill

Valur Þórsson sigraði í Vestur-
götuhlaupinu sem fór fram í
fjórða sinn á sunnudag. Í því er
hlaupin hin stórbrotna leið fyrir
Svalvoga, á milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar. Í heilli Vestur-
götu er hlaupin 24 km leið frá
Stapadal í Arnarfirði að Sveins-
eyri í Dýrafirði, en í hálfri Vest-
urgötu er hlaupin um 12 km leið

frá Svalvogavita að Sveinseyri.
Valur hljóp 24 kílómetrana á 1
klukkustund og 38 mínútum.
Annar varð Jósep Magnússon á i
klukkustund og 43 mínútum og
þriðji varð Sigurjón Sigurbjörns-
son á 1 klukkustund og 46 mín-
útum. Martha Ernstsdóttir sigraði
í kvennaflokki á einni klukku-
stund og 51 mínútu. Önnur varð

Guðbjörg Rós Sigurðardóttir á 2
klukkustundum og 14 mínútum
og í þriðja sæti varð Dýrleif Sig-
urjónsdóttir á 2 klukkustundum
og 16 mínútum.

Ragnar Gamalíel Sigurgeirs-
son sigraði í Hálf Vesturgötu-
hlaupinu, en þá eru farnir 12 kíló-
metrar. Ragnar hljóp kílómetrana
tólf á tímanum 50 mínútum og

37 sekúndum. Þórólfur Ingi Þórs-
son varð í öðru sæti á 50 mínútum
og 42 sekúndum og Bjarki Frið-
bergsson varð í þriðja sæti á 55
mínútum og 4 sekúndum. Aníta
Hinriksdóttir sigraði í kvenna-
flokki á 51 mínútu og 16 sekúnd-
um. Bryndís Ernstsdóttir varð
önnur á 52 mínútum og 23 sek-
úndum.               – birgir@bb.is

Valur og Martha sigruðu

Morrinn, ungmennaleik-
shús Ísafjarðarbæjar, fagnar
tíu ára afmæli á Silfurtorgi á

Ísafirði á morgun, föstudag. Í
tilkynningu segir að hátíðin

fari rólega í gang eftir hádegi
en síðdegis verður allt gefið í
botn og verður þá líf og fjör í

miðbænum. Boðið verður
upp á fjölbreytt skemmtiatr-

iði, m.a. barnaleikrit, dans-
atriði, þjóðlega sýningu,
margskonar sprell, ljós-

myndasýningu og tónlistar-
flutning. Að sjálfsögðu

verður afmæliskaka og til-
heyrandi í boði. Sextán leik-

arar starfa í Morranum í
sumar. Stúlkur eru í meiri-
hluta eða tólf á móti fjórum

ungum herramönnum. Tveir
leikstjórar stýra Morranum í
ár. Elfar Logi Hannesson var
leikstjóri út júnímánuð en þá

tók Lísbet Harðardóttir við.
Þetta er þriðja árið sem

Kómedíuleikhúsið sér um
Morrann. – thelma@bb.is

Tíu ára af-
mælishátíð

Morrans

Morrinn hefur haldið úti öflugu sumarstarfi í tíu ár.
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Ragnar
Sólberg

nýtt andlit
Vodafone í
Þýskalandi

Frægðarsól Ísfirðingsins
Ragnars Sólbergs hefur

sennilega aldrei skinið jafnt
skært og einmitt nú. Hann

hefur verið valinn af farsíma-
risanum Vodafone í Þýska-

landi til að koma fram í nýrri
auglýsingu þar sem hann

spilar hið fræga lag David
Bowie, Heroes, en þar syngur

hann bæði á ensku og á
þýsku. Auk hans koma fram
fjölmargir frægir Þjóðverjar

í auglýsingunni eins og
adrenalínfíkillinn Jürgen

Mühling, internet frumkvöð-
ullinn Sascha Lobo og

rithöfundurinn og bloggarinn
Ute Hamelmann. Ragnar er
mjög áberandi í auglýsing-

unni en Vodafone útbjó
einnig stutt myndband um

Ragnar og hvernig hann kom
að auglýsingunni.

Ragnar er kynntur sem
íslenskur söngvari og My-

Space-rokkari, en allir þeir
sem aðilar sem koma fram í

auglýsingunni tengjast á einn
eða annan hátt nýrri fjöl-

miðlun, oftast nefnd Media
2.0, en hún gengur mikið út á
samskiptaforrit, niðurhal og

þær breytingar sem hafa
orðið á internetinu síðustu ár.

Í kynningunni segir Ragnar
að hann hafi fæðst árið 1986

og í raun farið að spila tónlist
strax og hafi gert alveg síðan.
Hann líti á internetið og nýja

þróun í þeim geira eins og
MySpace og niðurhal á

farsímum sem mikilvæga leið
fyrir tónlistarmenn til að

koma list sinni á framfæri.
Ragnar talar einnig um

hvernig sé að gefa út tónlist í
dag, en hann reynir eftir

fremsta megni að gefa
aðdáendum sínum tónlistina

sína án gjalds.

„Ég reyni að taka upp lag
og gefa þeim sem eru skráðir

sem aðdáendur á síðunni.
Það er alveg nógu erfitt að
gefa út tónlist í dag, það er
því alveg eins hægt að gefa

aðdáendum mínum hana
endurgjaldslaust“, segir
Ragnar.  – nonni@bb.is

Ragnar Sólberg er nýtt andlit Vodafone í Þýskalandi. Mynd: www.esistdeinezeit.de.

Lokið var við að steypa
gólf Mjóafjarðarbrúar í Ísa-
fjarðardjúpi undir lok síðustu
viku. Þrjátíu og sex starfs-
menn verktakafyrirtækjanna
Vestfirskra verktaka ehf. og
KNH ehf. voru við vinnuna
sem var umfangsmikil þar
sem keyra þurfti 160m³ af
steypu í hjólbörum í 160
metra langt brúargólfið og
voru menn á vöktum við
verkið.

Að sögn Sveins Inga Guð-
björnssonar, yfirbrúarsmiðs,
voru skilyrði til verksins al-
veg prýðileg og hélst veðrið
þurrt á meðan framkvæmd-
um stóð. Sveinn Ingi segir
verkið hafa tekið á starfs-
mennina og voru hjólbörurn-
ar orðnar ansi þungar síðustu
metrana. Hann áætlar að hver
maður hafi þurft að fara þrjá-
tíu ferðir með fullar hjólbörur
af steypu, en þær voru þó
mismargar ferðirnar sem
hver maður fór.

Brúargólf-
ið steypt

Nýtt upplýsingahús fyrir ferða-
menn var vígt við Ísafjarðarhöfn
á föstudag. Húsið er aðallega ætl-
að til að veita farþegum skemmti-
ferðaskipa upplýsingar og aðstoð
en húsið leysir af hólmi kofa
sem þjónaði því hlutverki áður.
Aðstaða í húsinu er til fyrirmynd-
ar en meðal annars verða þrjár

tölvur í húsnæðinu þar sem ferða-
menn geta vafrað um internetið
auk þess sem ætlunin er að setja
upp síma sem ferðamenn geta
hringt úr gegn gjaldi. Það var
Guðmundur Kristjánsson, hafn-
arvörður og Hjalti Þórarinsson,
einn af aðstoðarmönnum hans,
sem vígðu húsið formlega.

„Þessi hugmynd var stutt í
framkvæmd en lengi í hugsun“,
sagði Guðmundur. „Við fengum
góðan styrk til að bæta aðstöðu
til móttöku farþega skemmti-
ferðaskipa frá iðnaðarráðuneyt-
inu og er þetta afraksturinn. Það
sem skiptir mestu máli er að-
gangur ferðamannanna að inter-

neti og síma en það virðist vera
helsta ósk gestanna. Þegar komið
er inn í fjörðinn missir skipið
gervihnattasamband við internet-
ið og því þurfa farþegar að koma
í land til að geta haft samband
heim.“

Í tilefni dagsins var boðið upp
á kaffi og kökur. – nonni@bb.is

Nýtt upplýsingahús fyrir ferða-
menn vígt við Ísafjarðarhöfn

Hjalti og Guðmundur við vígslu hússins.
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Starfaði á ljónabúgarði í Zambíu
morgnana. Þar kenndi hann þeim
tákn og stafi og hjálpaði þeim.
Börnin voru frá fátækum fjöl-
skyldum og mörg áttu aðeins ein
föt og voru sum þeirra vannærð
og illa þrifin. Eftir hádegi fór
hann og kenndi innfæddum
ensku í þorpinu og veitti fræðslu
um HIV. Hann segist hafa verið
stressaður að kenna fjörutíu
manna bekk í fyrstu en segir fólk-
ið hafa tekið sjálfboðaliðunum
einstaklega vel og hafi verið mjög
þakklátt fyrir aðstoð þeirra. Á
laugardögum starfaði hann á
munaðarleysingjahæli í þorpinu.

„Þau líta einnig á hvíta mann-
inn sem eitthvað æðra. Þau vita
ekkert hvaðan við komum, við
vorum bara frá stóra umheimin-
um. Það vissu mjög fáir hvað
Ísland var en vissu þó sumir hvar
það væri vegna norðurljósanna.
Annars ruglaði fólk saman Ástra-
líu og Íslandi.“

– Var sjálfboðavinnan eitthvað
sem þú einsettir þér að gera áður
en þú fórst til Afríku?

„Já, ég ákvað þetta áður en ég
fór til Afríku. Þá setti ég mig í
samband við African Impact
stofnunina og skráði mig í sjálf-
boðavinnu þar. Ég var búinn að
vera með þessa hugmynd í koll-
inum frekar lengi og ákvað að

Bolvíkingurinn Ágúst Svavar
Hrólfsson fékk nóg af bölmóð-
inum á Íslandi í vetur. Hann
ákvað því að fara á netið og finna
sér eitthvað að gera. Ferðast eitt-
hvert og skoða heiminn, en um-
fram allt, sjá einstakt dýralíf.

Afríka er heimsálfan viljir þú
sjá einstakt dýralíf og Ágúst ein-
setti sér að fara þangað. Hann
ákvað því að skrá sig í sjálfboða-
starf þar sem hann aðstoðaði
munaðarlaus börn og kenndi
einnig innfæddum að lesa.

Það var þó ekki það eina sem
Ágúst gerði í Afríku því hann
gerði sér lítið fyrir og sótti um
vinnu við að rækta ljón í Zambíu.
Það er ekki eins flókið og menn
myndu halda, segir hann. Eitt er
þó víst, að ekki hefðu allir kjark
til þess.

Hvíti maðurinnHvíti maðurinnHvíti maðurinnHvíti maðurinnHvíti maðurinn
æðri í Afríkuæðri í Afríkuæðri í Afríkuæðri í Afríkuæðri í Afríku

2. mars í vor flaug hann út til
London og þaðan til Suður-Afr-
íku þar sem hann dvaldi í tvo
daga. Þaðan fór hann til Vilancul-
os í Mósambík, sem er lítið afr-
ískt þorp fyrir miðju landsins.
Þar var Ágúst í mánuð í sjálf-
boðavinnu þar sem hann vann á
leikskóla fyrir fátæk börn á

láta verða af því þegar ég fékk
nóg af öllu því neikvæða sem
hafði verið í gangi á Íslandi í
vetur,“ segir Ágúst Svavar.

Velta sér ekki uppVelta sér ekki uppVelta sér ekki uppVelta sér ekki uppVelta sér ekki upp
úr slæmum fréttumúr slæmum fréttumúr slæmum fréttumúr slæmum fréttumúr slæmum fréttum

– Hvernig var þá að koma frá
Íslandi og til Afríku þar sem
neyðin er mun meiri?

„Ástandið er kannski verra en
fólkið lifir bara við það. Ástandið
er ekki í fréttunum þar á hverjum
degi, enda hefur fólkið ekki að-
gang að eins mörgum fjölmiðlum
og við í hinum vestræna heimi.
Fólkið er bara ánægt með það
sem það hefur.

Að vera á þessum stað var líkt
og að fá frí frá umheiminum.
Maður gleymdi öllu því sem var
í gangi í heiminum og var bara
frekar ánægjulegt.“

Bjó í bungalow-kofumBjó í bungalow-kofumBjó í bungalow-kofumBjó í bungalow-kofumBjó í bungalow-kofum
Ágúst bjó í bungalow-kofum

sem eru eins konar strákofar.
Hann segir það hafa verið sér-
staka upplifun að búa og sofa í
slíkum kofum. „Það var mikill
vindur inni í kofanum og pöddur
skríðandi út um allt. Ég var ekki
að „meika“ það að vera í þessum

kofum í fyrstu, festi illa svefn og
var hálfóöruggur með mig. En
svo vandist það mjög fljótt að
vera í þessum kofum.“

Pöddurnar sem Ágúst hafði
áhyggjur af voru engar venju-
legar húsflugur. Þetta voru meðal
annars stórhættulegar kóngulær
sem gátu gert mannfólk alvarlega
veikt komist það ekki nógu hratt
undir læknishendur eftir bit.
Moskítuflugurnar voru einnig
skæðar og báru með sér sjúk-
dóma eins og malaríu. Vörnin
var að sofa undir flugnaneti,
sprauta á sig flugnafælu og taka
inn malaríutöflur. „Ég fékk mörg
moskítóbit en varð ekki meint af
því. Það var hins vegar stelpa þarna
sem var bitin af kónguló og hljóp
öll upp og varð mjög veik.“

Heillaðist af MaputoHeillaðist af MaputoHeillaðist af MaputoHeillaðist af MaputoHeillaðist af Maputo
Ágúst fór frá Vilanculos til

Maputo, höfuðborgar Mósam-
bík, með stoppi í nokkrum smá-
þorpum í stuttan tíma. Ferðin til
Maputo tók tólf tíma í mjög svo
hrörlegri rútu sem var troðin af
fólki og með alls kyns húsdýr í
för með sér og var hann eini hvíti
maðurinn um borð. Hann ætlaði
einungis að dvelja þar í nokkra
daga en endaði með að vera þar í

þrjár vikur því hann heillaðist
svo af borginni. „Ég kann eigin-
lega ekki að útskýra hvað var
svo magnað við að dvelja í borg-
inni. Andinn yfir henni var eitt-
hvað svo afslappaður. Þegar
maður gekk um borgina sá maður
hvernig sagan hefur leikið hana
og það var bara mjög gott að
dvelja þar.“

Hann fór á svarta markaðinn í
Maputo. Það var ekki mælt með
að ferðamenn færu þangað og þá
sérstaklega ekki hvítar konur.
„En hvítir karlar sleppa alveg og
ég lét verða af því að fara á mark-
aðinn. Hann teygði sig yfir svæði
sem hefði rúmað nokkra fótbolta-
velli og þú gast fundið allan
fjandann þarna. Allt frá stolnum
dvd-tækjum upp í líkamsparta af
alls kyns framandi dýrum. Svo
voru geitur, rollur og föt til sölu
og nánast allt. Þessi markaður
sem hét Mercado de xipamanani
var í fátækrahverfi í útjaðri borg-
arinnar þar sem var mjög mikil
mannmergð. Það má segja að
forvitnin hafi knúið mig til að
skoða þennan markað sem er einn
af þessum einstöku hlutum borg-
arinnar. Ég tók ekkert með mér
nema smá pening til að versla
því vasaþjófarnir eru mjög slyng-
ir þarna og ég gekk því með
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hendurnar í vösunum allan tím-
ann.“

Kynþáttafordóm-Kynþáttafordóm-Kynþáttafordóm-Kynþáttafordóm-Kynþáttafordóm-
ar í Suður-Afríkuar í Suður-Afríkuar í Suður-Afríkuar í Suður-Afríkuar í Suður-Afríku

Frá Maputo var för hans heitið
til Suður-Afríku sem er þróaðasta
landið í Afríku og sker sig algjör-
lega úr miðað við önnur lönd í
Afríku. Hann dvaldi í Jóhannes-
arborg þar sem um 30% íbúa eru
hvítt fólk, en borgin byggðist
upp sem bresk nýlenda í kringum
gullnámur. Ágúst segir kynþátta-
fordóma vera ríkjandi í borginni
og er hún talin ein sú hættulegasta
í veröldinni.

„Þegar ég kom á rútustöðina í
Jóhannesarborg að kvöldi til, þá
var það eini tíminn í allri ferðinni
sem ég var eitthvað smeykur
vegna húðlitarins. Það eru að
meðaltali fimmtán morð á dag í
þessari borg. Inni á rútustöðinni
var alltaf verið að reyna að lokka
mig út á götu með ýmsum gylli-
boðum. Ég fór inn á einn veit-
ingastað á rútustöðinni og fékk
mér að borða. Þá sagði afgreið-
slustúlkan mér að passa mig í
þessu hverfi og reyna að koma
mér í burtu sem fyrst og alls ekki
að fara út á göturnar.“

Ræktaði ljón í ZambíuRæktaði ljón í ZambíuRæktaði ljón í ZambíuRæktaði ljón í ZambíuRæktaði ljón í Zambíu

Hann dvaldi í tvær nætur í
Jóhannesarborg en flaug þaðan
til Livingstone í Zambíu. Þar vann
hann fyrir stofnun sem kallast
Lion Encounter. Markmið stofn-
unarinnar miðast að því að
byggja upp ljónastofninn því
ljónum hefur fækkað úr 200.000
dýrum í 30.000 dýr á skömmum
tíma. Stofnunin fær ljón frá Suð-
ur-Afríku og Tanzaníu og eru
þau ræktuð þar á sléttum í kring-
um Livingstone.

Í húsakynnum Lion Encounter
var Ágúst í kringum ljón allan
daginn og fór með þau út að
ganga þrisvar á dag á sléttunum í
Mosi Oa Tunya þjóðgarðinum
til að venja þau aftur við að sjá
um sig sjálf í náttúrunni og þjálfa
upp veiðihæfileika þeirra. Ágúst
segir sig hafa verið örlítið varan
um sig fyrst um sinn að fara að
takast á við ljónin en segir það
ekki vera eins erfitt og það lítur
út fyrir að vera.

Göngutúrar meðGöngutúrar meðGöngutúrar meðGöngutúrar meðGöngutúrar með
ljónum ekki flóknirljónum ekki flóknirljónum ekki flóknirljónum ekki flóknirljónum ekki flóknir

– Hvernig ferðu eiginlega í
göngutúr með ljón?

„Það er ekki eins flókið og það
hljómar. Fyrst fer maður í gegn-
um tveggja til þriggja daga þjálf-
un hvernig á að umgangast ljónin.
Líkamstjáning er það allra mikil-
vægasta þegar kemur að því að
umgangast ljónin. Þau eru flokks-
dýr og skiptast í virðingastig og
líta á manneskjuna sem foringj-
ann í hópnum, þá sérstaklega
þessi ljón sem við vorum með.

En það er ekki sjálfgefið að
þau líti á þig sem foringja. Þú
verður að öðlast þetta vald yfir
þeim með því að hegða þér eins
og foringi, t.d. þarf að slá þau ef
þau eru með stæla. Það er eins
gott að hafa gott vald yfir þeim
því annars taka þau málin í sínar
hendur . Ef þau byrja að labba á
móti þér, þá verðurðu að ganga á
móti þeim. Þú mátt ekki snúa
baki í þau því þá geta þau stokkið
á þig og þú mátt alls ekki hlaupa
í kringum þau. Þetta eru ekki dýr
í dýragarði, þau eru á sléttum
Afríku í þjálfun við að byggja
upp sitt náttúrlega eðli.“

Mannfólkið mál-Mannfólkið mál-Mannfólkið mál-Mannfólkið mál-Mannfólkið mál-
tíð fyrir ljónumtíð fyrir ljónumtíð fyrir ljónumtíð fyrir ljónumtíð fyrir ljónum

Ágúst segir einnig gríðarlega
mikilvægt að gleyma aldrei veiði-
eðli ljónanna því það sé alltaf
innbyggt í þau og manneskjan er
alltaf girnileg máltíð fyrir þeim.
„Ef þau byrja að fylgjast með
þér og mæla þig út líkt og þau
væru að fara að ráðast á þig, þá
þarftu að snúa þér við og labba
að þeim og stappa fætinum niður
í jörðina eða slá þau. Þau ráða
ekkert við eðlið í sér þessi dýr.“

– Varstu ekkert stressaður yfir
því að umgangast ljónin?

„Jú, ég var stressaður í fyrstu.
Þetta eru mjög stór dýr og gætu
léttilega drepið þig ef þau vildu.
En þau eru friðsæl og mjög róleg
í eðli sínu og yfirleitt engin hætta
á að umgangast þau ef þú berð
þig rétt að.“

Ágúst segir göngutúrana með
ljónunum hafa verið ótrúlega.
Eitt skiptið er þau voru á göngu
byrjuðu dvö elstu dýrin að „stalka“
eða fylgjast með sebrahestahjörð
sem var á sléttunni. Svo stukku
ljónin af stað á eftir sebrahjörð-
inni og Ágúst og félagar hans
misstu sjónar af dýrunum um
stund. Er þeir náðu þeim aftur
sáu þeir ljónin ráðast að sebra-
hestunum en þeir náðu þeim til
baka. Hann segir einstaklega erf-
itt að halda í við ljónin þegar þau
eru á veiðum.

– Þessar hegðunarreglur sem
þarf að nota til umgangast ljónin,
virka þær á ljón sem hafa lifað á
sléttunni allt sitt líf?

„Nei, ég myndi allavega aldrei
reyna þetta á karldýrin. Það er
ástæða fyrir að þau er kölluð
konungur dýranna. Þau virða
ekki neitt og maður ætti ekki
möguleika gegn þeim. Ég hugsa
að maður ætti kannski meiri
möguleika að sleppa frá kven-
dýrunum en hverfandi þó. Ég
gæfi ekki mikið fyrir að mæta
þeim og reyna þetta.“

Yfirráð meginreglanYfirráð meginreglanYfirráð meginreglanYfirráð meginreglanYfirráð meginreglan
Yfirráð var ein af meginreglum

þeirra sem störfuðu í kringum
ljónin og segir Ágúst eina konu
hafa unnið þarna einu sinni sem
ekki hafi verið nógu góð í að

sýna ljónunum hver færi með
valdið og hafi skapast töluverð
hætta um leið og ljónin sáu tæki-
færi til að grípa yfirhöndina gegn
henni. „Þau skynjuðu að hún var
ekki sterkur einstaklingur. Þetta
var orðið hættulegt. Ljónin voru
alltaf að fylgjast með henni og
báru ekki nokkra virðingu fyrir
henni. Yngstu ljónin stukku á
hana þegar þau höfðu tækifæri
til.“

Lærði að heilsaLærði að heilsaLærði að heilsaLærði að heilsaLærði að heilsa
ljónunumljónunumljónunumljónunumljónunum

Ekki mátti klæðast skræpótt-
um fötum í kringum ljónin, þá
færu þau að fylgjast með þér. Ef
þú haltraðir veittu þau þér sér-
staklega athygli og var það því
stranglega bannað. „Maður þurfti
líka alltaf að ganga stoltur í
kringum ljónin og mátti alls ekki
beygja sig ef þau voru fyrir aftan
þig eða ekki liggjandi.“

Ágúst lærði að heilsa ljónun-
um. Þau eru nefnilega það miklar
félagsverur að þau heilsa hvert
öðru á morgnana og ef þau hafa
verið aðskilin í einhvern tíma.
„Til að heilsa ljónunum þarf að
beygja sig niður fyrir framan þau
og setja hendina á móti þeim, þá
labba þau að þér og setja kinnina
í lófann á þér. Eftir það labba
þau í fangið á þér og leggjast þétt
að þér, þú þarft alltaf að hafa
stjórn á höfðinu, hafa það í hend-
inni. Alltaf þegar við komum á
morgnana til þeirra í girðinguna
byrjuðu þau að tala á fullu og
urðu mjög glöð. Ég náði sérstakri
tengingu við eina ljónynjuna þarna.
Hún kom alltaf fyrst til mín á morgn-
ana og lagðist beint í fangið á
mér og byrjaði að sleikja á mér
hendina og spjalla við mig með
þessu hljóði sem þau gefa frá sér.“

Nærast á þriggjaNærast á þriggjaNærast á þriggjaNærast á þriggjaNærast á þriggja
daga frestidaga frestidaga frestidaga frestidaga fresti

Eldri ljónin nærðust á þriggja
daga fresti en yngri ljónin éta
annan hvern dag. Þau voru fóðr-
uð með ösnum og beljum. Ljónin
sem Ágúst annaðist átu um fimm-
tán kíló af kjöti í senn en fullvaxta
karldýr í náttúrunni getur étið
um 25 kíló í einni máltíð. „Þetta
eru mjög löt dýr. Þau hreyfðu sig
ekki eftir að hafa étið en á þriðja
degi voru þau orðin leikglaðari.
Líkamshiti þeirra er 39 gráður
og að jafnaði hreyfa þau sig eins
lítið og mögulegt er, kjósa að
liggja í skugga þegar sólin skín á
daginn og sofa um 20 tíma á
sólarhring. En þegar þau fara á
veiðar eru þau snögg,“ segir
Ágúst.

Hann segir ljónin geta misst
stjórn á sér á meðan þau éta og
þá breytast þau. Þó að þau séu
undir góðri stjórn og þú treystir
þeim er það samt sem áður regla
númer eitt að treysta þeim aldrei
nálægt mat, þau verða óútreikn-
anleg. Það gat tekið meira en
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klukkutíma oft að ná þeim af
kjötinu til að fara út úr girðing-
unni í göngu ef þau voru að éta.

„Þetta eru mjög ljúf dýr samt
sem áður og mjög félagslynd.
Það kom mér einnig á óvart hvað
þau eru lítil í sér. Til dæmis ef þú
hleypur hratt að þeim, þá spretta
þau í burtu. Þau eru mjög stolt og
þykjast vera rosalega stór og mik-
il stundum og eiga það til að ögra.“

Smeykur við aðSmeykur við aðSmeykur við aðSmeykur við aðSmeykur við að
slá ljón í fyrstuslá ljón í fyrstuslá ljón í fyrstuslá ljón í fyrstuslá ljón í fyrstu

– En þegar þú þurftir að sýna
þeim hver hefði valdið, varstu
ekki smeykur við að slá þau í
fyrstu?

„Jú, ég var það nefnilega, því
stundum slá þau á móti ef þú
slærð þau ekki nógu fast. Maður
þurfti að slá þau fast og örugglega
svo þau vissu hver hefði valdið.
Það var sagt við mig í fyrstu að
slá þau eins fast og ég gæti og ég
var ekkert alltof jákvæður fyrir
því að slá dýr. En maður þarf
bara að gera það. Þetta er bara
samskiptaferli þeirra. Karldýrin
gera þetta í náttúrunni við ljón-
ynjurnar og ungana.“

Hann segist hafa verið fljótur
að læra inn á dýrin. Þau höfðu öll
sinn karakter og þurfti að koma
mismunandi fram við þau. Ágúst
er frekar hávaxinn og segir hann
dýrin bera meiri virðingu fyrir
hávöxnum karlmönnum heldur
en lágvöxnum konum. Ef dýrin
byrjuðu að „stalka“ einhvern úr
hópnum þurfti að kalla „whatch
your back“ og þá áttu allir að
snúa sér við um leið.“

Hættur í þjóðgarðinumHættur í þjóðgarðinumHættur í þjóðgarðinumHættur í þjóðgarðinumHættur í þjóðgarðinum

Ágúst og samstarfsmenn hans
voru þó ekki algjörlega óvarðir á
sléttunni. Það voru alltaf eftirlits-
menn á svæðinu sem voru vopn-
aðir rifflum. Ágúst segir þá ekki
hafa haft mestu áhyggjurnar af
ljónunum heldur utanaðkomandi
dýrum líkt og villtum fílum og
buffalóum sem geta verið stór-
hættulegir bæði mannfólki og

ljónunum.
Eitt skiptið kom skapvondur

buffaló að þeim og þá þurfti eftir-
litsmaðurinn að hleypa af skoti í
átt að dýrinu til að fæla það í
burtu. Ágúst segir buffalóa drepa
fleiri ljón í Afríku en öll önnur
dýr. Það er annað hvort allt eða
ekkert hjá þeim. Hafi buffaló
ákveðið að gera atlögu gera þeir
það ekki með hálfum huga og
þessi hafi einmitt verið í þannig
stöðu.

FlóðhestarFlóðhestarFlóðhestarFlóðhestarFlóðhestar
hættulegustu dýrinhættulegustu dýrinhættulegustu dýrinhættulegustu dýrinhættulegustu dýrin

Í millitíðinni fór Ágúst til
Chobe í Botswana. Þar keyrði
hann um þjóðgarð og skoðaði
dýralífið. Hann gisti við ána í
Chobe en ekki var hægt að fara
út á kvöldin því áin var þéttsetin
krókódílum og flóðhestum. Ágúst
segir áhyggjur ekki hafa stafað
af krókódílunum heldur flóðhest-
unum sem komu upp úr ánni á
kvöldin.

Flóðhestarnir eru sagðir hættu-
legustu dýrin í Afríku. „Þeir eru
ferlega skapstórir. Ef maður fer
á milli þeirra og vatnsins, þá ráð-
ast þeir á mann. Ef þeir bíta þig,
þá er ekki að spyrja að leikslok-
um.“

Teygjustökk viðTeygjustökk viðTeygjustökk viðTeygjustökk viðTeygjustökk við
ViktoríufossaViktoríufossaViktoríufossaViktoríufossaViktoríufossa

Áður en Ágúst hélt frá Zambíu
skoðaði hann Viktoríufossana
sem eru taldir eitt af sjö undrum
veraldar. „Þetta var mögnuð sjón.
Þeir eru um hundrað metrar á
hæð og 1700 metrar á breidd. Ég
fór í teygjustökk niður af brúnni
sem liggur yfir þá eftir að hafa
verið í smástund að mana mig
upp í það,“ segir Ágúst brosandi.

Eftir þetta fór Ágúst til Zim-
babwe og þaðan heim. Hann
segir lítið hafa breyst á meðan
hann var í burtu. Fjölmiðlarnir
eru uppfullir af sömu fréttunum
og lítið hafði gerst á Íslandi eftir
hann fór þaðan.

– birgir@bb.is

Listaverkið sem var afhjúpað sýnir sterkan vilji Vestfirðinga
um að fá jarðgöng á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.

Vilji Vestfirðinga er skýr
Fjölmenni kom saman við

sýslumörkin á Dynjandisheiði
síðdegis á fimmtudag í síðustu
viku til að fagna því að 50 ár
eru liðin síðan vegasamband
komst á milli Ísafjarðar og
Patreksfjarðar og eins milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur, um
Dynjandisheiði. Einn af tals-
mönnum hópsins sem stóð
fyrir hátíðarhöldunum, Sig-
mundur Þórðarson frá Þing-
eyri, segir hátíðarhöldin hafa
farið vel fram. Um þrjú hundr-

uð manns lögðu leið sína upp á
Dynjandisheiði og veðrið lék við
hátíðargesti. „Samgönguráð-
herra gaf sér einnig tíma frá erfiðu
máli á Alþingi til að mæta á há-
tíðarhöldin og kunnum við vel
að meta það,“ segir Sigmundur.
Hann segir ráðherrann ekki hafa
getað lofað neinu hvenær úrbætur
yrðu á þessari leið sem Sig-
mundur segir vera vegtálma.

Ráðherra  bað Vestfirðinga af-
sökunar á samgöngumálunum í
fjórðungnum og farið var yfir

mögulegar úrbætur á leiðinni til
að gera hana að heilsaárssam-
göngum. Loks var afhjúpað lista-
verk sem sýnir sterkan vilja Vest-
firðinga um að fá jarðgöng á milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Þor-
geir Pálsson, framkvæmdastjóri
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða
átti hugmyndina að rörinu. Jón
Sigurpálsson, forstöðumaður
Byggðasafns Vestfjarða, teiknaði
verkið, grindin var smíðuð í Þristi
ehf. á Ísafirði og Magnús Ólafs
Hansson útvegaði steypurörið.

Nær fjögur þúsund ferðamenn
hafa lagt leið sína í Byggðasafn
Vestfjarða í Neðstakaupstað á
Ísafirði í sumar. Valdimar Ol-
geirsson, starfsmaður safnsins,
segir að um sjö þúsund manns
hafi sótt safnið í fyrra og er merkj-
anleg aukning á komum íslenskra

ferðamanna í ár.
„Júlí hefur verið einstaklega

góður þegar kemur að aðsókn og
teljum við það sýnt að ágúst verði
enn betri en þá fjölgar Íslending-
unum sem sækja Vestfirði heim.
Við tókum sérstaklega eftir því í
fyrra að Íslendingar eru gjarnari

á að leggja leið sína til Vestfjarða
síðsumars,“ segir Valdimar. Hann
segir starfsmenn safnsins bjart-
sýna á að fleiri en sjö þúsund
manns sæki safnið í ár því þó
nokkur skemmtiferðaskip eiga
eftir að leggja leið sína til Ísa-
fjarðar í sumar.   – birgir@bb.is

Góð aðsókn að Byggðasafninu
Byggðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað á Ísafirði.
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Góð 2ja herb. íbúð til sölu
Um er að ræða 77m² tveggja herbergja

íbúð á 3. hæð í fjölbýli við Urðarveg 78, byggt
1985. Miklar endurbætur hafa átt sér stað sl.,
ár. Nýlokið er við utanhússviðgerð og málun,
skipt var um allt gler og að innan er íbúðin
nær öll endurgerð.

Upplýsingar í síma 893 7124.

Friðgerðar Guðnýjar Guðmundsdóttur
Engjavegi 34, Ísafirði

Steinunn S. L. Annasdóttir Halldór Benediktsson
Vilhelms S. Annasson Særún Axelsdóttir

Ásgerður H. Annasdóttir Ómar Ellertsson
Bergþóra Annasdóttir Kristján Eiríksson

Sigmundur J. Annasson Agnes Karlsdóttir
Guðný Anna Annasdóttir Sigurjón Haraldsson

Dagný Annasdóttir Húnbogi Valsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur sambúð og hlýhug við andlát móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
öldrunardeildar Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.

„Við ræddum það hvað gæti ver-
ið táknrænt og skýr skilaboð um
vilja okkar um samgöngubætur
á þessari leið. Þá sagði ég að

ekkert annað kæmi til greina en
svona steypurör,“ segir Þorgeir
Pálsson.

Hann segir viðstadda hafa tek-

ið vel í listaverkið og fólk hafi
áttað sig á skírskotuninni. „Þetta
var bara hugsað sem létt grín
með föstum undirtóni,“ segir

Þorgeir. Með tilkomu jarðganga
á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarð-
ar yrði leiðin frá Dýrafirði inn að
Mjólká sex kílómetra löng en

það er nær sama vegalengdin
og frá brúnni í botni Dýrafjarð-
ar inn á Þingeyri.

– birgir@bb.is

Hátíðarsvæðið á sýslumörkunum á Dynjandisheiði var einkar glæsilegt.

Brúðkaupshringurinn vinsæll
„Það er allt í góðum gír í Dalbæ

og við tökum glaðlega á móti
öllum“, segir Sigurður Sigurðs-
son vert á Dalbæ á Snæfjalla-
strönd aðspurður um ferða-
mannastrauminn í sumar. „Traff-
íkin hefur verið mjög góð og það
hefur verið mun meira af Íslend-
ingum en útlendingum. Aðsókn-
in er meiri en í fyrra en við getum
alltaf tekið á móti fleira fólki“,
segir Sigurður. Hann segir að
sérstaklega sé gönguleiðin sem
kallast brúðkaupshringurinn vin-
sæl meðal Íslendinga. Það er
þriggja daga ganga þar sem geng-
ið er niður Dalsheiðina að Flæð-
areyri, þaðan er gengið út í
Grunnavík og ferðinni lýkur hjá
kirkjunni í Dalbæ. „Þessi ferð
reynir skemmtilega á hjónin og
mörg þeirra láta pússa sig saman
aftur eftir þessa reynslu. Ef fólk
vill hleypa nýju lífi í hjónabandið
er tilvalið að koma í Dalbæ og
fara brúðkaupshringinn“, segir
Sigurður.

Einnig eru ferðir í Æðey vin-
sælar. „Fólki finnst þessar ferðir
vera mikil upplifun og eru ánægð-
ir með að hafa séð eyjuna sem er
ansi sérstök, maður fer langt aftur

í tímann við að heimsækja hana“,
segir Sigurður. Drangajökul
hefur hins vegar mesta aðdráttar-
aflið fyrir útlendingana sem
koma aðallega vegna hans og
fegurðarinnar í Kaldalóni.

Aðstandendur ferðaþjónust-
unnar í Dalbæ hafa verið í við-
ræðum við Vesturferðir um
reglulegar ferðir frá Ísafirði á
Snæfjallaströnd. „Það vantar
tengingu frá Ísafirði fyrir þá sem
vilja sigla til okkar þaðan. Það er
valmöguleiki sem við erum að

reyna koma á fyrir ferðamanninn.
Í framhaldi af því ætlum við
okkur að vera með stóran vagn
og traktor og bjóða ferðamönnum
að keyra þá inn í Kaldalón eða fá
að opna kirkjuna og leyfa þeim
að skoða. Það eru ýmsar hug-
myndir uppi“, segir Sigurður.

Þá bætir Sigurður við að það
stefni í gríðarlega berjasprettu á
svæðinu. „Hún verður líklegast
meiri en í fyrra og nóg var um
hana þá.“

– thelma@bb.is

Dalbær á Snæfjallaströnd. Ljósm: vestfirdir.is.
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Icesave, Ísland og Evrópa

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar
Húsið er Silfurgötu 8a á Ísafirði
er til leigu. Getur losnað fljót-
lega. Hafið samband í síma 897
8355 á kvöldin eða á netfangið
tiehf@internet.is.

Til leigu er falleg, vel skipulögð
og björt 76m², 2ja herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði frá byrjun sept-
ember til maí loka 2010. Stórar
svalir, nýr svefnsófi og tveir
leðurhægindastólar fylgja (jafn-
vel fleiri húsgögn eða fullbúin
íbúð). Meðmæli óskast. Uppl. í
síma 867 6657.

Til sölu er stórt og langt tengda-
mömmubox. Upplýsingar í síma
846 0215.

Olympus myndavél, appelsínu-
gul og silfurlituð að aftan tap-
aðist á Ísafirði 4. júlí. Hún var í
svartri tösku (ekki leður). Finn-
andi vinsamlegast hafið sam-
band í síma 697 5262.

Óska eftir íbúð til leigu á Ísafirði.
Uppl. í síma 844 0388.

Til leigu er sumarbústaður í
Borgarfirði. Eingöngu fyrir eldri
borgara. Heitur pottur og heitt
og kalt vatn og einhver falleg-
asta náttúrusýn Borgarfjarðar.
Stutt í sund og alla þjónustu.
Uppl. í síma 896 8769.

Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. í síma
456 6619.

Alþingismenn eiga ekki góða
daga framundan. Meirihluti þeirra

hefur samþykkt að sækja um inngöngu í Evrópusambandið. Strax
eftir samþykki Alþingis var umsókn komið á framfæri við þá sem
ráða. Allt hefur þetta verið vel skipulagt og unnið af þeirri vissu að
Alþingi myndi samþykkja að óska eftir inngöngu í Evrópusam-
bandið. Skipti engu þótt annar ríkisstjórnarflokkanna hefði fyrir
kosningar lýst andstöðu við inngöngu. Sami flokkur, Vinstri grænir,
taldi fráleitt að semja um sparireikninga Landsbankans í Englandi
og Hollandi líkt og nú hefur verið gert.

Hverju á að trúa þegar stjórnmálamenn segja eitt fyrir kosningar
og gera annað að þeim loknum? Fram hjá því verður ekki horft að
það er engan veginn nýtt í íslenskum stjórnmálum að stjórnmála-
menn hafi nýja skoðun þegar þeir hafa náð marki sínu og sest á
Alþingi eða í sveitarstjórnir. Nú horfir því miður öðru vísi við en
þegar um smámál er að ræða. Samningar um greiðslu skulda vegna
ábyrgðarlausrar hegðunar fyrirsvarsmanna Landsbankans munu
leggja gríðarlegar byrðar á Íslendinga. Þær koma til viðbótar því
að margir hafa tapað stórum hluta eigna sinna, skuldir hafa aukist
verulega, tvöfaldast eða meira, gengið hefur fallið um 90% og
atvinnuleysi hefur ekki náð þvílíkum hæðum sem nú, um 10%
vinnuaflsins er án vinnu.

Lögspekingar og fræðimenn vara við því að Ísland verði bundið
á skuldaklafann sem bankastjórar, stjórnendur og eigendur Lands-
bankans skildu eftir sig er þeir höfðu leikið sér að peningum
annarra frá yfirtöku þeirra á bankanum. Engin leið er að tala um
kaup þeirra á Landsbankanum. Allt var fengið að láni og þegar
rangar ákvarðanir voru að sigla Landsbankanum í strand var allt
lagt undir og sparifjáreigendur í Bretlandi, Hollandi og víðar
lokkaðir til að leggja fram sparifé sitt. Það reyndist spilaborg
byggð á sandi og hruninu og afleiðingum þess hefur nú verið velt
yfir á bogin bök Íslendinga sem flestir rísa vart undir því að
skuldir þeirra hafa hækkað, eignir þeirra hafa lækkað í verði, kaup
lækkað og verðbólgan æðir áfram.

Alþingismenn standa frammi fyrir erfiðu verkefni. Það verður
skráð í sögubækur hvernig þeir kjósa. Það verður munað alla tíð.
Einkum verður fylgst með því hvernig þeir alþingismenn kjósa,
sem átt hafa hagsmuna að gæta, og eiga enn, af því hvernig þeirra
skuldir eða nákominna verða afskrifaðar á kostnað almúgans,
skattgreiðenda framtíðar. Alþingismaður í þeirri stöðu á að segja
af sér, óháð afstöðu sinni til Evrópusambandsins.

Munu alþingismenn sýna kjósendum virðingu eða láta þeir slag
standa, þrátt fyrir aðvaranir? Kostirnir eru fáir og vondir. Verða
upplýsingar veittar eða þeim leynt? Ísland er að veði.

Pétur Sigurðsson, fyrrum for-
seti Alþýðusambands Vestfjarða
og einn af áköfustu knattspyrnu-
mönnum á Stóra púkamótinu
sem haldið er árlega á Ísafirði,
undirritaði „atvinnumannasamn-
ing“ í hófi sem haldið var á veg-
um mótshaldara. Pétur sem er
kominn hátt á áttræðisaldur, skuld-
bindur sig samkvæmt samn-
ingnum að spila á mótinu þar til
hann verður áttræður árið 2011.
Pétur, sem leikið hefur í marki,
hefur slegið í gegn á mótinu síð-
ustu ár og oft sýnt liprari takta en
menn sem erum langtum yngri.
Samkvæmt samningnum er Pétri

skylt að æfa samviskusamlega
fyrir hvert mót.

Í samningnum kemur fram að
auk þess að taka þátt í mótunum
sé honum óheimilt að taka þátt í
öðrum íþróttagreinum, en hygg-
ist hann gera samning við erlend
knattspyrnulið skuli það gert í
samráði við Púkafélagið. Sam-
kvæmt samningnum er Púkamót-
inu skylt að halda Stóra Púka-
mótið á hverju ári á meðan samn-
ingurinn er í gildi. Auk Péturs
var það Haraldur Leifsson sem
skrifaði undir samninginn fyrir
hönd Púkafélagið og Þórir Há-
konarson, framkvæmdarstjóri

KSÍ, sem skrifaði undir fyrir
hönd KSÍ. Jafnframt skrifaði
Hjördís Hjartardóttir, eiginkona
Péturs, undir samninginn sem
„forráðamaður“.

„Loksins er maður kominn í
atvinnumennskuna“, sagði Pétur
ánægður með samninginn. „Verð-
ið verður samt ekki gefið upp,
það mun bara koma fram í skatta-
skýrslunni.“ Pétur segir að hug-
myndin hafi komið til vegna þess
að meðalaldur þátttakenda á
Stóra Púkamótinu hafi farið lækk-
andi síðustu ár og sífellt yngri,
stæltari og liprari leikmenn mæta
til leiks á hverju ári. Púkafélagið

hafi því gripið til þess ráðs að
samningsbinda Pétur til að sjá til
þess að meðalaldurinn myndi hald-
ast uppi að minnsta kosti næstu
tvö árin.

„Þetta var gert til að tryggja að
meðalaldurinn hrapi ekki, en ef
ég myndi hætta myndi hann
lækka töluvert“, segir Pétur.
Hann ætlar að fara eftir ákvæðum
samningsins og æfa samvisku-
samlega fyrir mótið þannig að
hann verður í toppformi að ári
liðnu þegar næsta mót byrjar.
„Ég hef æft síðustu ár með því
að ganga 11 kílómetra annan
hvern dag og ég ætla auðvitað að
halda því áfram. Þetta er þó allt
gert í gríni. Maður verður að
hafa fyrirvara á svona skuldbind-
ingum enda er það Guð sem ræð-
ur því sem gerist“, segir Pétur.

– nonni@bb.is

Elsti atvinnumaður heims?
Hjördís Hjartardóttir, Pétur Sigurðsson, Haraldur Leifsson og Þórir

Hákonarson frá KSÍ handsala samninginn. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun

ódýrara
að vera

áskrifandi!
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Rætt um gjaldfrjálsar
ferðir grunnskólabarna

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hef-
ur falið bæjarstjóra að ræða við
verktaka almenningssamgang-
na í Ísafjarðarbæ um hugsan-
legar gjaldfrjálsar ferðir fyrir
grunnskólabörn. Á fundi bæj-
arráðs fyrir stuttu var aftur lögð
fram tillaga frá Margéti Hall-
dórsdóttur, íþrótta- og tóm-
stundafulltrúa, og Kristínu Ósk

Jónasdóttur, grunnskólafulltrúa,
þar sem lagt var til að frítt yrði
fyrir grunnskólabörn í strætis-
vagna bæjarins. Erindið var lagt
fram á síðasta fundi en frestaði
þá bæjarráð afgreiðslu málsins
þar til nú.

Í dag fá einungis börn yngri en
sex ára ókeypis í strætisvagnana
en grunnskólanemendur að 12

ára aldri greiða 100 krónur fyrir
hverja ferð og eldri en 12 ára
greiða 280 krónur, sem er fullt
fargjald. Þess er vænst að að-
gangur grunnskólabarna verðir
gjaldfrjáls, en ef ekki þá verði
gjaldtakan 100 krónur á ferð.
Miðað við útreikninga myndi
kostnaður við slíkar breytingar
kosta á bilinu 2 til 2,3 milljónir.

Stefnt er að því að fækka hér-
aðsdómsstólum úr átta í einn
samkvæmt minnisblaði sem
dóms- og kirkjumálaráðherra,
Ragna Árnadóttir, lagði fram á
ríkisstjórnarfundi á föstudag.
Með þessu verður hægt að draga
úr kostnaði sem og mæta því
aukna álagi sem mun verða á
ákveðna dómsstóla í kjölfar efna-

hagshrunsins. Í samtali við mbl.is
segir Ragna að um eina stofnun
yrði því að ræða í stað átta en sú
stofnun myndi ná til alls landsins
og engin breyting yrði þar á. Sú
stofnun myndi reka skrifstofur
um allt land. Um tillögu er að
ræða frá dómsstólaráði til þess
að geta mætt þeim niðurskurði
sem í vændum er. Aðspurð segir

Ragna að það eigi eftir að koma
í ljós síðar hvaða áhrif þetta hefur
á starfsfólk dómsstólanna en auð-
vitað sé um ákveðin samlegðar-
áhrif að ræða.

„Þetta snýst ekki síst að því
með þessu gefst dómsstólnum
tækifæri til þess að raða dómur-
um meira eftir álagi um landið.
Það er eitt af því sem metið er

sem mikill kostur við þetta því
álagið er mismikið,“ er haft eftir
Rögnu á mbl.is. Í minnisblaði
ráðherra segir: „ Dómsmálaráð-
herra lagði fram í ríkisstjórn
frumvarp til breytinga á lögum
um dómstóla. Í frumvarpinu er
lagt til að í stað þess að dómstólar
á landinu séu átta með landfræði-
lega afmarkað umdæmi sé einn
héraðsdómur fyrir allt landið.
Héraðsdómur skal hins vegar
hafa starfstöðvar á ýmsum stöð-
um á landinu þar sem dómarar
hafi fastan vinnustað og verði
eftir atvikum búsettir.

Dómstólaráð ákveði við hvaða
starfstöð héraðsdóms einstakir
dómarar eigi að hafa skrifstofu
um tiltekinn eða ótiltekinn tíma.
Gert er ráð fyrir að dómarar geti
starfað hvar sem er á landinu án
tillits til þess hvar þeir hafi
skrifstofu. Lagt er til að dóm-
stólaráð ákveði skiptingu lands-
ins í þinghár og hvar héraðs-
dómur hafi starfstöðvar.

Vegna þeirrar breytingar að
héraðsdómur verður einungis
einn eru lagðar til breytingar á

ákvæðum laganna um stjórn hér-
aðsdóms hvað varðar dómstjóra
og dómstólaráð. Gert er ráð fyrir
að dómstjóri verði einn ásamt
föstum varadómstjóra og fari
hann með faglega yfirstjórn
héraðsdóms og stýri verkum við
meðferð og rekstur dómsmála
sem hann ber ábyrgð á sama hátt
og er í dag.

Hlutverk dómstólaráðs verði
viðameira en er í dag og fari það
með yfirstjórn alls er varðar
stjórnsýslu, fjármál og málefni
annarra starfsmanna við héraðs-
dóm en dómara. Hingað til hefur
hver héraðsdómstóll haft sjálf-
stæðan rekstur með viðeigandi
starfsemi og stjórnsýslu undir
stjórn dómstjórans á hverjum
stað en dómstólaráð hefur deilt
út til þeirra fé sem ákveðið er í
einu lagi á fjárlögum.

Er gert ráð fyrir að við þessu
verkefni taki nú dómstólaráð að
öllu leyti. Frumvarpið verður sent
stjórnarþingflokkum til umfjöll-
unar og leitað eftir samþykki
þeirra fyrir framlagningu frum-
varpsins svo sem venja er.“

Dómstólum fækkað í einn?

Hélt útgáfuteiti fyrir
grillbók í Tungudal

Hagverkfræðingurinn Thom-
as Möller hélt útgáfuteiti fyrir
nýútkomna bók sína „Grillaðu
maður“ á tjaldsvæðinu í Tungu-
dal í Skutulsfirði fyrir stuttu.
Svo heppilega vildi til að bókin
var þá nýútkomin úr prentun
og lét Thomas senda nokkur
eintök með flugvél og gaf nær-
stöddum á tjaldsvæðinu eintak
og sló að sjálfsögðu í grill-
veislu. Thomas segist hafa skrif-
að bókina vegna þess að hann
sjálfur kunni ekki að grilla.

Hann sótti námskeið í grill
eldamennsku og ákvað að miðla
af reynslu sinni til þeirra karl-
manna sem ekki kunna að grilla,
en hann segir of marga karl-
menn telja sig kunna að grilla
en séu miður góðir í því. Regla
númer eitt sé að yfirgefa aldrei
grillið, en oft er steikinni hent
á grillið, einn kaldur opnaður
og horft á fréttirnar. „Svo koma
menn að matnum sem rjúkandi
rústum á grillinu og girnilega
steikin orðin að skósóla,“ segir
Thomas. Hreinlæti og viðvera
eru gullnu reglurnar þegar kem-
ur að eldamennsku við grillið
og lumar Thomas einnig á
girnilegum uppskriftum í bók-
inni.                 – birgir@bb.is Thomas Möller með bókina á tjaldsvæðinu í Tungudal.

Stefnt er að því að verkefnið
Vatnavinir Vestfjarða verði kom-
ið á fulla ferð í sumar, en verk-
efnið snýr að því að þróa vötn og
vatnasvæði á Vestfjörðum sem
aðdráttarafl á heimsvísu tengt
náttúru, heilsu, baðmenningu og
vatni og auka þannig verðmæta-
sköpun innan svæðisins. Nýlega
var farið að auglýsa eftir þremur
starfsmönnum í fyrsta áfanga
verkefnisins og því ljóst að stutt
er í að verkefnið komist á fulla
ferð.

Störfin þrjú eru öll tímabundin,
til þriggja mánaða, en stefnt er
að því að gera úttekt á þeim ellefu
böðum og laugum sem eru með í
verkefninu og koma með hug-
myndir að mótun á starfsemi
hvers staðar og sérstöðu hans.
Einnig verður unnið með staðar-
höldurum að mótun framtíðar-

sýnar og þróun þjónustunnar á
hverjum stað. Í sumar á einnig
að vinna að kynningarmálum
staðanna og meðal annars gera
bækling um þá ásamt póstkortum
með kynningu á hverjum stað.

Það eru landeigendur, ferða-
þjónar, stjórnsýsla og aðrir
áhugamenn á Vestfjörðum sem
eru í nánu samstarfi með Vatna-
vinum og Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða sem hlúð hafa að
framgangi verkefnisins. Mark-
mið verkefnis er að þróa náttúru-
væna heilsutengda ferðaþjónustu
á Vestfjörðum og skapa virðis-
auka á sjálfbærum forsendum.
Fljótlega er von á vefsíðu þar
sem allir félagar verkefnisins
verða kynntir sérstaklega með
aðstoð Vatnavina og Markaðs-
stofu Vestfjarða.

– nonni@bb.is

Vatnavinir á
fullri ferð í sumar

Vatn og jarðvarmi eru mikilvæg aðdráttaröfl
fyrir ferðamenn að sögn Vatnavina Vestfjarða.
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Guðný Erla Guðnadóttir.

Kasóléttar í golfi
Anna Ragnheiður Grétarsdótt-

ir og Guðný Erla Guðnadóttir
láta fátt stoppa sig í golfinu. Kas-
óléttar slá þær enn kúluna en Anna
Ragnheiður er kominn fimm
mánuði á leið og Guðný Erla átta
mánuði. Margir mæna á þær stór-
um augum úti á velli þegar þeir
sjá ástandið á þeim og spyrja:
„Eruð þið ennþá að spila?“ Svar-
ið hjá báðum er já, og gott betur.
Ólétt er Anna Ragnheiður ekki
aðeins búin að lækka forgjöfina
sína niður í 10,8 í sumar heldur
er hún einnig efst í kvennaflokki
á Vestfirsku sjávarútvegsmóta-
röðinni. Hún og Guðný hafa
keppt á mótum í sumar og segist
Anna Ragnheiður ætla að klára
tímabilið í ár áður en barnið fæð-
ist.

Guðný Erla segist ekki eiga í
erfiðleikum með að sveifla kylf-
unni, komin átta mánuði á leið.
Hún hélt í fyrstu að hún ætti
aldrei eftir að geta spilað golf en
svo ákvað hún að prófa – og viti

menn, það var ekkert mál að
hennar sögn. „Það er kannski það
erfiðasta við þetta að draga
golfkerruna á eftir mér. Það
reynir svolítið á bakið. En bumb-
an er ekkert að stoppa mig. Það
er fullt af íturvöxnum körlum í
golfi sem eru að sveifla með
bumbuna út í loftið, og því ætti
ég ekki að geta það líka,“ segir
Guðný Erla og hlær. Hún segist í
fyrstu hafa haft áhyggjur af því
að fara í bakinu en það hefur
ekki gerst. Má segja að óléttan
hafi einu sinni háð henni því hún
þurfti að sleppa sjöundu holunni
á fimmtudagsmóti á Tungudals-
velli í sumar vegna þess að henni
var svo mál að pissa. „Þá var ég
líka alveg þessi týpíska ólétta
kerling.“

Guðný Erla segist í léttum dúr
vera ein af vonarstjörnum Golf-
klúbbs Ísafjarðar í golfinu því
hún var lækkuð um heila fjóra í
forgjöf í vetur í forgjafarmati
GSÍ. Hún var færð úr 28 í forgjöf

í 24, sem þykir ágætis lækkun,
en Guðný segist ekki alveg skilja
hvernig Golfsambandið fékk út
þá tölu því hún geti engan veginn
staðið undir henni. „Ég hlýt því
að vera svona hrikalega efnileg,“
segir Guðný Erla og hlær.

Anna Ragnheiður er komin
heldur lengra í golfinu en Guðný
Erla. Hún er mikil keppnismann-
eskja og var staðráðin í því að
láta óléttuna ekki eyðileggja fyrir
sér golfsumarið. Síðast þegar hún
var ólétt fór hún alveg í bakinu
og gat ekki spilað golf. Hún
ákvað því að styrkja sig með því
að mæta í líkamsrækt og bakið
hefur haldið. Anna Ragnheiður
er sem fyrr segir efst í flokki
kvenna á Sjávarútvegsmótaröð-
inni og hefur lækkað sig í forgjöf.
Hún segir sveifluna alveg eins
góða og þegar hún var ekki ólétt.
Anna Ragnheiður segir marga
hissa þegar þeir sjá hana spila,
komna fimm mánuði á leið, en
hún segir bara hollt fyrir konur

Tilboð óskast í utan-
hússviðgerðir og málun

Verkalýðsfélag Vestfirðinga óskar eftir tilboð-
um í utanhússviðgerðir á húsi félagsins að Pól-
götu 2 á Ísafirði. Í tilboðinu skal eftirfarandi
vera innifalið: Múrviðgerðir á útveggjum, end-
urnýjun á þakrennum og niðurföllum, gler end-
urnýjað þar sem þörf er á, ásamt glerlistum.
Þá skal skipt um alla undirlista. Opnanleg fög,
þéttikantar, lamir o.þ.h. verði yfirfarið og end-
urnýjað.

Allir veggfletir ásamt gluggum og öðrum
timburflötum verði málaðir. Þá verði útidyra-
hurð endurnýjuð ásamt því að aðgengi fyrir
fatlaða verði lagfært. Allir efnisþættir skulu
einnig vera innifaldir í tilboðinu.

Nánari upplýsingar um verkþætti er hægt að
fá hjá skrifstofu félagsins. Framkvæmdum
skal vera lokið eigi síðar en 15. september nk.

að hreyfa sig á meðan þær eru
óléttar og engin ástæða sé að
ætla að konur þurfi að liggja uppi
í sófa á meðan óléttunni stendur,
hafi þær heilsu til annars.

Hún segist staðráðin í að klára
golftímabilið og hefur nú fært
sig um set og er gengin til liðs
við Golfklúbb Patreksfjarðar til
að keppa með kvennasveit klúbbs-
ins í sveitakeppni GSÍ sem fer

fram í ágúst. Önnu Ragnheiði
hafði alltaf langað til að búa til
kvennasveit á Ísafirði en kvenna-
sveit Patreksfirðinga er gríðar-
lega sterk og báðu þær hana að
ganga til liðs við sig. Hún þáði
það boð með þökkum, enda er
sveitakeppni GSÍ eitt skemmti-
legasta fyrirkomulag þar sem golf-
arar spila.

– birgir@bb.is

Anna Ragnheiður Grétarsdóttir.
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Hnetukjúklingur í ananasbátiHnetukjúklingur í ananasbátiHnetukjúklingur í ananasbátiHnetukjúklingur í ananasbátiHnetukjúklingur í ananasbáti
Sælkeri vikunnar býður upp á

kjúkling í ananasbáti með hnetu-
sósu. Rétturinn er ljúffengur og
framandi og hentar vel yfir sum-
artímann.

Hnetukjúklingur
í ananasbáti

- fyrir 4
2 stk lítill ananas – ferskur
4 kjúklingabringur - skornar í
bita
50 g vorlaukur
2 bollar græn vínber – steinlaus
40 g salthnetur - gróft brytjaðar

Skerið kjúklingabringurnar í
bita (má líka nota lundir eða ann-
að) og steikið á pönnu þar til þær
eru full eldaðar. Skerið ananasinn

í sundur endilangt eftir miðjunni
og hreinsið aldinkjötið innan úr
berkinum og skerið í bita. Bland-
ið kjúklingnum, vorlauk, ananas
og vínberjum saman í skál. Gott
er að skera vínberin í tvennt.

Sósa
75g hnetusmjör
1/2 b mayonnaise
30 ml rjómi

salt og pipar eftir smekk
Allt sett í eina skál og hrært.

Sósunni og kjúklingablöndunni
er hrært varlega saman þar til
safinn af ananasnum hefur þynnt
sósuna. Skiptið blöndunni í fjóra
skammta og berið fram í ananas-
berkinum. Salthnetunum er sáldr-
að yfir rétt áður en rétturinn er
borinn fram.

Ég ætla að skora á Katrínu

1 hvítlauksgeiri – fínsaxaður
1 tsk karrý
1 msk apríkósumauk

Lilju Ævarsdóttur, leikskóla-
kennara á Suðureyri að verða
næsti sælkeri BB. Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Daðey Arnborg Sigþórsdóttir á Þingeyri.

Þegar krónan fellur og olían
rýkur upp í verði svíður mörgum
tilhugsunin um ferðalög í sumar.
Á meðan krónan var ekki athlæg-
isefni úti í hinum stóra heimi
kippti fólk sér ekki upp við það
að skella sér um landið, jafnvel á
mestu bensínhákum. Nú er annað
hljóð komið í fólk en margir
kveljast við að sjá þúsundkallana
blásast út um púströrið. Hins veg-
ar eru ekki allir sem láta þetta á
sig fá en vefsíða Ísfirðingsins Birg-
is Þórs Halldórssonar, www.
samferda.net, hefur aldrei verið
vinsælli. Skráningum á síðuna,
sem gengur út á að fólk geti út-
vegað sér far eða farargesti hing-
að og þangað um landið, hefur
fjölgað jafnt og þétt síðan elds-
neytisverð rauk upp og nú er svo
komið að ferðalangar hafa úr allt
að 100 ferðum að velja.

„Hún fór hægt af stað en ör-
ugglega“, viðurkennir Birgir, en
síðan var opnuð fyrir verslunar-
mannahelgina 2005. „Það voru
um tíu heimsóknir á dag að öllu
jöfnu fyrst um sinn. Þetta var
lítil traffík en síðan dó aldrei,
það var alltaf einhver á ferðinni.“
Það hefur heldur betur lifnað yfir
síðunni upp á síðkastið, en svo
virðist vera sem hækkandi elds-
neytisverð og bágur fjárhagur ýti
undir það að fólk leitist til að
spara sér pening þegar kemur að
því að ferðast um landið. „Þetta
fór úr tíu heimsóknum á dag í
um 250 heimsóknir á dag. Þegar
ég skoðaði vefinn fyrir stuttu
voru um 100 ferðir skráðar á
vefinn, sem er auðvitað merkileg
aukning“, segir Birgir.

Ferðirnar dreifast á stórt tíma-
bil en að öllu jöfnu skipuleggur
fólk ferðirnar sínar allt að tveim
mánuðum fram í tímann. „Það
eru þó aðallega útlenskir ferða-
menn sem skipuleggja ferðirnar
sínar þannig en það hefur einnig
orðið mikil aukning í aðsókn
þeirra á vefinn“, segir Birgir.
„Þeir panta sér kannski bílaleigu-
bíl langt fram í tímann og skrá
sig þá strax á vefinn. Íslending-

arnir eru meira að skrá sig tveim-
ur dögum fyrir brottför.“ Hann
segir Íslendinga vera stundum
óþolinmóða hvað skráningar
varðar, en sumir skrá sig tveim
dögum fyrir brottför, sjá að eng-
inn hringir og gefast upp. „Maður
sér nöfn koma inn á síðuna aftur
og aftur þannig að maður sér að
þetta virkar og fólk er ánægt með
þetta. Fólk tapar engu á því að
reyna, í versta falli eru þetta tvær
mínútur af lífi þínu sem þú þarft
að sjá af. Í besta falli ertu kominn
með ferðafélaga sem er jafnvel
tilbúinn til að borga hlutann af
eldsneytisverðinu.“

Hugmyndin að síðunni er þó
ekki Birgis heldur er hún unnin
að þýskri fyrirmynd. Það var svo
þýsk stúlka sem var búsett á Ísa-
firði, Anita Hubner, sem fór að
vinna að íslensku síðunni ásamt
Birgi. „Hún kom með hugmynd-
ina til mín en hún hafði kvartað
yfir því að síða sem þessi væri
ekki til á Íslandi. Við komum
því hugmyndinni á blað en svo
fór hún aftur heim og ég hef því
séð um síðuna síðan“, segir Birg-
ir.

Það er ekki draumurinn um
peninga og ríkidæmi sem hvetja
Birgi áfram en hann viðurkennir

að hann verði seint ríkur á umsjón
síðunnar. Aðspurður um hvað
það sé þá eiginlega sem fái hann
til að halda úti síðunni svarar
hann einfaldlega: „Því þetta tekur
mig svo lítinn tíma“, segir Birgir.
„Það tekur enga stund að halda
úti þessum vef og launin eru ríku-
leg þó þau séu kannski ekki í
formi peninga. Það er mikilvægt
að svona síða sé til, ekki aðeins
þegar hugsað er um fjárhagslegu
sjónarmiðin og þar af leiðandi
náttúruverndarsjónarmiðin, held-
ur er þetta frábær leið fyrir fólk
að kynnast hvert öðru. Fólk sem
er tilbúið til að skrá sig á svona

síðu er að öllu jöfnu fólk sem er
opið og tilbúið til að kynnast
nýju fólki, það er einmitt ástæða
margra fyrir því að skrá sig.“

Síðan er afar einföld. Fólk
getur annað hvort séð ferð sem
skráð er inn og hentar þeirra áætl-
unum og hefur þá það samband
við viðkomandi. Svo er bara beð-
ið við símann. „Fólk er greinilega
æst í þessa þýsku hugmynd enda
tilvalin leið til að skella sér út á
land án þess að þurfa að borga
stórfé. Fólk hefur engu að tapa á
því að skella sér á síðuna og sjá
hvort hún henti“, segir Birgir.

– nonni@bb.is

Samferða í kreppunni
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