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Mýrarboltinn
tíu ára í ár

– sjá bls. 16 og 17.

Evrópumeistaramótið í mýrar-
bolta fer fram í tíunda sinn um
verslunarmannahelgina. Jón
Páll Hreinsson, Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson, og Jóhann Bær-
ing Gunnarsson, fræða les-
endur allt um hátíðina.

Druslugangan á Ísafirði
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Nancy Bechtloff, framkvæmda-
stjóra Vesturferða, hefur verið
sagt upp störfum. Stjórn Vestur-
ferða ákvað þetta á stjórnarfundi
í síðustu viku. Uppsögnin tók gildi
strax og hefur Nancy látið af
störfum. Guðmundur H. Helga-
son, stjórnarformaður Vestur-
ferða, vill ekki greina frá ástæð-
um uppsagnarinnar. Auglýst
verður eftir nýjum framkvæmda-
stjóra um næstu helgi.

Fram að ráðningu nýs fram-

kvæmdastjóra verður Katrín Lín-
ey Jónsdóttir skrifstofustjóri og
Guðmundur verður starfandi
stjórnarformaður í hlutastarfi.
Katrín hefur verið yfir skemmti-
skipadeild Vesturferða. Guð-
mundur segir rekstur Vesturferða
hafa gengið ágætlega. Nancy hóf
störf hjá Vesturferðum í ársbyrj-
un 2012. Sextíu og þrír hluthafar
eiga í Vesturferðum og Ferðamála-
samtök Vestfjarða ráða yfir stær-
sta hlutnum.         – smari@bb.is

Framkvæmdastjóra
Vesturferða sagt upp

Farþegum í Ísafjarðarflugi
fækkaði um 10.000 milli áranna
2009 og 2010. Arnór Jónatans-

son, stöðvarstjóri Flugfélag Ís-
lands á Ísafirði, segir í Morgun-
blaðinu, að helsta ástæða fækk-

unar séu stórauknar álögur hins
opinbera á innanlandsflug. „Isav-
ia, sem opinber aðili að rekstri

flugvalla, hefur hækkað gjöld í
fluginu verulega frá 2009. Málið
virðist ekki hugsað í neinu sam-
hengi né spáð í afleiðingarnar.
Við þetta bætist að kaupmáttur
fólks er klárlega minni en var til
skamms tíma og ekki hefur
komið nein sú viðspyrna í at-
vinnulífið að flugið eflist af þeim
sökum. Það verður að hugsa þessi
mál alveg upp á nýtt,“ segir Arn-
ór.

Í Morgunblaðinu segir að álög-
ur á innanlandsflugi hafi hækkað
um 141% frá 2009. Það ár voru
lendingargjöld á hvern farþega
238 kr. en eru nú 1.000 kr. Flug-
leiðsögugjaldið sem var 1.000
kr. árið 2010 er nú komið í 1.680
kr. Þá er gjald fyrir útblástur kol-
efnis nýr skattaliður. „Algengt
fargjald til og frá Ísafirði er
25.000 kr og opinber gjöld af því
eru um fjórðungur. Þetta kemur

auðvitað við fjárhag fólks, ekki
síst þegar horft er til þess að
kaupmáttur fer minnkandi. Stjórn-
málamenn virðast margir hverjir
hafa skilning á því hvað þetta er
ósanngjarnt en samt gerist ekkert
í málinu,“ segir Arnór.

Hann segir að flutningur innan-
landsflugs til Keflavíkur kæmi
sér illa fyrir Vestfirðinga. „Þá
hvekkir marga hvað umræðan um
Reykjavíkurflugvöll er neikvæð.
Völlurinn á ekki að víkja og það
er mikilvægt að syðra verði
byggð sómasamleg flugstöð. Ef
innanlandsflugið færi til Kefla-
víkur kæmi það sér illa til dæmis
fyrir Vestfirðinga. Athuganir
hafa leitt í ljós að 90% þeirra
sem fljúga hér á milli eiga erindi
aðeins til Reykjavíkur en ekki
lengra, svo sem til útlanda,“ segir
Arnór.

– smari@bb.is 

Opinberar álögur ástæða farþegafækkunar

Daníel Jakobsson, hótelstjóri
á Hótel Ísafirði, segir að bók-
anir í sumar hafi verið mjög

góðar. „Sumarið í sumar hef-
ur verið mjög gott. Við

kvörtum ekki. Í júlí hefur
verið meira og minna fullt á

öllum okkar gististöðum,“
segir Daníel. Hótelið er með
gistingu á Hótel Ísafirði við
Silfurtorg, Hótel Horni  við

Austurveg, Gamla gistiheim-
ilinu í Mánagötu og svo Hótel

Eddu á heimavist Mennta-
skólans á Ísafirði. Hann segir
erfitt að bera aðsóknina sam-

an við sumarið í fyrra þar
sem Hótel Horn hafi ekki

verið komið í fullan rekstur
en þar bættust við 24 her-

bergi. „Það hefur í raun
verið mjög mikið að gera
alveg frá páskum,“ segir

Daníel Jakobsson.
smari@bb.is

Mjög gott sumar
hjá Hótel Ísafirði

Hótel Ísafjörður.
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Heilbrigðisþjónustan
lögð að veði

Spurning vikunnar

Er mikilvægt að hægt sé að fljúga millilandaflug til og frá Ísafirði

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

Alls svöruðu 480.
Já sögðu 333 eða 69%
Nei sögðu 147 eða 31%

Frá Druslugöngunni á laugardag.

Vel heppnuð Drusluganga
Ríflega sextíu manns tóku þátt

í Druslugöngu á Ísafirði á laugar-
dag en markmið hennar var með-
al annars að uppræta fordóma í
garð þeirra sem beittir eru kyn-
ferðisofbeldi og endurspeglast í
áherslunni sem lögð er á klæða-
burð þeirra, ástand og atferli. Fólk
kom saman á Eyrartúni en þaðan
var haldið niður á Silfurtorg þar
sem við tóku fundarhöld. „Við
erum alveg í skýjunum með
gönguna! Druslulaginu var blast-
að úr bíl á undan göngunni og
það var gaman að sjá þarna stelp-
ur og stráka sem dönsuðu á eftir
bílnum og sungu með og skemmtu
sér greinilega vel. Það var líka
gaman að sjá heilu fjölskyldurnar
mæta saman,“ segir Ólöf Dóm-
hildur Jóhannsdóttir, einn af
skipulegjendum göngunnar.

„Þegar við komum svo niður á
Silfurtorg talaði Pétur G. Markan
sveitarstjóri í Súðavík meðal
annars um þöggun á kynferðis-
ofbeldi og skaðsemi þess. Eiríkur
Örn Norðdahl frumflutti síðan
ljóð, alveg magnað ljóð. Ég las
svo upp stutta sögu úr bók Þór-
dísar Elvu Þorvaldsdóttur, Á
mannamáli, en sagan sagan er í
1. persónu þar sem stelpa veltir

því fyrir sér hvort hún beri ein-
hverja ábyrgð á því að henni var
nauðgað, var hún of léttklædd,
of full. Passaði hún sig ekki nógu
vel. Saga sem lýsir vel þessum

hættulegu mýtum sem lifa vel í
samfélaginu, að þolendur kyn-
ferðisofbeldis bera á einhvern
hátt ábyrgð á ofbeldinu t.d. með
því að hegða sé á ákveðin hátt
eða klæða sig á ákveðin hátt. Í
lokin sagði Heiðrún Viktorsdóttir
okkur reynslusögu af slutsham-
ing, eða drusluskömmun, frá því
hún var 13-14 ára. Það var ein-
staklega magnað og hafði mikil
áhrif á fólkið sem hlýddi á,“ segir
Ólöf Dómhildur.

Þátttakendur voru margir hverj-
ir voru léttklæddir til að vekja
athygli á því óréttlæti sem felst í
þeirri áherslu sem lögð á klæða-
burð brotaþola í kynferðisbrot-
um. Þátttakendur voru á öllum
aldri og báðum kynjum. Margir
hverjir héldu á skiltum þar sem
tilgangur göngunnar var undir-
strikaður, bæði með ýmsum
ábendingum um þá fordóma sem
eru ríkjandi í samfélaginu og eins
með myndum af fötum líkt og
brotaþolar höfðu klæðst í ýmsum
dómsmálum.        – harpa@bb.is

Steinn Steinarr fjallar á gamansaman hátt í einu kvæða sinna um
vandræðin sem vestfirskur framburður hans olli honum fyrst í stað þegar
kom að því að tala sunnlensku. Lyktir urðu þó að sunnlenskan var orðin
vestfirsk í framburði skáldsins. Mállýskur eru mismiklar meðal þjóða.
Af norskum fóru þær sögur að mállýskur þar í landi væru svo margar að
þeir ættu, sumir hverir, auðvelt með að miskilja hverir aðra. Sem betur
fer hafa Íslendingnar, allra landshluta, fram til þessa, með góðu móti
skilið hverir aðra. Af gefnu tilefni, fyrirheitum um samráð milli veitenda
og þyggjenda um samþjöppun á stjórn heilbrigismála, og meintar brigðir
þar á, hvað sagði hver, hverjum, hver hafði samráð við hvern, eða ekki,
hefði mátt ætla að menn töluðu ekki sama tungumál.

Nú, að því er virðist frágengin uppstokkun ríkisvaldsins á fyrirkomulagi
heilbrigðisstofnana, á hausti komanda, hefur valdið mikilli ólgu, ekki
síst á Vestfjörðum, þar sem flestum, nema þá hugsanlega stjórnvöldum,
eru kunnar aðstæður sem Vestfirðingar búa við, hvað vegasamband
áhrærir. Þó sameining heilbrigðisstofnana á þessum stöðum kunni að
ganga upp í reikniformúlu ráðuneytisins er hætt við að veruleikinn reyn-
ist annar.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir,
stjórnarformaður Fjórðungssambands Vestfirðinga, hafa öll gagnrýnt
fyrirhugaðar breytingar á skipan heilbrigðisþjónustu á Vestfjörðum,
hvert og eitt með sínum hætti og kvartað yfir samráðsleysi stjórnvalda
við heimamenn.

 Sem vænta mátti hefur heilbrigðisráðherra vísað gagnrýni
þremenninganna á bug, ekki síst Ásthildar, sem tæpitungulaust lét að sér
kveða: ,,Fólk velur sér náttúrulega orðalagið sjálft, en varðandi það að
ekkert samráð hafi verið haft, þá hef ég hitt velflestar sveitarstjórnir á
þeim sveitarfélögum sem undir falla. Og þar af suma forystumenn þeirra
allt upp í þrisvar, fjórum sinnum.“ Og ráðherrann heldur áfram: ,,Verk-
efnið (liggur) einfaldlega þannig að það er ríkið sem ber ábyrgð á þessari
þjónustu og sveitarstjórnarmenn, eðli málsins samkvæmt, hafa sínar
skoðanir á því.“ (Viðtal við Rúv.)

Af orðum ráðherra fer ekki á milli mála hver ræður för og hverjir
verða að lúta í gras. Eftir sem áður stendur ágreiningurinn um efndir á
gefnum fyrirheitum stjórnvalda til vestfirskra  sveitarstjórnarmanna.
Hvort vestfirsk og norðlensk mállýska, eða aldagömul stjórmálaleg
moðhefð tungutaks eru meinsemdin, skiptir vart máli úr því sem komið
er. Heilbrigðisþjónustan á Vestfjörðum er lögð að veði.                    s.h.
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Orkubú Vestfjarða vill veita
vatni úr Stóra-Eyjavatni á Glámu-
hálendinu yfir á vatnasvið Mjólk-
árvirkjunar og auka þar með
afköst virkjunarinnar umtalsvert
samkvæmt greinargerð sem lögð
var fram á fundi umhverfisnefnd-
ar Ísafjarðarbæjar í síðasta mán-
uði. Sótt er um að veitan komist
inn á aðalskipulag Ísafjarðarbæj-
ar og um þessar mundir er verið
að vinna við breytingar á því á
nokkrum stöðum í sveitarfélag-
inu. Sölvi R Sólbergsson, fram-
kvæmdastjóri orkusviðs Orku-
búsins, segir að aðal virkjunar-
kostur Orkubúsins hafi verið
fram að þessu 67 MW Glámu-
virkjun, en virkjunin komst ekki
í rammaáætlun 3 eins og sótt var
um. Niðurstaða rammaáætlunar
2 var að virkjunin var sett í bið-
flokk og fékkst þá í raun engin
niðurstaða.

Glámuvirkjun nær til tveggja
friðlýstra svæða, friðlandsins í
Vatnsfirði og í Dynjanda í Arnar-
firði. Sölvi segir að í nýjum lög-
um um rammaáætlun sé kveðið á
um að sé orkunýting ekki leyfð
sérstaklega í friðlýsingarskilmál-
um, megi ekki taka slíka kosti til
meðferðar hjá verkefnisstjórn
rammaáætlunar. „Orkunýting er
leyfð sem nemur Stóra Eyjavatni

í skilmálum friðlýsingar Dynj-
anda en engin orkunýting tiltek-
inn í Vatnsfirði og fyrst svo er
ekki, þá varð Orkustofnun að
hafna beiðni okkar,“ segir Sölvi.

„Við erum svekktir að komast
ekki í rammaáætlun 3 og fá úr
því skorið hvort þessi virkjunar-
tilhögun yrði flokkuð í nýtingar-
flokk eða í vernd.  Verkefnis-
stjórn er samsett af helstu sér-
fræðingum í umhverfismálum og
slæmt að fá ekki að nýta þessa
ókeypis ráðgjöf, ef svo má segja,
sem fæst með flokkuninni áður
en næstu skref eru tekin eins og
viðræður við landeigendur, um-
hverfismat, skipulagsmál og þess
háttar að því gefnu að virkjunin
kæmist í nýtingarflokk,“ segir
Sölvi.

Hætt við Glámuvirkjun
Orkubúið hefur því tekið form-

lega ákvörðun um að hætta við
Glámuvirkjun í þessum stærðar-
flokki og takmarka virkjunina við
vatnasvið Ísafjarðar og firðina
sem voru áður með í Breiðafirði.
Ef orkunýting verður leyfð í
Vatnsfirði í framtíðinni, gæti
þessi minnkaða Glámuvirkjun
orðið allt að 38 MW. Engin for-
athugun hefur verið gerð á virkj-
un sem nær yfir þetta landsvæði

án Vatnsfjarðar og stendur ekki
til að gera það á næstunni.

Orkubúið mun leggja áherslu
á að vinna að stækkun Mjólkár-
virkjunar sem ekki er háð ramma-
áætlun vegna smæðar sinnar á
næstu árum og rannsaka betur og
fá leyfi fyrir veitum sem nýtir
vatn af Glámuhálendi sem áður
var gert ráð fyrir  í stóru tilhög-
uninni. Um tvö vatnasvið er að
ræða, áður nefnt Stóra Eyjavatn
og tvö vötn á hálendi Skötufjarðar
og veita þaðan um 10 km vélgraf-
in göng og 7 MW virkjun við
enda gangana, nefnd Mjólká VI.
Ef báðar veiturnar verða byggðar,
myndi virkjunin meira tvöfaldast
frá því sem nú er, bæði í afli og
orkuframleiðslu. Með þessum
tveimur veitum, næðist ekki að
nýta öll svæði eins ráðgert var í
Glámuvirkjun, þ.e. hálendishluti
Skötufjarðar minnkar og Hest-
fjörður og Mjóifjörður detta út.

Auka verður orku-
sjálfstæði Vestfjarða

Sölvi segir það alveg ljóst að
auka verði orkusjálfstæði Vest-
fjarða og minnka innflutning fá
meginlandinu. Bæði vegna tíðra
bilana í flutningskerfinu og auk-
innar eftirspurnar eftir orku frá
stóriðjunni. Það hafi sést glögg-

lega í vetur þegar orkuskortur
kom upp hjá Landsvirkjun vegna
bágrar stöðu í uppstöðulónum
þeirra. Til skerðinga kom á svo-
kallaðri ótryggri orku sem í sjálfu
sér getur alltaf komið upp og
þurfti Orkubúið að brenna olíu á
kötlum rafkyntu hitaveitnanna í
1 ½ mánuð í vetur.  Ef olíumagn-
inu sem brennt var í vetur er deilt
á hvern Vestfirðing, eru það um
200 lítrar á hvert mannsbarn.

Fyrir stuttu var greint frá að
Landsvirkjun samdi við nýjan
kaupanda í Helguvík um 35 MW
og forstjóri Landsvirkjunar sagði
orkuna vera til í kerfinu. „Við
vitum að orkan var ekki til í vetur
hvað varðar þennan hluta af raf-
orkunni sem seld er á þessum
ótryggu kjörum og ef ekkert er
bætt við megum við eiga von á
meiri skerðingum, nema Orku-
búið fái meiri forgang en stóriðj-
an á afhendingu. Það kom líka
fram hjá forstjóranum að fram-
boðið væri minna en eftirspurnin
og eðli málsins samkvæmt þá er
óþægilegt til þess að vita að
Vestfirðingar flytja inn um 60%
af raforkuþörfinni,“ segir Sölvi.

Stækkun Mjólkár fljótlegust
Til að auka raforkuframleiðslu

á Vestfjörðum er stækkun Mjólk-

árvirkjunar fljótlegasti kosturinn
og veita úr Stóra Eyjavatni gæti
verið tilbúin innan tveggja til
þriggja ára ef öll leyfi fást. Sölvi
segir að veitan væri gott innlegg
til að auka vægi orkuframleiðslu
á Vestfjörðum og næmi aukning-
in um helmingi af núverandi for-
gangsorkukaupum.  Mjólká VI
er mun lengra inn í framtíðinni
að sögn Sölva. Kostnaður við
gangagröftin nemur um það bil
fjórum milljörðum og raforku-
verð til virkjana þurfi að hækka
umtalsvert, helst tvöfaldast til að
hún borgi sig.  Lagning pípu úr
Stóra Eyjavatni kostar með inn-
taksmannvirkjum hinsvegar tæp-
an milljarð og segir Sölvi að verk-
takar hér heima í héraði geta auð-
veldlega lagt út svona pípu.

Vatnsbúskapurinn í vetur var
afspyrnulélegur og Mjólkárvirkj-
un var ekki nema á hálfum af-
köstum á vetrartímabilinu þegar
orkuverð er sem hæst til virkjana.
Ráðgert er að nýta vatn úr Stóra
Eyjavatni einungis á veturna og
safna á sumrin. „Með þessu vatni
gætum við fullnýtt virkjunina,
auk einhverrar stækkunar“ segir
Sölvi Sólbergsson, framkvæmda-
stjóri orkusviðs Orkubús Vest-
fjarða.

– smari@bb.is

Nauðsynlegt að auka
orkusjálfstæði Vestfjarða

Mjólkárvirkjun í Arnarfirði.
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Ný stjórnsýsla á Vestfjörðum

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Íbúum fjölgar
í fjórum sveit-

arfélögum
Í lok annars ársfjórðungs

bjuggu 7030 manns á Vest-
fjörðum, 3565 karlar og
3455 konur. Vestfirðingum
fækkaði því um 20 manns
frá sama tímabili í fyrra,
samkvæmt yfirliti Hagstof-
unnar. Fjölgun varð þó í fjór-
um sveitarfélögum. Í Bol-
ungarvík fjölgaði um 20
manns miðað við sama tíma-
bil 2013. Í Tálknafjarðar-
hreppi fjölgaði um 30 manns,
Í Vesturbyggð fjölgaði um
tíu manns og í Súðavíkur-
hreppi fjölgaði um 20 manns.

Í Ísafjarðarbæ fækkaði
um 60 manns, í Árneshreppi
um tíu manns og í Stranda-
byggð fækkaði um 30 manns.
Í Kaldrananeshreppi og
Reykhólahreppi stóð íbúa-
fjöldi í stað frá sama tíma á
síðasta ári. Allar tölur eru
námundaðar að næsta tug ef
mannfjöldinn er meiri en 50
en að næsta hálfa tug ef talan
er lægri.

Bullandi tap ef menn reiknuðu sér tímalaun
Dúntekja er tímafrek iðja og

segir Valdimar Gíslason á Mýr-
um í Dýrafirði að þrátt fyrir gott
ástand á dúnmörkuðum og gott
verð á æðardúni væri bullandi
tap á varpinu á Mýrum ef allir
sem koma að varpinu fengu greitt
fyrir sína vinnu. „Landvarp eins
og hjá okkur sem tófan sækir í
gengi aldrei upp nema með að-
stoð góðra mann sem koma til
okkar ár eftir ár og vaka yfir
varpinu. Þetta eru menn hafa

ánægju af því að liggja úti á vor-
nóttum og við erum svo heppin
að njóta aðstoðar þeirra,“ segir
Valdimar. Hann segir að varpið
á Mýrum hafi gengið nokkuð vel
í vor en til þessu þurfti stanslausa
vakt.

„Það er óskapleg vinna að
halda við landvörpum og varp
sem ekki er vaktað hverfur eins
og dögg fyrir sólu. Það var færra
um tófur í vor en undanfarin ár
en það er vegna þess að refaskytt-

an okkar, Kristján Rögnvaldur
Einarsson frá Flateyri, skaut 14
tófur á Mýrum í vetur og það
varð til þess að þetta var léttara
hjá okkur í vor. Það er hjálp þessa
fólks sem gerir okkur kleift að
halda þessu gangandi“ segir
Valdimar.

Hann segir ekkert vafamál að
tófunni hefur fjölgað gríðarlega.
„Ástæðan fyrir fjölguninni er að
það eru ekki unnin greini lengur
eins og var gert allt frá landnáms-

öld. Menn voru á tímakaupi við
að vinna greni en eftir sameiningu
sveitarfélaganna hafa þessi mál
verið í ólestri. Hér á árum áður
voru við þetta landskunnar skytt-
ur, ég get nefnt Guðmund Einars-
son refaskyttu og tengdason hans
Jón Oddsson sem var jafnvel enn-
þá slyngari refaskytta. En hins-
vegar verð ég að segja að okkar
refaskytta er gríðarlega  öflug,
en Kristján Rögnvaldur hefur
ekki getað sinnt því eins og þyrfti

því hann hefur ekki fengið
nægilega greitt,“ segir Valdimar.

Valdimar skorar á nýja bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar að koma
grenjavinnslu í lag og hann telur
að fyrst um sinn þurfi samhliða
grenjavinnslu að stunda vetrar-
veiði. Í Dýrarfirði eru þrjú stór
æðarvörp, á Mýrum, Læk og Hól-
um. Valdimar segir að varpið á
Mýrum sé heldur að stækka og í
vor voru á milli 1500 og 1600
hreiður í varpinu. – smari@bb.is

„Fyrri hluti sumarsins var á
svipuðu róli og í fyrra en það
getur verið mismunandi milli
ferðaþjóna. Mér fannst koma
kippur eftir þarsíðustu helgi.

Ég veit ekki hvort það var
HM eða tilviljun,“ segir

Heimir Hansson, forstöðu-
maður upplýsingaskrifstofu

ferðamála á Ísafirði, um sum-
artraffíkina. Það er þekkt að

stór íþróttamót draga úr
ferðamannastraumi. Á upp-
lýsingaskrifstofuna leita öllu

jafna fleiri útlendingar en
Íslendingar og segir Heimir
að hlutfall útlendinga sé að

aukast. „Hlutfall útlendinga
hefur verið hærra miðað við

það sem við getum kallað
eðlilegt árferði. Áberandi í ár

og hefur verið þróun síðustu
ár er hvað Frökkum, eða

frönskumælandi fólki,
fjölgar. Það er mun meira

spurt um bæklinga á
frönsku,“ segir Heimir.

– smari@bb.is

Frönskum ferðamönnum fjölgar
Erlendir ferðamenn við Byggðasafn Vestfjarða í Neðstakaupstað.

Alþingi samþykkti 14. maí síðastliðinn tvenn lög sem hafa
mikil áhrif á stjórnsýslu og lögreglustjórn á Vestfjörðum með-
al annars. Lögin voru birt í Stjórnartíðindum 30. maí síðastlið-
inn. Lögin um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í hér-
aði nr. 50/2014 leiða til þess að sýslumönnum fækkar úr 24 í
9 á Íslandi. Lög nr. 51/2014 um breytingu á lögreglulögum frá
1996 fækka lögreglustjórum úr 15 í 9. Þeim fækkaði síðast úr
alls 27 í 15 árið 2007. Því má segja að þróunin hafi verið hröð
miðað við það sem gerist við skipulagsbreytingar stjórnsýslu.
Talsverð umræða hefur verið síðustu ár um þessar breytingar
sem nú eru orðnar staðreynd og hafa einkum skapast deilur um
það hvar viðkomandi embættismenn skuli sitja og hve mörg
umdæmin skuli vera. Þegar lagt var upp í vegferð þessa var
hugmyndin sú að þau yrðu sex, en þessi varð niðurstaðan. Þau
eru níu og eitt þeirra er umdæmið á Vestfjörðum. Umdæma-
mörk skulu ákveðin í reglugerð sem innanríkisráðherra mun
setja.

Hafa skal samráð við sýslumenn og lögreglustjóra, Samband
íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga um
það hver umdæmamörk verði. Varðandi sýslumenn skal hafa

hliðsjón af skipulagi annarrar opinberrrar þjónustu í umdæminu.
Reglugerðir hafa enn ekki verið settar varðandi þessi útfærslu-
atriði. En í síðustu viku skýrðist hverjir myndu taka við nýjum
embættum. Athyglin beinist einkum að Vestfjörðum. Sami
sýslumaður hefur gegnt tveimur embættum, á Patreksfirði og
Ísafirði, og verið lögreglustjóri á Vestfjörðum. Auk hans hafa
setið sýslumenn á Hólmavík og í Bolungarvík. Sá fyrrnefndi
mun flytjast til og taka við embætti sýslumanns í Vestmannaeyj-
um. Hinn verður sýslumaður á Vestfjörðum. Sýslumaður og
lögreglustjóri er setið hefur á Ísafirði verður lögreglustjóri á
Vesturlandi.

Það er forvitnilegt að skoða hvernig lögregluembættin ráðast.
Tveir fyrrverandi sýslumenn á Ísafirði verða lögreglustjórar á
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum þaðan sem Sigríður
Björk Guðjónsdóttir fyrrverandi skattstjóri á Vestfjörðum og
sýslumaður á Ísafirði flyst til höfuðborgarinnar og forveri hennar
í báðum embættum á Ísafirði flyst á Suðurnesin. Það má því
segja að sýslumenn á Vestfjörðum, núverandi og fyrrverandi
leiki nokkuð stórt hlutverk í þessum breytingum. Þeim er öllum
óskað velfarnaðar og vonað að breytingar verði til góðs.



FIMMTUDAGUR     31. JÚLÍ 2014 99999



1010101010 FIMMTUDAGUR     31. JÚLÍ 2014

Sýning á ljós-
myndum Jóns

Þessa dagana má sjá ör-
lítið brot af ljósmyndum
Jóns Hermannssonar á göng-
um Safnahússins á Ísafirði.
Flestar myndirnar eru hluti
af sýningu sem Jón hélt á
Ísafirði fyrir hartnær 40 ár-
um og sýna bæði sjómenn-
sku og umhverfið á Ísafirði.
Myndirnar eru bæði svart-
hvítar og í lit. Nýlega afhenti
dóttir Jóns, Guðbjörg Lind
Jónsdóttir, Ljósmyndasafni
Ísafjarðar myndir úr ljós-
myndasafni föður hennar.
Myndirnar eru viðbót við
áður afhentar myndir, en
ljósmyndasafn Jóns er afar
fjölbreytt enda fékkst hann
bæði við hefðbundna og list-
ræna ljósmyndun.

Jón Hermannsson var
ekki bara ljósmyndari held-
ur einnig mikill hagleiks-
maður. Hann smíðaði m.a.
skipalíkön ásamt stórri eftir-
mynd af Ísafjarðarkaupstað
eins og hann leit út árið
1866. Líkanið má nú sjá á 2.
hæð Stjórnsýsluhússins á
Ísafirði. Jón fékkst alla tíð
við að mála myndir og hélt
sýningar á málverkum sín-
um sem og ljósmyndum.
Safnahúsið er opið virka
daga kl. 13-18 og laugar-
daga kl. 13-16.

Heildarakstur
lögreglu jókst

Heildarakstur ársins 2013
hjá lögreglunni á Vestfjörð-
um var var 138.354 km eða
14,6% meiri en árið þar á
undan. Munurinn á hinn
veginn á milli ára þar á
undan var gríðarlegur, akst-
urinn fór úr 171.013 km
2011 niður í 120.775 km
2012. Samdrátturinn var því
41,6% eða liðlega 50 þúsund
km. Árið 2010 var heildar-
akstur 171.279 km. Þetta
kemur fram í ársskýrslu Rík-
islögreglustjóra fyrir 2013.
Þar segir einnig að lögreglan
hafi 143 ökutæki til ráðstöf-
unar og hefur þeim fækkað
um tvö frá fyrra ári. Heildar-
akstur ársins á landinu var
3.423.578 km og hefur akst-
ur lögreglunnar dregist sam-
an um 38% frá árinu 2007
þegar hann var 5.521.861
km.

Fjöldi lögreglumanna við
störf 1. febrúar 2013 hjá lög-
reglunni á Vestfjörðum var
átján: Yfirlögregluþjónn,
aðstoðaryfirlögregluþjónn,
lögreglufulltrúi, rannsókn-
arlögreglumaður, fimm varð-
stjórar og níu lögreglumenn.

Ólafur Hjálmarsson hagstofu-
stjóri kynnti nýtt manntal á Ís-
landi fyrir stuttu. Það hefur verið
unnið á undanförnum árum en
miðast við 31. desember 2011
og er fyrsta hefðbundna manntal
í ríflega 30 ár. Auk þess er það
fyrsta rafræna manntalið á Íslandi
og er að öllu leyti sambærilegt
við manntal sem tekið hefur verið
í öllum Evrópulöndum.

Þarna kemur fram, að mann-
fjöldi á Vestfjörðum þann 31.
desember 2011 var 6.803, þar af
3.461 karlar og 3.3.42 konur. Í
Bolungarvík var mannfjöldi 867,
þar af 444 karlar og 423 konur. Í
Bæjarhreppi á Ströndum voru 92,
þar af 42 karlar og 50 konur. Í
Ísafjarðarbæ var mannfjöldi
3.651, þar af 1.825 karlar og
1.826 konur. Í Kaldrananeshreppi

var mannfjöldi 98, þar af 45 karlar
og 53 konur. Í Reykhólahreppi
var mannfjöldi 264, þar af 131
karl og 133 konur. Í Stranda-
byggð var mannfjöldi 506, þar af
275 karlar og 231 konur. Í Súða-
víkurhreppi var mannfjöldi 171,
þar af 91 karl og 80 konur. Í
Tálknafjarðarhreppi var 268, þar
af 143 karlar og 125 konur. Í
Vesturbyggð var mannfjöldi 886,
þar af 465 karlar og 421 kona.

Af helstu niðurstöðum má
nefna, að mannfjöldinn á Íslandi
31. desember 2011 var 315.556
manns, sem skiptust á 118.617
einkaheimili, en auk þess voru
8.158 manns á stofnunum eða
heimilislausir. Mannfjöldinn
skiptist ennfremur í 81.380 fjöl-
skyldur auk 60.454 karla og
kvenna sem stóðu utan við fjöl-

skyldukjarna. Alls voru taldar
117.939 hefðbundnar íbúðir sem
voru í notkun, en auk þess 8.273
slíkar íbúðir sem ekki voru nýttar
til búsetu, sem jafngildir 6,6% af
heildarfjölda hefðbundins íbúð-
arhúsnæðis. Af 249.841 einstakl-
ingi 15 ára og eldri hafa 60.922
eða 24,4% lokið háskólaprófi
sem hæstu menntun, en 86.087
eða 34,5% lokið námi á fram-
haldsskólastigi. Alls voru 166.
184 við störf, 85.961 karl og
80.223 konur, þar af þrír fjórðu
hlutar við þjónustugreinar af
ýmsu tagi.

Manntal er safn upplýsinga um
einstaklinga, búsetu þeirra og
húsakynni. Það er framkvæmt í
þeim megintilgangi að veita fjöl-
breyttar tölulegar upplýsingar um
lýðfræðilega, félagslega og hag-

ræna þætti samfélagsins á tiltekn-
um tíma. Manntal veitir innsýn í
fjölskyldugerðir og hvernig ein-
staklingarnir tengjast innbyrðis
og við aðra skýringarþætti í sama
gagnasafni, svo sem heimili,
búsetu eftir landsvæðum, mennt-
un og stöðu á vinnumarkaði auk
upplýsinga um íbúðarhúsnæði,
hagnýtingu þess og eignarhald.
Ólíkt hagtölum sem eingöngu
taka til landsins í heild geta mann-
töl veitt ítarlegar upplýsingar eftir
landsvæðum, sveitarfélögum,
byggðarkjörnum og jafnvel íbúða-
hverfum. Þessi sundurliðun
manntalsupplýsinga gefur sam-
kvæmt hefð nákvæmustu samfé-
lagsmyndina sem opinber hag-
skýrslugerð nær að birta um alla
landsmenn.

– harpa@bb.is

Fyrsta rafræna manntalið á Íslandi

Einleikir, dans og söngur á Act alone
Einleikjahátíðin Act alone

verður haldin í 11. sinn dagana
6.-10. ágúst á Suðureyri. Eins og
nafnið gefur til kynna er Act al-
one helguð einleikjalistinni. Í
Morgunblaðinu er haft eftir Elfari
Loga Hannessyni, forsprakka Act
alone, að hátíðin sé einstök í fjöl-
breyttri hátíðarflóru landsins.
Dagskráin í ár er mjög fjölbreytt
og allir aldurshópar eiga að finna
eitthvað við sitt hæfi.

„Að vanda eru einleikir aðal
uppistaða hátíðarinnar og er

óhætt að segja að nú sé boðið
upp á rjómann af því nýjasta í
einleikjaflóru landsins. Meðal
leiksýninga má nefna Sveins-
stykki eftir Þorvald Þorsteinsson
með Arnari Jónssyni, Eldklerk-
inn eftir Pétur Eggerz í flutningi
höfundar og Djúpið eftir Jón Atla
Jónasson sem Stefán Hallur Stef-
ánsson leikur á ensku. Yngsta
kynslóðin fær einnig sitt og má
þar nefna brúðumeistarann Bernd
Ogrodnik sem sýnir barnaleik-
ritið Pétur og úlfurinn,“ segir Elf-

ar Logi.
Act alone einskorðar sig ekki

við leiklistina því tónlistin fær
einnig að njóta sín. Elfar Logi
segir að gítarsnillingurinn Björn
Thoroddsen verði með tónleika
og þá mun söngvarinn Egill
Ólafsson gera upp ferilinn í tali
og tónum. „Vestfirðingurinn
Bjarni Arason verður með ein-
staka tónleika í hátíðarlok,“ segir
Elfar Logi. Dansararnir Saga Sig-
urðardóttir og Anna Richards-
dóttir sýna á Act alone. Saga

frumsýnir nýtt verk og Anna
verður með sérstæðan þrifagjörn-
ing.

„Ritlistin á einnig sína fulltrúa
á Act alone með þeim Eiríki Erni
Norðdahl og Ólínu Þorvarðar-
dóttur. Síðast en ekki síst verður
opnuð myndlistarsýning með
verkum Eddu Heiðrúnar Back-
man sem mun standa alla hátíð-
ina,“ segir Elfar Logi. Nánari
upplýsingar má nálgast á heima-
síðu hátíðarinnar, actalone.net.

– smari@bb.is

Hermenn frá konunglega
breska sjóhernum á Ísafirði
Skútan HMSTC Endeavour en

annað sumarið í röð kom til hafn-
ar á Ísafirði fyrir stuttu með áhöfn
sem samanstendur af hermönn-
um frá konunglega breska sjó-
hernum, sem stunda nám við sigl-
ingaskólann Joint Services Ad-
venturous Sail Training Centre
(JSASTC) í Gosport á suður-
strönd Englands, sem er einungis
fyrir hermenn í breska hernum.
Þriðjungur námsins felst í verk-
legri þjálfun á sjó og geta nem-
endur sótt um að taka þátt í leið-
angrinum Arctic Expresssem
sem hluta af þeirri þjálfun og
Endeavour er ein af skútum leið-
angursins.

Í leiðangrinum, sem hefur
staðið hefur frá byrjun júní og
lýkur í september, eru áhafna-
skipti á tveggja vikna fresti.
Rebecca Walford er skipstjóri í
þessum þriðja legg leiðangursins

sem hófst í Reykjavík. Þá kom
skútan við í Keflavík og þaðan
var henni siglt til Ísafjarðar. Í
ferðinni eru nemendur hvattir til
að fara út fyrir sinn þæginda-
ramma til að öðlast betri skilning,
bæði á sjálfum sér og hópnum
sem heild. Um leið fá þeir að

upplifa fallegt landslag, ísjaka
og gríðarlega jökla og munu búa
að þessari reynslu alla ævi.

Skútan er af gerðinni Challe-
nge 67 og ein af 14 slíkum sem
framleiddar voru fyrir The Global
Challenge, eina erfiðastu sigl-
ingakeppni veraldar þar sem siglt

er hringinn í kringum hnöttinn.
Arftaki Challenge 67 í keppninni
er Challenge 72 en númerin gefa
til kynna lengd skrokksins í
fetum. Eldri skútan, sem notuð
er í Arctic Express, er úr áli og
liðlega 20 metrar að lengd frá
skut að stefni.     – harpa@bb.is

Rebecca Walford er skipstjóri í þessum þriðja legg leiðangursins.
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Samráð í orði en ekki borði
Albertína Friðbjörg Elíasdótt-

ir, stjórnarformaður Fjórðungs-
sambands Vestfirðinga, segir að
algjörlega hafi verið gengið fram-
hjá viðhorfum og skoðunum
heimamenna þegar ákvörðun um
sameiningu Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða og Heilbrigðisstofn-
unarinnar á Patreksfirði, var
tekin. Stjórn Fjórðungssam-
bandsins sendi frá sér harðorða
ályktun í síðustu viku sen send
var Kristjáni Þór Júlíussyni, heil-
brigðisráðherra og þingmönnum
NV-kjördæmis. „Því miður hafa

viðbrögð verið lítil sem engin,
en eini þingmaðurinn sem hefur
haft samband er Elsa Lára Arnar-
dóttir sem stendur með okkur
í málinu,“ segir Albertína.

Hún segir að engan skyldi
undra að ályktunin sé harðorð.
„Því miður virðist allt samráð
vera aðeins í orði. Alltof oft er
búið að taka ákvarðanir áður en
haft er samráð við heimamenn
og það er því varla hægt að nota
það orð um þetta ferli, heldur eru
send bréf eða haldnir fundir alltof
seint í ferlinu. Það á ekki ein-

göngu við í þessu máli. Alltof
oft virðist í raun ekki vera ætlun
ríkisins að hlusta á hið svokallaða
samráð hvort eð er,“ segir Albert-
ína. Ásthildur Sturludóttir, bæjar-
stjóri Vesturbyggðar, hefur gagn-
rýnt vinnubrögð heilbrigðisráð-
herra og sagði framkomu ráðu-
neytisins óboðlega og ruddaskap
gagnavart íbúum.

„Samráð ráðherra í þessu máli
fólst í fundum með forsvars-
mönnum Vesturbyggðar þar sem
ráðherra var augljóslega búinn
að taka ákvörðun í málinu og

hafnaði strax öllum hugmyndum
heimamanna. Ekki var rætt við
Fjórðungssambandið og að því
best ég veit ekki Ísafjarðarbæ
heldur. Heilbrigðisráðherra virð-
ist hafa einhverjar forsendur í
málinu sem hann hefur ekki vilj-
að deila með heimamönnum og
virðist hafa farið inn í þetta sam-
ráð algerlega lokaður á aðrar for-
sendur,“ segir Albertína.

Hún segir að skilgreina verði
hvað felist í því samráði sem
heilbrigðisráðherra á að hafa við
sveitarfélög við sameiningar heil-

brigðisstofnana eins og tilgreint
er í lögum. „Í skýringu með frum-
varpi til laga um heilbrigðisstofn-
anir segir að ráðherra sé bundin
samráðsskyldu við sveitarfélög
og Samband íslenskra sveitarfé-
laga. Hvernig sú samráðsskylda
er praktiseruð er einhliða ákvörð-
un ráðuneytisins.,“ segir Albert-
ína. „Við erum einfaldlega orðin
þreytt á hinu svokallaða samráði
ríkisins og köllum eftir raunveru-
legu samtali. Annars geta menn
allt eins sleppt þessu og tekið
áfram sínar einhliða ákvarðanir.“

Hörður Geirsson við myndavélina forlátu.

Tekur myndir með um 135 ára gamalli myndavél
Hörður Geirsson, ljósmynda-

sérfræðingur Minjasafnsins á
Akureyri, var staddur á Ísafirði í
síðustu viku til að taka myndir
og framkalla með efnum og að-
ferðum sem notaðar voru um
1850, svokallaðri votplötutækni
(wetplate) sem hann lærði í Kali-
forníu. Notast er við framandi
efni og myndin framkölluð á gler-
plötu og málmplötu. Myndavélin
sem hann notar er frá 1880 en
hana keypti hann á Ebay. Þá er
hann með færanlegt myrkraher-
bergi, eða myrkrakassa, í skottinu
á bíl sínum. Þessa dagana ferðast
hann um landið með ljósmyndir
af húsum og þorpum sem voru
teknar upp úr miðri 19. öld og
reynir að taka myndir af sömu
stöðum, bara tæplega einni og
hálfri öld síðar.

„Ég er búin að vera sinna þessu
verkefni frá 2011 þannig að þetta
er fjórða sumarið núna. Ég átti

bara Vestfirðina eftir en svo eru
alltaf að bætast við fleiri og fleiri
myndir og nú þarf ég að fara á
Vopnafjörð t.d. og Djúpavog, bú-
in að fara margar ferðir á Djúpa-
vog. Ætli ég ekki að keyra um
sex þúsund kílómetra á ári,“ segir
Hörður þegar blaðamaður náði á
hann þar sem hann var staddur í
Neðstakaupsstað að taka mynd
af Faktorshúsinu.

„Myndirnar sem ég er með eru
flestar í eigu Þjóðminjasafns Ís-
lands og eru frá tímanum fyrir
1880 og voru teknar með þessari
tækni, votplötutækni. Á Ísafirði
tek ég mynd af Faktorshúsinu og
Mjallargötu 5 en fyrirmyndirnar
tók Friðrik Löwe í kringum 1877.
Svo tek ég yfirlitsmynd yfir bæ-
inn eftir fyrirmynd Sigfúss Ein-
arssonar frá sirka 1866. Jóna
Símonía hjá Safnahúsinu leyfði
mér að kíkja á frummyndirnar sem
eru héðan, ég er auðvitað bara

með afrit, en það er alltaf merki-
legt að sjá frummyndirnar“ segir
hann.

„Ég var líka að mynda í Bol-
ungarvík og á Patreksfirði, yfir-
litsmyndir á báðum stöðum, en
frá Þingeyri eru til mjög merki-

legar myndir, meðal annars einar
elstu útimyndir sem hafa verið
teknar með þessari tækni. Þær
voru teknar af frönskum leiðang-
ursmönnum um 1858,“ segir
hann. Aðspurður hvernig hafi
gengið að mynda segir hann það

hafa gengið ótrúlega vel. „Það er
alveg yndislegt veður hér í dag.
Ég keyrði í nótt frá Akureyri til
að ná þessu góða veðri til að
mynda.“ segir Hörður Geirsson,
ljósmyndasérfræðingur.

– harpa@bb.is
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Sælkeri vikunnar er Áslaug Inga Barðadóttir frá Ísafirði

Einföld og góð fiskisúpa og rabbabarapæEinföld og góð fiskisúpa og rabbabarapæEinföld og góð fiskisúpa og rabbabarapæEinföld og góð fiskisúpa og rabbabarapæEinföld og góð fiskisúpa og rabbabarapæ
Hérna eru tvær uppskriftir

úr uppskriftarboxinu mínu,
hvor tveggja einfaldar og
fljótlegar. Í súpuna er gott að
nota hvítan góðan fisk, þorsk,
steinbít eða löngu jafnvel lax.
tilvalið er að nota ný uppteknir
kartöflur í súpuna. Í desertinn
er svo tilvalið að nota ferskan
Rabbabara úr garðinum eða
garði nágrannans. Gott að bera
fram með létt þeyttum rjóma
eða vanilluís :)

Einföld og góð fiskisúpa
1 stór laukur
3 hvítlauksrif
3 gulrætur
3 stönglar sellerí
3 kartöflur
1 dós tómatþykkni

1 dós maukaðir niðursoðnir
tómatar ( eða ca 6 nýjir maukaðir
)

Salt og pipar eftir smekk
2-3 tsk basil
2 tsk majoram
2 teningar grænmetiskraftur
1 peli rjómi
1 lítri vatn.
600 gr fiskur, skorinn í hæfi-

lega bita ( hægt að nota hvaða
fisk sem er, eina tegund eða
blanda nokkrum saman ).

Olía hituð í stórum potti,
grænmetið brytjað í passlega bita
og mýkt í olíunni.Tómatþykkni,
niðursoðnum tómötum og græn-
metiskrafti bætt út í og látið
krauma stutta stund, vatni bætt
út í og látið sjóða í um 30 mínútur.
Þá er kryddi og rjóma bætt út í,

smakkað til og látið sjóða í nokkr-
ar mínútur í viðbót. Að lokum er
fiskinum bætt út í og soðið í
stutta stund. Borið fram með
góðu brauði.

Rabbabarapæ
4-8 rabbabarastönglar (eftir
stærð)
¾ bolli hlynsýróp
½ bolli hveiti
½ bolli haframjöl
½ bolli hrásykur
1 saltklípa
¼ bolli mjúkt smjör
Dass af hvítum súkkulaðidrop-
um
Skolið og skerið rabbabarann

í hæfilega bita. Setjið í bökuform
og hellið hlynsírópi yfir. Blandið
saman hveiti, haframjöli, sykri

og salti í annarri skál, klípið
smjörið saman við þar til deigið
er mylsnukennt. Stráið yfir rabba-
barann. Bakið við 190° í ca 35
mínútur þar til gullinbrúnt. Dreif-
ið súkkulaðidropunum yfir þegar

ca 5 mínútur eru eftir af bökun-
artímanum. Berið fram heitt
með rjóma eða ís.

Ég skora á Valdísi Maríu
Einarsdóttur að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Draumur að geta sýnt fegu

Fyrir tæpum fjórum árum keypti
Sigurður Aðalsteinsson bátinn
Ísöld sem er 12 manna harðbotna
slöngubátur, svokallaður RIB
bátur. Hann er búinn að gera bát-
inn út frá Ísafirði í þrjú sumur og
býður upp á margskonar skemmti-
siglingar um Ísafjarðardjúp og
Jökulfirði. Hægur en öruggur
gangur er á rekstrinum og segir
Sigurður að sumarið í ár hafi
gengið mjög vel. „Fyrst voru þetta
nánast eingöngu skemmtiferða-

skipin hjá mér, bæði farþegar og
áhafnirnar. Það hefur verið mjög
vinsælt hjá áhöfnunum að koma
í siglingu,“ segir Sigurður. Í ár er
kúnnahópurinn blandaðri, Íslend-
ingar láta sjá sig meira. Þá verður
Sigurður var við aukna lausa-
traffík af götunni.

Sigurður býður fyrst og fremst
upp á tvenns konar ferðir. Annars
vegar safaríferð og svo hvala-
skoðunarferð. „Í safaríferðinni er
farið frá Edinborgarbryggjunni

og yfir á Snæfjallaströnd og inn
með henni fram hjá Ytra-Skarði
og Möngufossi og hringinn í
kringum Æðey. Svo er farið yfir
Djúpið og í Ögurhólmana og svo
í Hvítanes og í Vigur og heim.
Það er búið að vera mikið líf í
Djúpinu í sumar, bæði fugl og
hvalur og þó við auglýsum þetta
ekki sem hvalaskoðunarferð þá
hef ég séð hval í hverri einustu
ferð í sumar. Þessar ferðir eru
stílaðar upp á komur skemmti-

ferðaskipanna,“ segir Sigurður.
Í sumar er í fyrsta skiptið boðið

upp á eiginlegar hvalaskoðunar-
ferðir. Í hvalaskoðuninni er fyrst
farið yfir á Snæfjallaströnd og
svo er farið í Vigur. „Við förum
í land í Vigur og borðum í Maríu-
stofu og fáum stutta leiðsögn um
eyjuna og svo er farið í hvala-
skoðunina. Stundum er hvalur
við Vigur og stundum þarf að
fara alla leið inn í Ísafjarðarbotn
eða í Jökulfirðina,“ segir hann

og bætir við að alltaf hafi fundist
hvalur. Sigurður er mest var við
hnúfubak en eitthvað sést af
hrefnu, hnísu og höfrungum.
„Við erum ekki mikið að skoða
hrefnurnar, þær sýna sig lítið,
það rétt sést í bakið á þeim og
það er ekkert gaman að eltast við
hnýsurnar og höfrungana sem eru
á stanslausri ferð. Hnúfubakurinn
sýnir sig mest og það finnst
ferðamönnunum náttúrulega
alveg frábært. Í vor sáum við
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gurð Ísafjarðardjúpsins
háhyrning í Jökulfjörðum en ég
hef ekki orðið meira var við þá,“
segir Sigurður.

Í Ísöld er 350 hestafla vél og
vill Sigurður ekki gefa upp há-
marksganghraðann. „Ég sigli
bátnum ekki hraðar en 30 mílur
þegar veður er gott en oft erum
við að dóla miklu hægar þegar
margt er að skoða. En það er
kostur að geta farið hratt yfir
þegar það er verið að fara á milli
staða.“ Auk þessara tveggja ferða
þá fer Sigurður í sérferðir bæði
fyrir einstaklinga og ferðaskrif-
stofurnar Vesturferðir, Ögur
Travel og Borea Adventures og
segir hann að þeim ferðum fari
fjölgandi. „Ég vinn mikið með
ferðaskrifstofunum hérna á svæð-
inu og þau selja fyrir mig ferðir.
Það er mikilvægt að menn vinni
þétt saman í ferðaþjónustunni því
saman getum við boðið upp á
miklu betri þjónustu við kúnn-
ana.“

Sigurður er þess fullviss að
miklir möguleikar séu í sjótengd-
ri ferðamennsku á Vestfjörðum
en til þess þurfi betri aðstöðu.
„Við eigum að geta boðið hverri

Sigurður Gunnar Aðalsteinsson. Með honum á myndinni er Agnes Ósk Marzellíusardóttir.
einustu skútu sem vill koma
hingað upp á toppþjónustu, bryggju-
pláss, rafmagn og þess háttar en
það er erfitt í dag þegar varla er
pláss bara fyrir heimaskúturnar.
Menn þurfa að hugsa stórt í
þessum efnum.“

Fyrstu tvö sumrin sem Sigurð-

ur gerði út bátinn bar nokkuð á
vélarbilunum og gekk útgerðin
brösuglega, það er þó allt komið
í lag í dag og í sumar hefur út-
gerðin gengið snurðulaust. „Nú
þegar þetta er komið á beinu
brautina langar mig til að þakka
þeim sem höfðu trú á þessu með-

an allt gekk á afturfótunum og
hvöttu mig áfram, Vesturferðir,
Borea, Ögur Travel og ekki síst
fólkinu sem stendur mér næst,
fjölskyldu og foreldrum mínum.
Það var langþráður draumur að
kaupa bátinn og sýna ferðamönn-
um fegurð Ísafjarðardjúps. Ég var

á sjó í Djúpinu í mörg ár og alltaf
langað til að sýna fólki alla þessa
fallegu staði í Djúpinu,“ segir
Sigurður Gunnar Aðalsteinsson,
ferðafrömuður.

Ljósmyndari BB fór í ferð á
Ísöld og tók þessar myndir.

– smari@bb.is
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Mýrarboltinn tíu ára
Evrópumeistaramótið í mýrar-

bolta hefur verið haldið á Ísafirði
frá árinu 2004 og fagnar því tíu
ára afmæli í ár. Eins og undan-
farin ár fer það fram um verslun-
armannahelgina og er orðið einn
af helstu viðburðum helgarinnar
sem trekkir að gesti í þúsundatali
víða af landinu. Margir koma að
mótshaldinu en um stýrið halda
sömu menn og frá upphafi, þeir
Jón Páll Hreinsson og Jóhann
Bæring Gunnarsson auk Hálf-
dáns Bjarka Hálfdánssonar, sem
kom inn nokkrum árum seinna.
Þeir þrír skipa stjórn mýrarbolta-
félagsins og leggja á sig gífurlega
vinnu svo að mótið megi verða
að veruleika ár frá ári.

Bæjarins besta fékk þremenn-
ingana til að segja frá upphafinu,
framtíðarsýninni og markmiðum
stjórnarinnar er kemur að móts-
haldinu.

Fyrstu keppendurnir
narraðir til þátttöku

Mikið vatn er runnið til sjávar
frá því að verkefnið var fyrst kynnt
fyrir þeim Jóni Páli og Jóhanni
Bæring, eða Jóa eins og flestir
þekkja hann, á vordögum 2004.

Rúnar Óli Karlsson var upp-
hafsmaðurinn að þessu öllu sam-
an. Fyrir áratug síðan var hann
að starfa fyrir Ísafjarðarbæ og
frétti af mýrarbolta í gegnum Evr-
ópusamstarfsverkefni sem kall-
aðist Usevenue. Hann kom til
okkar þar sem við vorum nokkrir
félagar að spila fótbolta á Torf-
nesi og kynnti hugmyndina fyrir
okkur því hann var að leita eftir
tveimur sjálfboðaliðum til að fara
til Finnlands og taka þátt í mótinu
sem á rætur sínar að rekja þaðan.
Enginn sýndi mikinn áhuga nema
við Jói sem stukkum á tæki-
færið,“ segir Jón Páll.

„Við flugum út til Finnlands
til að taka þátt í mótinu og höfð-
um í raun enga hugmynd hvað
við vorum að fara út í. Við fórum
samt með því hugarfari að sjá
hvernig framkvæmd svona stórs
móts færi fram. Þetta var ekki
ætlað sem skemmtiferð þó svo
að það hafi komið á daginn að
þetta var mjög skemmtilegt. Enda
hafði Rúnar lagt okkur línurnar
áður en við fórum,“ segir Jói.

„Við vissum nú samt ekkert
um hvað þetta snerist og héldum
að við værum að fara spila fót-
bolta. En við kolféllum fyrir
íþróttinni, fannst mótið ótrúlega
skemmtilegt og svæðið rosalega
fallegt. Við komum því heim al-
veg uppnumdir og sögðum fót-
boltafélögunum frá því hversu
stórskemmtilegur mýrarbolti
væri. En kynning okkar á grein-

inni fékk afar dræmar undirtektir
og enginn hafði áhuga á því sem
við vorum að kynna nema Rúnar
sem alltaf hafði trú á mýrarbolt-
anum,“ segir Jón Páll.

„Þrátt fyrir þetta áhugaleysi
ákváðum við að skella í eitt mót
strax um haustið. Mótið byrjaði
sem fótboltamót um morguninn
á gervigrasvellinum á Torfnesi.
Við tilkynntum svo er leið á mót-
ið að úrslitin myndu ráðast í mýr-
arbolta en það kom ekki nema
rétt um helmingur þeirra liða sem
tóku þátt, eða fjögur lið, segir Jói.

„Kvöldið áður höfðum við
undirbúið einn völl í Tungudal
en fengum til afnota moldarflag
sem átti eftir að sá í og ganga frá
fyrir golfklúbbinn. Við ætluðum
að bleyta það og stappa svo með
fótunum þar til það myndaðist
drulla, en það gerðist nákvæm-
lega ekki neitt sama hvað við
hömuðumst. Við fengum slökkvi-
liðið til að koma og bleyta vel í
flaginu en ekkert gerðist. Hann
Gísli Jón Kristjánsson var að
basla í þessu með okkur og hann
gerði sér lítið fyrir, stökk heim
og náði í dráttarvél með plóg og
hamaðist á vellinum í góða
klukkustund og bjó þannig til
drulluna. Síðan vorum við ekki
með nein mörk til aflögu svo að
ég tók mig til og fékk „lánaðar“
fjórar rörpípur sem ég fann á
byggingastæði og skellti upp sem
gamaldagsmörkum. Í kjölfarið
fór boltinn að rúlla en á þessu
fyrsta móti þar sem keppendurnir
voru í raun narraðir til að taka
þátt kom Halldór Sveinbjörnsson
ljósmyndari og smellti af mynd
sem birtist á baksíðu Moggans
og vakti mikla athygli,“ segir Jón
Páll.

Keppendafjöldinn
fljótur að margfaldast

Árið eftir var ráðist í mótshald
af fullri alvöru.

„Við fengum nokkur heimalið
til að taka þátt en ég man að
síðustu dagana fyrir mót stóðum
við í ströngu til að fá fleiri stelpur
til að taka þátt því það sárlega
vantaði kvennalið. Sædís, konan
mín, hóaði sama samstarfsfélög-
um sínum úr grunnskólanum í
eitt lið og Þuríður konan hans
Jóns gerði það sama hjá sér svo
það var eitt kennaralið og eitt
hjúkkulið. Svo tók Gleðisveit
Gaulverja þátt í fyrsta sinn ásamt
fleiri liðum. Þá vorum við bara
með tvo velli og héldum mótið í
vikunni eftir verslunarmanna-
helgina eins og var þar til árið
2007 en síðan hefur mýrarboltinn
farið fram þessa stærstu ferða-
helgi ársins,“ segir Jói.

Fjöldi keppenda margfaldaðist
hratt og þótt heimamenn hafi nán-
ast eingöngu verið meðal kepp-
enda fyrstu árin leið ekki á löngu
þar til gestir voru farnir að streyma
að úr öllum landshornum.

„Það hefur verið stígandi í
keppendafjöldanum öll árin nema
eitt, en það var mótið eftir óærið
mikla 2008. Það var nánast óveð-
ur og rosalega kalt en við lærðum
okkar lexíu og erum núna alltaf
með varaplan ef veðurguðirnir
eru eitthvað ósamvinnuþýðir.
Fyrst við lifðum af þetta hörm-
ungarár (veðurfarslega séð) fór
maður að trúa að þetta gæti verið
eitthvað sem komið væri til að
vera,“ segir Jói og bætir við: Við
höfum gert milljón mistök frá
upphafi og erum enn að gera
skyssur en við lærum af því og
höfum vaxið með því. Við settum
okkur strax þá stefnu að gera
alltaf aðeins betur ár frá ári og
höfum verið mjög metnaðarfullir
í að framfylgja því.“

„Síðustu tvö ár hafa verið skráð
á mótið um hundrað lið og við
sjáum svo sem ekki fyrir okkur
að mýrarboltinn sjálfur stækki
mikið meira. Við höfum beitt
okkur frekar fyrir því að vera
með veigameiri skemmtidagskrá
á kvöldin til að fylgja eftir þessum
aukna fjölda, sem þessir gaurar
vilja endilega stækka endalaust“
segir Hálfdán Bjarki.

Stuðningur við íþróttahreyf-
inguna í Ísafjarðarbæ

Frá árunum 2008 til 2009 þró-
aðist mótið frá því að vera vett-
vangur þar sem vinirnir komu
saman og skemmtu sér, í að vera
alvöru mót.

„Við vorum til að mynda fyrstu
árin alltaf sjálfir að keppa með
okkar liðum enda finnst okkur
svo skemmtilegt að spila mýrar-
bolta. Svo var það árið 2009
þegar segja má að við höfum
haldið fyrsta alvöru mótið, svona
miðað við hvernig það er orðið í
dag, en þá gerðum við samning
við BÍ um að félagið fengi hluta
að aðgangseyrinum til að nýta í
starf sitt í stað þess að sjá um
öryggisgæslu og sitthvað fleira
sem kemur að utanumhaldi móts-
ins. Frá árinu 2010 hafa íþróttafé-
lögin haft einkarétt á veitingasölu
á svæðinu enda var það snemma
markmið okkar sem að mótinu
standa að vera einn af stærstu
stuðningsaðilum íþróttahreyfing-
arinnar í Ísafjarðarbæ. Og ég
myndi segja að okkur hafi tekist
að gera mótið að einni helstu
tekjulind þeirra félaga sem koma
að þessu,“ segir Jón Páll.

„Allir sem koma í dag að mót-

inu fá greitt fyrir sína vinnu, þetta
er mikil vinna en getur þýtt mik-
inn pening,“ bætir Jói við. „Enda
er mótið orðið gjörbreytt frá því
sem fyrst var og verður sterkara
eftir því sem fleiri koma að því.
Þetta eru ekki lengur bara við
hérna í stjórninni sem stöndum
að þessu.“

„Árið 2012, þegar Hálfdán
Bjarki komst ekki á skipulags-
fund til að tala um fyrir okkur,
fengum við Jói þá brjálæðislegu
hugmynd að halda brennu, sem
sagt sérstakan viðburð ofan á allt
annað sem fylgir mótinu,“ segir
Jón Páll. „Í dag er brennan orðin
einn stærsti viðburður mótsins
en okkar markmið var að sýna
þakklæti mýrarboltamanna til
bæjarbúa. Þetta er okkar leið til
að segja takk fyrir okkur fyrir
allt umburðarlyndið.

Við gerum okkur grein fyrir
því að það er ekki sjálfsagt að
koma með nokkur þúsund manns
inn í bæjarfélagið. Það er álag
fyrir hinn almenna bæjarbúa sem
allt í einu þarf að standa í 20
mínútna biðröð í bakaríinu og
bærinn þeirra fyllist af fólki sem
komið er til að skemmta sér. Það
er vitaskuld ákveðið ónæði sem
hlýst af því. Þess vegna vildum
við búa til viðburð þar sem bæjar-
búar geta komið með fjölskyld-
una og notið góðrar kvöldstundar
í boði félagsins. Við höfum bless-
unarlega verið svo heppnir að
allflestir bæjarbúar eru jákvæðir
gagnvart mýrarboltanum, við er-
um afar auðmjúkir gagnvart því.“

Raunsæi Drullusokkurinn
Jón Páll og Jói höfðu verið við

skipulagningu mótsins í nokkur
ár þegar þeir fengu liðsinni Hálf-
dáns Bjarka.

Hálfdán Bjarki kom strax í
byrjun að mótinu sem leikmaður
og eini okkar sem hefur verið í
liði öll tíu árin. En hann var annar
maðurinn sem titlaður var Drullu-
sokkur mótsins og árið 2009 kom
hann einnig inn í skipulagsnefnd-
ina með okkur og Rúnari Óla,“
segir Jói.

Rúnar Óli má segja að sé guð-
faðir mótsins og var leiðtoginn
fyrstu árin en hann hefur verið í
„ársleyfi“ frá árinu 2007 þegar
hann þurfti að skilja sig frá þessu
vegna annríkis í kjölfar þes að
hann stofnaði ferðaþjónustufyrir-
tæki. Við bíðum bara sallarólegir
eftir því að hann snúi aftur. Það
hlýtur að koma að því,“ bætir
Jón Páll við og hinir kinka sam-
sinnandi kolli.

„Ef við skilgreinum hlutverk
Hála (eins og Hálfdán Bjarki er
kallaður meðal margra vina, inn-

skot blaðamanns) er það í raun
að halda okkur Jóa niðri á jörðinni
þegar við fáum einhverjar stór-
tækar hugmyndir sem dæmdar
eru til að mistakast. Við tveir
erum iðulega búnir að sigra heim-
inn í huganum og farnir að sjá
fyrir okkur kaup á svifnökkvum
fyrir nýja keppnisgrein eða guð
má vita hvað. Þá er hann raunsæi
gaurinn sem kippir okkur niður á
jörðina.

Háli hefur líka séð um skrán-
ingarkerfið í mörg ár eða allt frá
því að hann sá um það óaðfinn-
anlega í fyrsta sinn,“ segir Jón
Páll og hann og Jói hlægja að
minningunni. „Þá var skráningar-
kvöldið haldið á Edinborg og Háli
var búinn að útbúa eitthvað flókið
riðla-kerfi með aðstoð Excel-for-
ritsins. Það varð rosa sprengja
og húsið fylltist af fólki sem var
að skrá sig. Við gleymdum að
setja þak á það hvenær skráningu
yrði lokið og endalaust bættust
lið við. Háli var orðinn svo stress-
aður og eins og svo margra er
siður ákvað hann að fá sér bjór til
að róa taugarnar, svona rétt til að
hætta naga neglurnar. En eitthvað
missti hann sig og varð orðinn
það vel við skál að við Smári
Karlsson reyndum að ráða úr
kerfinu hans með hann tuðandi
fyrir aftan okkur að við mættum
ekki rugla í kerfinu. Á endanum
þurftum við að henda honum út
til að fá frið til að finna út úr
þessu og riðlaskipanin var ekki
tilbúin fyrr en rétt klukkutíma
áður en mótið hófst. Síðan hefur
skráningin farið rafrænt fram og
þetta flotta netkerfi sem við erum
komnir með heitir Hálinn og sér
Hálfdán Bjarki alfarið um það.
Núna segjum við að enginn megi
rugla í Hálanum, nema Hálfdán
Bjarki.“

Mýrarboltinn skilar
miklu til samfélagsins

Allir þrír eru sammála um að
mótið hefði aldrei vaxið eins og
það hefur gert og væri ekki enn
við lýði ef ekki væri fyrir aðkomu
ótal margra íbúa Ísafjarðarbæjar
sem lagt hafa hönd á plóg.

„Við gætum setið hér og þulið
upp alla þá sem þökk eiga skilið
en við getum ekki lagt það á
lesendur BB að koma með nær
endalausan nafnalista. Sumir
hafa hjálpað okkur frá upphafi,
aðrir komið inn þegar þeirra er
þörf en þetta væri ekki hægt ef
við hefðum ekki þetta frábæra
bakland sem við höfum. Það er
ekki einn, eða tveir heldur tugir
manna sem hafa fylgt þessu eftir
með ýmsum hætti á þessum tíu
árum. Í upphafi unnu margir þess-
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ara aðila í sjálfboðavinnu en við
viljum ekki lengur hafa það þann-
ig og því fá allir sem leggja vinnu
í mótið einhverja umbunum með
einum eða öðrum hætti.

Við höfum reynt að koma allri
sjálfboðaliðavinnu yfir á félögin
sem vinna með okkur sem fá þá
pening í staðinn í félagsstarfið.
Smám saman hefur þeim fjölgað
sem fá bita af kökunni og má
nefna sem dæmi að nú hafa björg-
unarsveitarmenn bæst við hóp-
inn. Maður áorkar engu einn á
þessum skala en þegar margir
koma að þessu er hægt að gera
stóra hluti.“

Félagarnir segjast afar stoltir
af því að erfiðisvinnan þennan
áratug er að skila töluverðu til
samfélagsins.

Fyrir einhverjum árum var
gerð neyslukönnun á því hverju
þjóðhátíðargestir væru að skila
til bæjarfélagsins í Vestmanna-
eyjum og það voru gífurlegar
upphæðir. Þegar við skoðum
þetta í sama samhengi hér fyrir
vestan er mýrarboltinn að skila
ótrúlegum fjárhæðum til samfé-
lagsins. Það eru ekki einhverjir
tugir milljóna, heldur er það
hundruðir milljóna sem mýrar-
boltagestir skilja eftir sig. Þetta
fólk er að kaupa mat, gistingu,
þjónustu og eyða í aðra neyslu
og skilur eftir sig stórar fjárhæðir
þegar það snýr aftur heim. Við
erum að sjálfsögðu mjög ánægðir
með það. En á sama tíma er mót
af þessari stærðargráðu mikil
fjárhagsleg áhætta, við leggjum
mikið undir og vitum aldrei fyrr
en á hólminn er komið hvernig
skráningin verður. Við leggjum
mikið í markaðssetningu og held
ég að það séu engar ýkjur að slá
því fram að í samstarfi við sam-
starfsfélaga mótsins er enginn
sem auglýsir Ísafjörð meira held-
ur en mýrarboltafélagið, þegar
miðað er við fjárútlát. Og þrátt
fyrir þrálátt álit margra erum við
ekki að ganga burt frá mótinu
með fúlgur fjár. Við fáum ekki
laun frá Mýrarboltafélaginu og
okkur hefur stundum sárnað það
þegar fólk hefur slegið því fram
að við séum að gera þetta í
gróðasjónarmiði og tökum ein-
hverjar milljónir út úr þessu, því
það er langt í frá. Ef það ætti að
borga okkur lágmarkslaun í tíma-
kaup fyrir vinnuna sem við leggj-
um í þetta, þá væri útilokað að
halda þetta mót!,“ segir Jón Páll.

Þakka bæjarbúum
stuðninginn með brennu
En hvernig er framtíðarsýn

mýrarboltamannanna á þessum
stóra viðburði sem er orðinn fast-
ur liður í hátíðarhöldum landans
um verslunarmannahelgina?

„Við vitum ekki hvað framtíð-
in ber í skauti sér en miðað við
umgjörð mótsins þolir mýrarbolt-
inn og Ísafjörður ekki stærri þátt-
takendafjölda en um 5.000 manns,“
segir Jón Páll.

„Ekki nema við myndum færa

mótið út fyrir bæinn og halda
það sem útihátíð eins og þjóð-
hátíð í Eyjum. Í dag er þetta ekki
útihátíð og við höfum aldrei selt
mýrarboltann sem slíka. Það er
frítt að koma til Ísafjarðar og
öllum opið að koma og horfa á
mótið þar sem frítt er inn á svæð-
ið. En ef þetta myndi stækka mik-
ið meir yrði það ekki hægt nema
að hafa þetta á afmörkuðu svæði,
fyrir utan bæjarmörkin, þar sem
seldur væri aðgangur,“ útskýrir Jói.

„Það gæti líka vel verið að
eftir nokkur ár verði þátttakenda-
fjöldinn núll og mýrarboltinn
renni sitt skeið. Við vitum í raun
og veru ekki hvað mun verða en
eins og staðan er í dag getur
brugðið til beggja vona því mýr-
arboltinn er enn ekki orðinn að
stofnun sem byggir á áratuga-
langri hefð eins og þjóðhátíð í
Eyjum þar sem hvaða vitleysing-
ur sem er gæti komið og tekið
við stjórninni en samt fengið
10.000 manns til að mæta. Það er
ekki sjálfsagt að við keyrum okk-
ur í gírinn á hverju ári og höldum
mótið. Kannski komumst við
ekki í gírinn á næsta ári, eða
næsta og mýrarboltinn hættir,“
segir Hálfdán Bjarki.

Mýrarboltamenn leggja áherslu
á að markhópurinn sé ekki ungt
fólk sem komi í bæinn eingöngu
í leit að drykkjuskemmtun og
einn liður í því er að hafa 18 ára
aldurstakmark.

„Það er ástæða fyrir því að
aldurstakmarkið er 18 ár því við
viljum ekki vera að stefna börn-
um hingað til að taka þátt í mýr-
arboltanum og unglingar eru enn
börn þegar þeir eru sextán ára,“
segir Jói.

Við erum að reyna stefna öðr-
um markhópi hingað en kannski
þessum hefðbundna markhópi
fyrir útihátíðir þessa helgi. Eins
höfum við lagt mikla áherslu á
öryggismál,“ segir Jón Páll.

Liður í því var samstarf sem
við hófum við Sólstafi Vestfjarða
fyrir nokkrum árum um forvarn-
arstarf gegn kynferðisofbeldi en
við erum mjög stoltir af því starfi
sem hefur gengið afar vel. Með
því vildum við setja þann samfé-
lagslega tón hvað við viljum og
gefa út þau skilaboð að ákveðin
hegðun er ekki liðin,“ segir Jói.

„Til allrar hamingju höfum við
ekki lent í því að alvarleg ofbeld-
isbrot komi upp á mýrarboltanum
eða að kærð hafi verið nauðgun
sem því miður hefur oft verið
fylgifiskur svona stórrar hátíðar.
Okkur er mjög umhugað um að
gera allt sem í okkar valdi stendur
til að koma í veg fyrir að nokkurt
slíkt komi upp en auðvitað þarf
ekki nema einn til að eyðileggja
fyrir öllum hinum,“ segir Jón Páll.

„Við höfum reynt að fá sem
flesta til að styðja okkur í þessu
og gefa þá stefnu út að svona
lagað sé eitthvað sem ekki verði
liðið. Ef allir leggjast á eitt höfum
við trú á að hægt sé að koma í
veg fyrir að slíkt komi upp á

mýrarboltanum. Það er okkar ein-
læga von að minnsta kosti, segir
Jói.

Að vanda má búast við miklu
fjöri í Tungudal um helgina er
mýrarboltinn fer fram. Áhuga-

sömum er bent á að nánari upp-
lýsingar er að finna á vefnum
myrarbolti.com.

Jóhann Bæring Gunnarsson, Hálfdán Bjarki Hálfdánsson og Jón Páll Hreinsson.
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
31. júlí 1991: 31. júlí 1991: 31. júlí 1991: 31. júlí 1991: 31. júlí 1991: Kvikmynd Frið-
riks Þórs Friðrikssonar, Börn

náttúrunnar, var sýnd í
Stjörnubíói. Í aðalhlutverkum

voru Gísli Halldórsson og
Sigríður Hagalín. Myndin var
sýnd daglega í eitt ár og var
tilnefnd til Óskarsverðlauna.
1. ágúst 1964:1. ágúst 1964:1. ágúst 1964:1. ágúst 1964:1. ágúst 1964: Franskir vís-

indamenn skutu eldflaug af
Dragon-gerð upp í háloftin
frá Mýrdalssandi og annari
tæpri viku síðar. Flaugarnar
komust í 400 km hæð. Til-

gangurinn var að mæla raf-
eindir og róteindir.

2. ágúst 1969:2. ágúst 1969:2. ágúst 1969:2. ágúst 1969:2. ágúst 1969: Vitinn á
Gjögurtá við Eyjafjörð sprakk í
loft upp þegar nýlokið var að

endurnýja gasbirgðirnar.
Tveir menn voru hætt komnir.
2. ágúst 1988: 2. ágúst 1988: 2. ágúst 1988: 2. ágúst 1988: 2. ágúst 1988: Kanadísk flug-
vél fórst í aðflugi að Reykja-

víkurflugvelli. Hún skall til jarð-
ar aðeins fimmtíu metrum
sunnan við Hringbrautina.

3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980: Hrafnseyrar-
hátíð var haldin til að minn-
ast þess að 100 ár voru liðin

frá andláti Jóns Sigurðssonar.
Kapella var vígð á Hrafnseyri
og minjasafn opnað en þetta
var fyrsta embættisverk Vig-

dísar Finnbogadóttur, forseta.
4. ágúst 1928:4. ágúst 1928:4. ágúst 1928:4. ágúst 1928:4. ágúst 1928: Ásta Jóhann-
esdóttir synti fyrst kvenna frá
Viðey til Reykjavíkur, fjögurra

kílómetra leið, á tæpum
tveimur klukkustundum.

5. ágúst 1943: 5. ágúst 1943: 5. ágúst 1943: 5. ágúst 1943: 5. ágúst 1943: Þýsk flugvél
var skotin niður úti fyrir strönd

Norðurlands. Sjö manna
áhöfn komst lífs af. Þetta var
ein af fimm flugvélum sem
bandarískar flugvélar skutu
niður við landið í stríðinu.

6. ágúst 1933:6. ágúst 1933:6. ágúst 1933:6. ágúst 1933:6. ágúst 1933: Hakakross-
fáni var skorinn niður við hús
vararæðismannsins á Siglu-

firði. Fimm menn voru dæmd-
ir fyrir verknaðinn, þeirra á

meðal Steinn Steinarr skáld.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA 3-8 m/s og víða dálitlar

skúrir, einkum inn til landsins,
en austan kaldi og rigning

syðst. Hiti 8-13 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
NA-átt og dálitlar skúrir, en
rigning með köflum um SV-
vert landið. Hiti 8-15 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðan 5-8 m/s, skýjað

með köflum og ýrkomulítið.
Fremur milt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarVeðrið og HM
hefur áhrif

Wouter Van Hoeymissen, ann-
ar eigenda Simbahallarinnar á
Þingeyri, lætur ágætlega af ferða-
mannastraumi til bæjarins í sum-
ar. Hann segir þó að veðrið hafi
neikvæð áhrif, sérstaklega á
hestaferðirnar sem Wouter og
kona hans, Janne Kristensen,
bjóða upp. „Veðrið hefur eðlilega
minni áhrif á kaffihúsið. En það
var fín traffík í byrjun júní og
svo datt það niður um miðjan
mánuðinn og núna er aftur orðið
brjálað að gera,“ segir Wouter og
bætir við að líklega hafi HM haft
þessi áhrif í júní og segist hafa
heyrt sömu sögu frá heimalandi
sínu Belgíu.

Í Simbahöllinni er hægt að fá
rómaðar belgískar pönnukökur
sem eru ekki eins Íslendingar eiga
að venjast þeim auk kvöldmáltíða
og síðusta ár hafa hjónin fært út
kvíarnar í ferðaþjónustu eins og
til dæmis með hestaferðum.

Segir sig úr
velferðarráði

Valdimar Lúðvík Gíslason sér-
leyfishafi í Bolungarvík hefur
sagt sig úr velferðaráði Bolungar-
víkurkaupstaðar. Hann hefur lýst
yfir ábyrgð á skemmdarverki sem
unnið var á friðuðu hús að Aðal-
stræti 16 í Bolungarvík, aðfarar-
nótt 7. júlí og sagðist hann hafa
verið neyddur til að bregðast við
slysahættu sem myndaðist við
húsið. Bolungarvíkurkaupstaður
og Minjastofnun Íslands hyggjast
kæra hann fyrir verknaðinn.

Þór Hjaltalín, minjavörður
Vesturlands, skoðaði umrætt hús
á dögunum til að afla gagna og
skoða ástand hússins og sagði
það vera í fínu standi og sagðist
hann ekki eiga von á öðru en að
húsið yrði gert upp.

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur
samþykkt að framkvæma húsa-
könnun á staðnum. Hefur Gísla
Gunnlaugssyni byggingarfulltrúa
og Elíasi Jónatanssyni bæjar-
stjóra, verið falið að koma með
tillögu um umfang og útfærslu á
verkefninu. Ályktun þess efnis
að bæjaryfirvöld í Bolungarvík
móti stefnu varðandi friðun gam-
alla húsa og sögulegra minja í
bænum, var samþykkt á opnum
borgarafundi sem haldinn var í
félagsheimilinu í Bolungarvík á
dögunum og ennfremur var skor-
að á bæjaryfirvöld að þau hafi
frumkvæði að uppbyggingu menn-
ingarverðmæta í bænum og standi
fyrir húsakönnun í Bolungarvík.
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