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Ljóshærð álfkona
í dulargervi

Önnun kafinn
viðburðastjóri
Ísfirðingurinn Greipur
Gíslason, er í fullu starfi
við að stýra menningar-
viðburðum, og helst há-
tíðum en aðalstarfið er
hjá HönnunarMars.

– sjá bls. 14 og 15 – sjá bls. 12 og 13.

Kennarinn og listakonan Laufey Eyþórsdóttir ólst upp á
Ísafirði frá þriggja ára aldri. Hún ákvað aðeins sjö ára að
verða kennari þegar hún yrði stór. Hún nam myndlist við
Kennaraháskóla Íslands og kviknaði þar aftur áhugi
hennar á sköpun myndverka. Hún hefur haldið sýning-
ar vítt og breitt um landið og þeir sem hafa séð verk
hennar geta ímyndað sér hugarheim þessarar ljóshærðu
álfkonu.

Veðrið leikur
við Vestfirðinga
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Tólf spænskir lögregluþjónar mæta
„Þetta lítur bara ljómandi vel

út,“ segir Jóhann Bæring Gunn-
arsson um stöðuna varðandi Evr-
ópumeistaramótið í mýrarbolta
á Ísafirði um næstu helgi. „Það
er mikil þátttaka og stefnir í nýtt
met þannig að ég held að við
fáum mikill fjölda af gestum í
bæinn.“ Fyrir utan mótið sjálft
mun Mýrarboltafélagið standa
fyrir brennu og dansleik niðri í
Neðsta á laugardagskvöldinu.
„Með því erum við bara að þakka

heimafólki fyrir umburðarlyndið
gagnvart þessu drullusparki okk-
ar þannig að við bjóðum öllum
bæjarbúum og öðrum gestum á
fría brennu og flugeldasýningu
og útitónleika við brennuna,
fjörutónleika eins og við köllum
það,“ segir Jóhann Bæring.

Á tónleikunum við brennuna
koma fram hljómsveitin Playmo,
Sniglabandið, Mugison og Jónas
Sigurðsson og ritvélar framtíð-
arinnar. Útlendir keppendur

verða margir á mótinu eins og
skiljanlegt er á Evrópumeistara-
móti. „Við erum komnir með lið
frá Póllandi og svo er lið frá
Spáni. Það eru tólf spænskir lög-
regluþjónar sem koma gagngert
til að keppa í mýrarbolta. Svo er
talsvert af erlendum keppendum
sem koma inn í lið, svo sem frá
Ísrael og hinum og þessum stöð-
um,“ segir Jóhann Bæring.

Þátttökumetið er hundrað lið
og var sett í fyrra. „Ef skráning

heldur áfram sem horfir gætum
við kannski verið að horfa til
meira en fimmtán hundrað kepp-
enda.“ Mótið sjálft fer fram inni
í Skógi í Tungudal. Aðspurður
hvort alltaf sé nóg drulla fyrir
svona fjölmenna keppni segir Jó-
hann Bæring svo vera. „Við
fjölguðum um tvo velli að þessu
sinni þannig að við erum núna
með átta velli. Það er fín aðstaða
í Tungudalnum.“ Til að drullan
sé nógu blaut og drullug fá mýr-

arboltamenn vatn úr vatnsveitu
bæjarins sem liggur gegnum
svæðið þannig að hæg eru heima-
tökin að vökva drulluna.

Mýrarboltamótið á Ísafirði var
fyrst haldið árið 2004 þannig að
það er nú haldið í tíunda sinn.
Jóhann Bæring er aðalritari Mýr-
arboltafélagsins en er einnig
mótsstjóri og þá titlaður drullu-
sokkur. Hann hefur gegnt em-
bætti drullusokks í allmörg ár.

– hlynur@bb.is

„Sumarið hefur gengið mjög
vel hjá okkur eins og hjá öllum í
ferðaþjónustu hér fyrir vestan.
Sumarið fór heldur rólegra af stað
en í fyrra sökum veðurs en síðan
er búið að vera fullt hjá okkur alla
daga. Þetta er annað árið sem við
erum með Bræðraborg og Bjarn-
arnesið og það er meira að gera á
báðum stöðum heldur en í fyrra.

Bjarnarnesið er með daglegar
áætlunarferðir á Hornstrandir og
er meira og minna fullbókað í
allar ferðir. Það kemur fólki alltaf
á óvart að ekki sé hægt að bóka í
bátinn með stuttum fyrirvara,“
segir Ásgerður Þorleifsdóttir,
framkvæmdastjóri og einn eig-
enda Borea Adventures á Ísafirði.

Lengri ferðirnar hjá Borea

Adventures hafa einnig gengið
vel, m.a. sex daga gönguferð um
Hornstrandir. Þá er farið með 5-
6 manna hópa af erlendum
ferðamönnum. Lagt er af stað á
mánudögum en þessar ferðir
verða í boði fram í miðjan ágúst.
„Dagsferðirnar sem eru göngu-
ferðir og kajakferðir fóru hægar
af stað vegna leiðinda veðurs í

byrjun sumars.  Hins vegar hefur
verið mikið fjör núna undanfarið
þar sem við erum með að meðal-
tali tvær kajakferðir á dag hér á
Pollinum á Ísafirði eða inn í Ísa-
fjarðardjúpi. Af gönguferðunum
er Jökulfirðir Panorama vinsæl-
asta ferðin en það er ferð með
leiðsögn þar sem gengið er úr
Veiðileysufirði yfir í Kvíar þar

sem dagurinn endar með dýrindis
kvöldverði í gamla eldhúsinu á
Kvíum.

Við erum líka með ferðir fyrir
farþega skemmtiferðaskipa en
það er lítill hluti af okkar kúnna
hópi. Hins vegar eru þeir gestir
mjög duglegir að heimsækja
kaffihúsið og mikið fjör hér þegar
eru skipadagar,“ segir Ásgerður.

Glimrandi gangur hjá Borea Adventures

3X Technology á Ísafirði hef-
ur gengið frá samningi við
HB Granda um hönnun,
smíði og innleiðingu heildar-
lausnar á vinnsludekki um
borð í Helgu Maríu AK.
Skipið hefur lokið sinni
síðustu veiðiferð sem frysti-
togari og verður gert út sem
ísfisktogari að loknum breyt-
ingum. Lausnin byggir á
rannsóknum, mælingum og
vöruþróun sem unnin hefur
verið á undanförnum árum í
samstarfi íslensk sjávarút-
vegsfyrirtæki, Matís og 3X
Technology. Jóhann Jónasson
framkvæmdastjóri 3X
Technology segir samstarfið
með Matís hafa skipt sköp-
um. „Samstarf okkar og sú
staðfasta sannfæring starfs-
fólks Matís og 3X Technology
að framtíð og megintækifæri
íslensks sjávarútvegs felist í
að byggja á gæðaframleiðslu
er að skila þessu í höfn, því
að fyrirtæki á borð við HB
Granda er sömu skoðunar.
Þeir horfa til framtíðar með

það fyrir augum að skila
framúrskarandi og stöðugum
gæðum til sinna viðskipta-
vina,“ segir Jóhann.
„HB Grandi er án efa eitt
öflugasta félag landsins og
því er þessi samningur mikil
viðurkenning fyrir okkar
ágæta samstarf. Það er
ríflega eitt ár síðan þetta
verkefni með HB Granda
hófst. Þessi áfangi er okkur
afar kær og hafa margir
starfsmenn frá þessum
þremur fyrirtækjum lagt
hönd á plóginn og skapað
þennan árangur.“ Jóhann
þakkar Matís kærlega fyrir
samstarfið og segist hlakka til
áframhaldandi samstarfs,
enda hafi það gefið fyrirtæk-
inu byr undir báða vængi.
„Vinnsludekkið um borð í
Helgu Maríu er eitt það
fullkomnasta sem við hjá 3X
höfum komið að í ísfisktogara
og mun leggja sterkan grunn
að framtíðarfyrirkomulagi
um borð í slíkum skipum,“
segir hann.

Mikil viðurkenning
fyrir 3X Technology

Elías með hæstu tekjurnar
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri

Ísafjarðarbæjar, hafði samkvæmt
nýútkomnu tekjublaði Frjálsrar
verslunar, 904 þúsund í tekjur á
mánuði á síðasta ári. Samkvæmt
því er hann í 31. sæti af 34 bæjar-
stjórum á listanum en meðaltekj-
ur bæjarstjóranna voru 1.168 þús-
und krónur. Ef skoðuð eru tekjur
bæjar- og sveitarstjóra 20 stærstu
sveitarfélaganna, þar sem Ísa-
fjarðarbær er 14. stærsta sveitar-
félagið, eru miðgildislaun 1.117
þúsund krónur. Samkvæmt því
er Daníel lægst launaði bæjar-

stjórinn. Elías Jónatansson, bæj-
arstjóri í Bolungarvík, hafði
1.422 þúsund krónur í mánaðar-
legar tekjur á síðasta ári, Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri í Súða-
vík, hafði 876 þúsund krónur í
mánaðarlegar tekjur og Ásthildur
Sturludóttir, bæjarstjóri í Vestur-
byggð hafði 850 þúsund krónur í
mánaðarlegar tekjur.

Tekjuhæsti bæjarstjóri landsins
á síðasta ári var Árni Sigfússon
hjá Reykjanesbæ. Samkvæmt
lista Frjálsrar verslunar hafði
hann 1.875 þúsund krónur í tekjur

á mánuði á síðasta ári. Næstur
honum kemur Gunnar Einarsson,
bæjarstjóri í Garðabæ með 1.866
þúsund krónur, þá Haraldur
Sverrisson, bæjarstjóri Mosfells-
bæjar með 1.483 þúsund krónur
og Elías Jónatansson í Bolungar-
vík er fjórði tekjuhæsti bæjar-
stjóri landsins með 1.422 þúsund
eins og að framan greinir. Ár-
mann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í
Kópavogi hafði 1.418 þúsund
krónur í tekjur hvern mánuð síð-
asta árs og Jón Gnarr borgarstjóri
í Reykjavík hafði 1.403 þúsund.

Gestir Ísafjarðarhafnar hafa eflaust tekið eftir litlu rauðu húsi sem þar stendur og selur skinnvörur og
fleira. Húsið, sem er á hjólum, er nánast undantekningalaust á svæðinu þegar skemmtiferðaskip eru í
höfn. „Við höfum verið á ferðinni í allt sumar, stundum niður á höfn en við höfum líka verið við Edin-
borgarhúsið. Það fer allt eftir því hvar skemmtiferðaskipin leggja að, hvort þau liggi við ankeri í Skut-
ulsfirði farþegar komi með bátum í land eða skipin leggi að hér við bryggjuna. Þannig að við staðsetjum
okkur alltaf með tilliti til komu skemmtiferðaskipanna. Ásgeir, eldri sonur minn hefur staðið vaktina í
litla versluninni og þar hefur verið ágætt að gera. Til að byrja með vorum við bara með gærur en erum
að bæta við smátt og smátt, sem dæmi minjagripum. Og með auknu úrvali hefur salan aukist,“segir Gísli
Jón Hjaltason, eigandi Kaupmannsins á Ísafirði.

Litli kaupmaðurinn í Minnstakaupstað
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Ester Rut Unnsteinsdóttir, for-
stöðumaður Melrakkaseturs Ís-
lands í Súðavík og aðrir starfs-
menn setursins hafa verið með
tvo yrðlinga undir sínum vernd-
arvæng í sumar. „Við fengum þá
frá Stellu í Heydal en þeir eru
undan læðunni hjá henni. Þeir
voru skírðir Lítill og Trítill en
það er skemmtileg saga á bak við
nöfnin. Við fórum með fimm er-
lenda sjálfboðaliða í vikulanga
vinnuferð til Hornvíkur og rigndi

látlaust allan tímann. Þar söfnuðu
þeir gögnum um atferli refa og
manna á gönguleiðum í Horn-
bjargi.

Til að stytta þeim stundir
sögðum við þeim sögur, meðal
annars gamla ævintýrið um Karls-
son, Lítinn, Trítil og fuglana.
Þeim þótti þessi orð, lítill og trít-
ill, svo skemmtileg og æfðu sig
lengi í því að ná réttum framburði.
Okkur þótti því viðeigandi að
skíra yrðlingana þessum nöfnum,

oft tíma að smala þeim í rúturnar
aftur því þeir vilja ekkert fara
alveg strax, það er bara skemmti-
legt fyrir okkur,“ segir Ester.

Á heimasíðu setursins má lesa
að það sem af er júlí hafi verið
mikið að gera og að Íslendingar
séu farnir að heimsækja svæðið í
auknum mæli og kíki í setrið í

leiðinni. Morgunverðarhlaðborð-
ið er farið að njóta mikilla vin-
sælda hjá þeim. Þá komi einnig
gestir Sumarbyggðar af því að í
setrinu er gott netsamband ásamt
því að hægt er að renna niður
ljúfri banana- eða eplasúkkulaði-
köku með góðum kaffisopa.

– harpa@bb.is

til heiðurs sjálfboðaliðunum. Í
fyrra vorum við með aðra tvo
yrðlinga, munaðarleysingjana
Móra og Minni eða More and
Less. Yrðlingarnir eru afar vin-
sælir á meðal ferðamanna sem
koma til okkar en Lítill og Trítill
eru þó ekki eins gæfir og mamma
þeirra í Heydal og vilja lítið láta
með sig, en þeir eru þó aðeins að
koma til. Þeir eru auðvitað ekta
villidýr sem láta bara sjá sig þegar
þeim hentar,“ segir Ester.

Telur hún skipulagða ferð Vest-
urferða til Súðavíkur, sem er ný
af nálinni, vera mjög vinsæla hjá
ferðamönnum og segir heilu
bílfarmana koma í einu með
farþega frá skemmtiferðaskipum.
Hefur hún hlerað og komist að
því að í þessum ferðum þykir
ferðamönnunum verst hve stopp-
að er stutt við setrið. „Það tekur

Kirkjuvörður
Ísafjarðarkirkja óskar eftir að ráða kirkjuvörð

í hlutastarf.
Upplýsingar gefur formaður sóknarnefndar

í síma 848 4878.

Yrðlingar í Melrakkasetrinu í Súðavík

Framkvæmdagleði í Bolungarvík
„Við höfum verið að vinna að

frágangi kringum Félagsheimilið
í miðbæ Bolungarvíkur, í hjarta
bæjarins. Það eru framkvæmdir
upp á fjórtán-fimmtán milljónir.
Þar er meðal annars um að ræða
hellulögn við Aðalstrætið og upp
með Vitastíg og að klára aðgengi
fyrir fatlaða að Félagsheimilinu.
Jafnframt hafa verið sett upp

blómaker á gatnamótum bæði
Skólastígs og Aðalstrætis og
Vitastígs og Aðalstrætis. Þetta
er hluti af átakinu í umhverfis-
málum sem við erum í, átaki til
þess að fegra bæinn. Núna í ágúst
verður svo farið í að leggja
gangstétt við Höfðastíg að Völu-
steinsstræti og síðan við Völu-
steinsstræti yfir á Skólastíg.

Gangstéttir í bænum hafa látið
mjög á sjá og við erum að byrja
að vinda ofan af því,“ segir Elías
Jónatansson, bæjarstjóri.

„Líka er í farvatninu hjá okkur
að leggja við höfnina gangstíg
sem Teiknistofan Eik hannaði.
Ætlunin er að hann liggi með
sjónum alveg frá Brimbrjót og
inn að Grundargarði. Það verða

áningarstaðir á leiðinni þar sem
hægt verður að tylla sér niður og
jafnframt verða varirnar gömlu
merktar. Fyrsti áfanginn í þessu
verki verður væntanlega tekinn
núna í ágúst.“

Elías segir að miklar malbik-
unarframkvæmdir fari í gang í
Bolungarvík um miðjan ágúst.
„Þá ætlum við að malbika Skóla-

stíg alveg upp að Stigahlíð, síðan
malbikum við alla Stigahlíðina
og Bakkastíg.“

Fólki er tekið að fjölga nokkuð
á ný í Bolungarvík að undanförnu
eftir viðvarandi fólksfækkun.
„Mér finnst andrúmsloftið hér í
bæjarfélaginu almennt vera
jákvætt. Það hefur alltaf góð áhrif
þegar fólksfjölgun er í bæjum.“

Austurvöllur í upprunalegt horf
Austurvöllur á Ísafirði er annar

af tveimur heildstæðustu og upp-
runalegustu nútíma- eða móder-
nísku skrúðgörðum á Íslandi.
Garðurinn er hannaður af Jóni
H. Björnssyni, fyrsta faglærða
íslenska landslagsarkitektinum.
Þessa dagana er unnið að því að
koma garðinum í sitt upprunalega
horf eða eins og hann var teikn-
aður á sínum tíma. Að sögn Ralf
Trylla, umhverfisfulltrúa, er sú
vinna langt komin. Búið er að
taka upp allt malbik sem var á
göngustígunum, kantskera og
setja þar nýja möl. Þá er búið að
setja niður gosbrunn með ljósa-
kerfi en hann er eins og Jón H.
ætlaði honum að vera árið 1954.
Styttan hefur einnig verið fær á
sinn upprunalega stað. „Ég vona
að við náum að klára þetta í vik-
unni eftir verslunarmannahelgi,“
segir Ralf.

Í maí tók umhverfisnefnd
bæjarins fyrir erindi Sveinfríðar
Olgu Veturliðadóttur, skólastjóra
Grunnskólans á Ísafirði þar sem
hún óskaði eftir að garðurinn yrði
skilgreindur sem skólalóð. Nefnd-

in samþykkti að skólanum yrði
veitt leyfi til að nýta garðinn sem
hluta af skólalóð undir eftirliti
skólastjórnenda. Eins og kom
fram í umfjöllun BB um það mál,

telur Ralf að vel sé hægt að nýta
garðinn fyrir skólakrakka.

„Ég sé ekkert sem stendur í
vegi fyrir því. Börn geta borið
virðingu fyrir plöntum og leikið

sér samt í garðinum. Austurvöllur
hefur verið nýttur til leiks til þessa.
Stundum skemmast hlutir en þá
er líka hægt að benda krökkunum
á að ganga ekki í gegnum blóma-

beð og leika sér frekar á gras-
svæði. Það er ekki hægt að banna
börnum að leika sér þarna. Garð-
arnir eru til að fólk nýti þá,“
sagði Ralf.          – harpa@bb.is

Ralf Trylla umhverfisfulltrúi, kveikti á gosbrunninum fyrir ljósmyndara blaðsins.
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Ritstjórnargrein

Á snöggu augabragði

Spurning vikunnar

Ætlar þú á Mýrarboltann í ár?

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

Alls svöruðu 353.
Já sögðu 111 eða 31%
Nei sögðu 242 eða 69%

Mynd tekin 16. júlí 2010. Ljósmyndari: EBK.

Ástand kirkjugarðsins bágt
Erla Bryndís Kristjánsdóttir,

landslagsarkitekt, hefur sent um-
hverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
erindi, þar sem hún vekur athygli
nefndarinnar á ástandi Eyrar-
kirkjugarðsins. Telur hún viðhald
og umhirðu vera ábótavant og
tilviljunarkennt. Beinir hún þeirri
spurningu til nefndarinnar hvort
forráðamenn garðsins hafi kynnt
nefndinni áform sín þegar þeir
felldu grenitré í garðinum á síð-
asta ári. Síðan þá hafi tvö tré til
viðbótar verið felld og því ein-
ungis fjögur tré eftir í öllum garð-
inum. Það tjón segir hún ekki
verða bætt þar sem ekki sé heimilt
að gróðursetja tré á leiðum sam-
kvæmt lögum um kirkjugarða.
Einnig óskar hún eftir upplýs-
ingum um hvort leitað hafi verið

álits fagaðila á ástandi trjánna
áður en þau voru felld og hvort
áformin hafi verið kynnt aðstand-
endum.

„Rétt er að minna á að kirkju-
garðurinn er innan hverfisvernd-
arsvæðis skv. gildandi aðalskipu-
lagi. Garðurinn hefur mikið gildi
fyrir bæinn, ekki aðeins sem
kirkjugarður, heldur einnig sem
almenningsgarður og kennileiti
á Eyrinni. [ … ] Gera má ráð
fyrir að fjöldi merkra minningar-
marka sé að finna í garðinum,
sem á vissan hátt geymir sögu
byggðarinnar. Líklegt er að ein-
hver minningarmarkanna teljist
til fornleifa. [ … ] Í ljósi bágs
ástands garðsins er ástæða til að
hafa áhyggjur af þeim verðmæt-
um sem í honum eru. Engin stefna

virðist vera um viðhald garðsins
né varðveislu menningarverð-
mæta. Mikilvægt er að unnin
verði stefnumörkun fyrir garð-
inn,“ segir meðal annars í erindi
Erlu.

Umhverfisnefnd lýsti sig til-
búna til að koma að starfi í
tengslum við framtíðarsýn garðs-
ins og fól umhverfisfulltrúa að
kortleggja öll tré í sveitarfélaginu
sem hafa sérstöðu sbr. reglum
um trjáfellingar. Varðandi bókun
nefndarinnar bendir Erla Bryndís
á stefnumótun sem unnin var fyrir
Hólavallakirkjugarð við Suður-
götu í Reykjavík. Lagði hún
einmitt til við nefndina að slík
vinna færi í gang og fagnar hún
því jákvæðum viðbrögðum nefnd-
arinnar.               – harpa@bb.is

Mynd tekin 7. júlí 2013 Ljósmyndari: EBK.

Umsóknarfrestur um þrjár stöður hjá Ísafjarðarbæ rann út í síðustu
viku. Sextán manns sóttu um starf sviðsstjóra, átta um starf fjár-
málastjóra og tólf um stöðu mannauðsstjóra. Sumir sóttu um fleiri
en eitt starf. „Núna er verið að fara yfir allar umsóknir og á næstu
dögum hefjast fyrstu viðtöl,“ segir Daníel Jakobsson bæjarstjóri.
„Ljóst er að sökum þess hve verkefnið er umfangsmikið mun taka
einhvern tíma að ná í alla og ekki fyrr en að því hefur verið lokið er
hægt að birta nafnalista,“ segir Daníel.

Margar umsóknir um stöður

Þegar glansandi bíllinn birtist á færibandinu í verksmiðjunni kemur
trúlega engum til hugar, að þarna hafi verið framleitt enn eitt drápstækið;
bíllinn hannaður frá A til Ö með notagildi, öryggi og þægindi, fólki til
handa, farartæki, öllum til ánægju. Síðar, þegar bifreiðin er orðin að
leikfangi í höndum mannsins, úti í umferðinni, þarf ekki að fara mörg-
um orðum um hættuna, sem af honum kann að stafa.

Síminn er áreiðanlega eitt það mesta þarfa þing, sem fundið hefur
verið upp, hreint út sagt ótrúlegir töfrar í samskiptum, sem áður tíðk-
uðust í formi sendibréfa, sem landpóstar ferðuðust með landshorna á
milli og skip fluttu landa á milli. Nú skeður allt á augabragði og síminn
þjónar enn sínu upphaflega hlutverki. Ein er þó orðin mikil breyting á:
Síminn er orðinn helsta leikfang þorra þjóðarinnar, allt frá æsku til elli.

Sími og bíll: þörf tæki, sem nútímamaðurinn getur ekki með nokkru
móti komist af án. Þegar maðurinn hins vegar fyllist einhverri óskiljan-
legri blindu og tekur upp á því að leika sér að báðum tækjunum samtím-
is, keyra bíl og tala í síma, er dauðans alvara á ferð. Og það alvarlegasta
er að sjálfsögðu að viðkomandi bílstjóri stofnar ekki aðeins eigin lífi í
hættu, heldur ótal annarra, sem á vegi hans kunna að verða.

Í þessu felst ekki neinn nýr sannleikur. Þvert á móti hafa varnaðarorðin
við símanotkun í akstri margsinnis verið höfð uppi, og nú síðast með
átakinu Höldum fókus, þar sem hættan af símanotkun, undir stýri, er
dregin fram. En þrátt fyrir allt miðar ekki í rétta átt. Þrátt fyrir allar
ábendingar og þrátt fyrir vitneskju um slys, sem vitað er að tengjast
akstri+símanotkun, stöndum við eigi að síður frammi fyrir því þetta
háttalag ökumanna, er vaxandi vandamál. Hvað veldur þessu hugarfari?
Er það bábiljan: það kemur ekkert fyrir mig!

Verslunarmannahelgin, mesta útihátíða- og ferðahelgi ársins er fram
undan; tíu útihátíðir, vítt og breitt um landið dagana 1. til 5. ágúst; tug-
þúsundir manna á ferð á láði, lofti og legi. Eftir því sem fjölgar í um-
ferðinni eykst þörfin fyrir aðgætni.

 ,,Það þarf svo lítið til þess að trufla fólk við aksturinn“ Segja ekki
þessi fáu orð, sem sögð eru af gefnu tilefni, allt það sem segja þarf?
,,Hve iðrast margt líf eitt augnakast / sem aldrei verður tekið til baka,“
spurði skáldið Einar Ben. Sumt verður aldrei tekið til baka, hversu sárt
sem við iðrumst.

Verum samtaka um að gera verslunarmannahelgina að slysalausri
helgi.

Bæjarins besta óskar öllum, sem ætla að leggja land undir fót, farar-
heilla og góðrar heimkomu.

s.h.
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Framkvæmdir
hefjast í sumar

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur lagt til við bæj-
arstjórn að Orkubúi Vest-
fjarða verði veitt framkvæm-
da-leyfi fyrir Fossárvirkjun
í Engidal með tveimur skil-
yrðum. Annars vegar að
vegurinn fram Engidal verð-
ur lagfærður þegar fram-
kvæmdum er lokið og þá í
samráði við tæknideild bæj-
arins og hins vegar að um-
gengni og frágangur verði
til fyrirmyndar sem og að
rask á framkvæmdatíma
verði takmarkað.

Í umsókn Orkubúsins
kemur fram að virkjunin
komi í stað hluta af núver-
andi virkjun í Engidal sem
nefnd hefur verið „Rafstöðin
að Fossum.“ Leggja á að-
komuveg að stöðvarhúsinu,
affalsskurð og tengingu við
raforkukerfið með jarð-
strengjum og lagningu tæp-
lega tvö þúsund metra þrýsti-
vatnspípu í samræmi við
fyrirliggjandi deiliskipu-
lagstillögu.

Að sögn Kristjáns Har-
aldssonar, orkubússtjóra
hefjast framkvæmdir að
hluta til í sumar og reiknar
hann með að virkjunin fari í
gang eftir rúmt ár.

Sædís ÍS 467 sem er í eigu
Byggðasafns Vestfjarða var tekin
í slipp á Ísafirði á fimmtudag til
að dytta að henni og þrífa. Hún
er sú eina sem eftir er af Dísunum
frægu á Ísafirði og var reyndar
sú fyrsta, hönnuð og smíðuð á
Ísafirði árið 1938 af Bárði G.
Tómassyni skipaverkfræðingi frá

Hjöllum í Skötufirði. Undanfarið
hafa starfsmenn byggðasafnsins
unnið við að gera klára þrjá af
smærri bátum þess, en það eru
Hermóður, Eljan frá Nesi og
Jóhanna. „Þetta er allt á lokastigi,
við reiknum með að þessir bátar
verði allir komnir á flot fyrir mán-
aðamót,“ segir Jón Sigurpálsson

forstöðumaður safnsins. Þeir
verða síðan í höfninni á Ísafirði
þangað til þeir verða teknir upp
fyrir veturinn.

Hermóður ÍS 482 var smíðaður
af hinum fræga bátasmið Fal
Jakobssyni í Bolungarvík og son-
um hans árið 1928. Báturinn var
hina síðari áratugi í eigu Sverris

Hermannssonar fyrrum ráðherra
úr Ögurnesinu í Djúpi. Eljuna
frá Nesi smíðuðu bræðurnir
Magnús og Sigurður Elíassynir í
Grunnavík árið 1942 og áttu
lengst af. Jóhönnu ÍS 159 smíðaði
áðurnefndur Falur Jakobsson í
Bolungarvík árið 1929.

– hlynur@bb.is

Einn bátur í slipp en þrír senn á flot
Sædís ÍS 467 sem er í eigu Byggðasafns Vestfjarða var tekin í slipp á Ísafirði á fimmtudag til að dytta að henni og þrífa.
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Bæjarhátíðir og slagsmál

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

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

„Undanfarin ár hefur hátíðin í kringum mótið farið friðsamlega
fram og við ætlum okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur
til að halda því góða orðspori til streitu í framtíðinni,“ segir Jón
Páll Hreinsson, einn skipuleggjenda Evrópumeistaramótsins í
Mýrarbolta sem fram fer á Ísafirði um verslunarmannahelgina.
Mýrarboltadrengir slógu í síðustu viku samning við starfskonur
Sólstafa Vestfjarða um gæslu og ráðabrugg gegn kynferðisofbeldi
á Mýrarboltanum. Auk þess að njóta leiðsagnar Sólstafakvenna
við forvarnir á hátíðinni festi Mýrarboltafélagið kaup á eitt
hundrað barmmerkjum ætluðum starfsfólki mótsins. „Hver
einasti starfsmaður okkar á mótinu verður merktur slagorði
Sólstafa Samþykki er sexý!. Skilaboðin ættu því að komast
nokkuð örugglega til allra á svæðinu,“ bætir Jón Páll við og
hvetur um leið önnur fyrirtæki og stofnanir á svæðinu að grípa
tækifærið og taka „opinbera afstöðu gegn svona rugli.“ Lísbet Harðar Ólafardóttir og Jóhann Bæring Gunnarsson innsigla samninginn.....

Senda skýr skilaboð gegn kynferðisofbeldi

Flytur fólk og undirbýr grillveislur
Sigurður Gunnar Aðalsteins-

son á Ísafirði er núna annað
sumarið í röð með harðbotna tólf
farþega slöngubátinn Ísöld í ferð-
um með túrista, auk þess sem
hann er umboðsmaður fyrir bíla-
leiguna Avis. Sigurður er mjög
ánægður með ganginn í rekstri
bátsins núna í sumar, sérstaklega
síðustu vikurnar, og jafnframt
segir hann að mikið sé að gera á
bílaleigunni. „Gegnum Vestur-
ferðir er ég með ferðir um Ísa-
fjarðardjúp fyrir farþega erlendra
skemmtiferðaskipa og það hefur
gengið mjög vel. Svo hef ég verið
að vinna fyrir Borea Adventures
að sækja gönguhópa inn í Jökul-
firði og koma þeim til baka á
Ísafjörð. Síðan eru alltaf tilfall-
andi verkefni að skutla fólki vítt
og breitt,“ segir Sigurður.

Hann segir að í fyrra hafi hann
mest verið að prófa sig áfram
með rekstur bátsins, sjá hvað

væri að virka og hvað ekki, auk
þess sem hann hafi verið í
vandræðum með vélina í bátnum.

Sigurður segir að mikið sé um
sérverkefni, aðallega fyrir stofn-
anir og fyrirtæki, þar sem farið er
með litla hópa og helst komið
einhvers staðar í land og grillað.

„Stundum set ég hópinn í land
og hann labbar í einn og hálfan
eða tvo tíma en á meðan er ég
farinn á undan á bátnum og búinn
að undirbúa grillveislu og hafa
allt klárt þegar fólkið kemur.
Þetta er farið að spyrjast út og ég
hef mikla trú á framhaldinu.“

Þess má einnig geta, að Sigurður
fór nokkrar ferðir inn í Ögur um
síðustu helgi þegar Ögurballið
var haldið.

„Það er mikið spurt um hvala-
skoðun. Ég hef ekki boðið upp á
sérstakar hvalaskoðunarferðir
heldur hef ég farið í sérferðir í

þeim tilgangi þegar ég hef verið
beðinn um það og ekki sam-
kvæmt neinni sérstakri áætlun.
Þá stoppa ég bara þar sem best
þykir hverju sinni og fólk fær sér
kaffi og meðlæti og síðan er hald-
ið áfram.“

– hlynur@bb.is

Fregnir af Mærudaögum á Húsavík eru fremur dapurlegar.
Slagsmál, sennilegast örfárra, er það sem upp úr stendur þegar
fréttir berast. Engu að síður verður að ætla að langflestir gesta
hafi verið til friðs bæði sjálfum sér og öðrum. Það var rétt hjá
Árna Pálssyni prófessor á síðustu öld að rónarnir kæmu óorði á
brennivínið. Án nokkkurs vafa voru slagsmálahundar, sem lög-
reglan á Húsavík neyddist til að hafa skipti af, drukknir eða
undir áhrifum annarra vímugjafa. Fréttir gefa það til kynna og
því má bæta við að ekki er um nýlundu að ræða. Því miður eru
það oftast örfáir vandræðagemsar og ofneytendur áfengis, þótt
tímabundið sé, ásamt þeim er telja heim sinn og upplifun betri
séu þeir í vímu, sem valda vandræðum. Þeir koma óorði á annars
bestu samkomur og eyðileggja fyrir svo mörgum sem það eiga
ekki skilið.

Nú er svo komið að bæjarhátíðir og viðburðir af alls kyns toga
draga fólk til sveitarfélaga víða um land. Þó ekki væri fyrir
annað er það afar mikilvægt að örva Íslendinga til að ferðast um
land sitt og kynnast því og fólkinu sem býr víða um Ísland. Und-
anfarin ár hafa æ fleiri sveitarfélög tekið þátt í því að bjóða
ferðamönnum nýja upplifun og atburði sem vekja forvitni og

ánægju. Það er því einkar sorglegt að örlítill hópur manna, sem
engan veginn virðist kunna fótum sínum forráð, skuli eyðileggja
verk margra með framkomu sinni, sér til háðungar og skammar.
Oft er það svo að sjálfboðaliðar hafa undirbúið hátíðir og fórnað
tíma og fé til þess að gera allt sem best úr garði. Ein fyllibytta
eyðileggur svo allt saman með bjánaskap og ofbeldi á örskammri
stund. Hvað er til ráða?

Eitt af því sem hlýtur að koma til skoðunar er að bannfæra þessa
vandræðagemsa þannig að þeim megi vísa frá hátíðahöldum hvar
sem er. Vera kann að þetta verði snúið í framkvæmd, einkum til að
byrja með. Vafalaust munu sjálfskipaðir frelsispostular og lög-
fræðingar þeirra reka upp ramakvein. Persónuvernd leggur þeim
að líkindum lið. En enginn spyr þá sem hafa orðið fyrir barsmíðum
og tjóni hvað þeim finnist. Ólíðandi er með öllu að ofbeldismenn
sem eru vanvita af drykkju eða fíkniefnanautn gangi lausir og
skemmi fyrir fólki oftar en einu sinni. Fórnarlömbin eru gjarna
saklaust fjölskyldufólk. Kannski voru útlegðardómar á þjóðveldis-
öld ekki með öllu slæm lausn. Mýrarboltinn hefur verið kærkomin
afþreying á Ísafirði og þess er óskað að vanvitarnir verði víðs
fjarri og sem fyrr þurfi lögregla ekki að skipta sér af.
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Ljóshærð álfkona í dulargervi

Kennarinn og listakonan
Laufey Eyþórsdóttir ólst upp
á Ísafirði frá þriggja ára aldri,
en þá fluttu foreldar hennar
búferlum þangað af mölinni
syðra. Hálfdán Bjarnason
langafi hennar í móðurlegg
var smiður frá Þingeyri. Hann
byggði fjögur hús við Engja-
veg á Ísafirði og eitt á Torfnesi,
smíðaði trillur og líkön af
skonnortu og kútter, svo eitt-
hvað sé nefnt. Bjarni Hálf-
dánarson afi hennar var vél-
stjóri. Laufey Ágústa Markús-
dóttir amma hennar ólst upp
í Súðavík, en hún var mikil
prjónakona og dugleg að
sauma.

Hulda Skúladóttir amma
Laufeyjar í föðurlegg ólst upp
á Ísafirði, menntaði sig sem
saumakona og giftist Eyþóri
Óskari Sigurðssyni bakara-
meistara og konditor. Eyþór
Örn Óskarsson pabbi hennar
hefur meðal annars unnið við
vegagerð og sem bílstjóri á
vörubílum og rútum og var
lengi björgunarsveitarmað-
ur. Svanfríður Guðrún móðir
Laufeyjar vann hjá Íshúsfé-
lagi Ísfirðinga og í rækju
bæði í Olsen og Niðursuðu-
verksmiðjunni. Seinna var
hún umboðsmaður fyrir Morg-
unblaðið og rak um skeið
Flugbarinn á Ísafjarðarflug-
velli.

Laufey Eyþórsdóttir er því
ættuð, uppalin og búsett hér

fyrir vestan. Ævar eiginmaður
hennar gantast stundum
með að hún hljóti að vera
skyld að minnsta kosti helm-
ingnum af bænum. Sonur
þeirra, Steinþór Örn, býr líka
á Ísafirði.

Stressaða jakkafatatýpanStressaða jakkafatatýpanStressaða jakkafatatýpanStressaða jakkafatatýpanStressaða jakkafatatýpan
sem lærði kickboxsem lærði kickboxsem lærði kickboxsem lærði kickboxsem lærði kickbox

Laufey kennir við Grunn-
skólann á Ísafirði og hefur
starfað við kennslu í tólf ár.
Eftir aðeins stutt spjall má
finna að í henni býr gömul
sál sem hefur mikla ástríðu
fyrir því sem henni er hug-
leikið. Allt varðandi skólastarf-
ið, listir og fjölskyldu, fróðleiks-
fýsn og ævintýraþrá, svo fátt
eitt sé nefnt. Þeim sem kynn-
ast Laufeyju í dag dytti líklega
seint í hug að hún hafi eitt
sinn verið stressaða týpan í
stífpressaðri dragt, með skjala-
tösku í annarri hendi og far-
síma í hinni að selja trygg-
ingar og fjárfestingar.

Eiginmaður Laufeyjar fædd-
ist í Englandi en er nú íslenskur
ríkisborgari. Hún kynntist hon-
um þegar hún var í Reykjavík
1994 og bjó með honum í
Englandi frá 1995 til 2001.

„Ég bjó fyrst í Bournemouth,
en mouth þýðir mynni árinn-
ar, allt sem endar á mouth er
við ósa. Til að byrja með vann
ég við að setja saman bjór-
pumpur, svo fór ég að vinna
í bókhaldi á 5 stjörnu hóteli.
Eftir það flutti ég til Colchester
þar sem ég vann í skjala-
vörslu hjá fjárfestingafyrir-
tæki, síðan í þjónustudeild
og endaði á því að vera
fjármálaráðgjafi í dragt með
skjalatöskuna, farsímann,

fyrirtækisbíl og allan pakk-
ann. Fór heim til fólks til að
selja tryggingar og fjárfest-
ingar.

Fyrirtækið sendi okkur fjár-
málaráðgjafana á nokkur
námskeið í samskiptahæfni,
sem hafa verið mér ómetan-
leg í lífinu. Þrátt fyrir álagið
sem fylgdi þessu, þá var
yndislegt að kynnast fólkinu
og menningu þess á þennan
máta. Englendingar búa al-
mennt ekki yfir fordómum í
garð Norðurlandabúa og
telja okkur vera frændþjóð
sína – ekki útlendinga þann-
ig séð. Sumir af eldri kynslóð-
inni eru ekki með bankareikn-
inga og vilja láta sækja
peningana heim til sín. Þetta
er arfleifð frá fyrri tímum og
eldri kynslóðin treystir bönk-
unum ekki, heldur leggur
peningana sína inn á reikn-
ing í pósthúsinu.

Þar sem ég gekk stundum
með stórar fjárhæðir á mér
ákvað ég að læra sjálfsvörn.
Eftir tveggja ára nám var ég
komin með þrjú belti í kick-
boxing og sjálfstraustið hafði
aukist talsvert. Vinnutíminn
var rosalega langur og var
alls ekki nógu fjölskyldu-
vænn, svo ég sá að nú þyrfti
ég að velja mér aðra leið í
lífinu,“ segir Laufey.

Grunnskólar hér betriGrunnskólar hér betriGrunnskólar hér betriGrunnskólar hér betriGrunnskólar hér betri
en þeir bestu ríkis-en þeir bestu ríkis-en þeir bestu ríkis-en þeir bestu ríkis-en þeir bestu ríkis-
reknu í Englandireknu í Englandireknu í Englandireknu í Englandireknu í Englandi

Árið 2001 komst Laufey að
þeirri niðurstöðu að hún vildi
ala einkasoninn upp á Ís-
landi, að hann gengi í skóla
hér og myndi alast upp í
þessu umhverfi. Hún sneri því

aftur til heimalandsins með
fjölskylduna.

„Mér þótti skólaumhverfið
úti ekki barnvænt á þessum
tíma. Ef maður tekur sem
dæmi besta ríkisrekna skól-
ann í Englandi og ber hann
saman við t.d. Grunnskólann
á Ísafirði, þá get ég óhikað
sagt að Grunnskólinn á Ísa-
firði sé betri, og í rauninni
flestir ef ekki allir grunnskólar
á Íslandi. Í Englandi hefði
skóli eins og Grunnskólinn á
Ísafirði verið flokkaður sem
lista- og íþróttaskóli, því hér
er miklu meira verknám og
íþróttir en gengur og gerist
þar og allt miklu frjálsara.
Krakkar úti læra kannski ekk-
ert að synda nema í einn
vetur, svo verða foreldrar að
fara með þau á einkarekið
sundnámskeið.

Það er auðvelt að gagn-
rýna, en mín skoðun er sú að
við séum mjög heppin með
skólakerfið á Íslandi, og í
Grunnskólanum á Ísafirði er
óvenjulega góð samvinna.
Mér líður virkilega vel á þess-
um vinnustað,“ segir Laufey,
og bætir við að reynslan af
því að kenna í Englandi í
sérskóla fyrir nemendur með
hegðunarörðugleika hafi
kennt henni ýmislegt sem
gagnist henni enn í dag.

„Það sem er líka svo gott
við Grunnskólann á Ísafirði
er að hérna má maður
stökkva þegar tækifæri gef-
ast til öðruvísi tengsla við
samfélagið og þegar nýj-
ungar bjóðast. Þetta er ein-
mitt viðmótið sem við höfum
notað í gegnum árin varð-
andi tölvukennslu.

Í Tölvuvali í 10. bekk fór ég
með krakkana í tíma í Fab-
Lab smiðjuna hér á Ísafirði
þar sem þau bjuggu til lím-
miða í vínylskeranum, brenn-
du á krukkur og plexigler í
laserskeranum og æfðu sig í
forritun. Við erum alltaf að
prófa eitthvað nýtt og ég læri
heilmikið af krökkunum í leið-
inni. Ég er aldrei að kenna
hlutina nákvæmlega eins ár
eftir ár. Það er nauðsynlegt
að vera alltaf með plan B og
jafnvel C líka vegna þess að
áhugi nemenda liggur á
mörgum mismunandi svið-
um. Ef eitthvert tæki bilar, þá
þarf að hafa annað við-
fangsefni í staðinn.

Ég hefði heldur aldrei
getað ímyndað mér fyrirfram
hvað maður þarf að leggja
mikið á sig til að viðhalda
þekkingunni, við erum alltaf
á námskeiðum bæði að
hausti og vori. Núna í vor
vorum við m.a. á fyrstu hjálp-
ar námskeiði þar sem ég
lærði fullt af hlutum sem
nauðsynlegt er að kunna,
ekki bara sem kennari heldur
sem almennur borgari í þessu
samfélagi.“

Meira fyrir þjóð-Meira fyrir þjóð-Meira fyrir þjóð-Meira fyrir þjóð-Meira fyrir þjóð-
sögur en skáldsögursögur en skáldsögursögur en skáldsögursögur en skáldsögursögur en skáldsögur

Laufey ákvað snemma,
aðeins sjö ára gömul, að
verða kennari þegar hún yrði
stór. „Þetta var auðveld
ákvörðun, mér þótti kennarar
vita svo mikið. Það var alveg
yndislegt að koma aftur sem
ung kona og kenna gömlu
kennurunum mínum á tölvur,
þessum flottu konum sem ég
ber mikla virðingu fyrir. Þessi
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sýn mín á kennarastarfið hef-
ur ekkert breyst, bara styrkst
ef eitthvað er. Kennarar eru
svo mikilvægir í lífi nemenda
sinna. Það er eitthvað sem
við megum aldrei gleyma.

Það er líka ómetanlegt að
finna að nemendurnir kunni
að meta mann. Ég gleymi
því ekki þegar einn nemandi
var ósáttur með að ég hætti
að kenna bekknum hans. Ég
spurði af hverju og svarið var:
Af því þú ert svona jákvæð
álfkona, alltaf brosandi og
svo mikið fyrir allt svona ævin-
týra!“

Það er líklega rétt mat, því
Laufey segist hafa gaman
af ævintýrum og þjóðsögum.

„Ég les merkilega lítið af
skáldsögum, meira af fræði-
efni. Allt frá því ég varð læs
hef ég drukkið í mig allra-
handa fróðleik, dulfræði og
þjóðsagnir. Ellefu ára hafði
ég lesið allar barna- og ungl-
ingabækur á bókasafninu
og fór þá að lesa um Ísfólkið.
Ef ég les skáldsögur, þá eru
það aðallega fantasíur.
Bækurnar um Harry Potter hef
ég lesið nokkrum sinnum sem
og bækur Terry Pratchett. Ég
hef líka gaman af spilum
hverskonar. Sem dæmi, þá
prufukeyrði ég að nota hlut-
verkaleikinn fræga Drekar
og dýflissur í valfagi í skólan-
um sem hét Töluð enska. Þá
fékk ég líka erlenda nema
frá Háskólasetri Vestfjarða til
að heimsækja krakkana og
spjalla við þá á ensku. Bæði
krökkunum og erlendu nem-
unum fannst þetta alveg
æðislegt.“

Listin og LaufeyListin og LaufeyListin og LaufeyListin og LaufeyListin og Laufey
Laufey nam myndlist við

Kennaraháskóla Íslands og
kviknaði þar aftur áhugi
hennar á sköpun mynd-
verka. Hún hefur haldið sýn-

ingar vítt og breitt um landið.
Þeir sem hafa séð verk henn-
ar geta alveg ímyndað sér
hugarheim þessarar ljós-
hærðu álfkonu. Þau eru ein-
staklega lifandi og mörg
þeirra þjóðleg og gefa manni
sýn inn í liðna tíma jafnt sem
tilkomumikla ævintýraheima.
„Listin er stór hluti af mínu lífi.
Ég geri olíuverk, grafíkmynd-
ir, dúkristur, rúnir og margt
fleira,“ segir hún.

„Það felst mikill efniskostn-
aður í því að vera listamaður.
Ég lendi stundum í því að
þeir sem halda sýningu fyrir
mann vilji eiga eitt verk sem
greiðslu eða að þeir sem
koma með séróskir um verk
sæki þau svo aldrei eða
greiði fyrir. En ég hef sem
betur fer, hingað til að
minnsta kosti, staðið undir
kostnaðinum,“ segir Laufey.

Flöskuskeyti frá ÍsafirðiFlöskuskeyti frá ÍsafirðiFlöskuskeyti frá ÍsafirðiFlöskuskeyti frá ÍsafirðiFlöskuskeyti frá Ísafirði
Nýjustu verk Laufeyjar eru

sérlega falleg flöskuskeyti
sem innihalda lítinn bækling
með fróðleik og myndum frá
Ísafirði. „Þessa hugmynd að
minjagrip fékk ég í vetur
þegar ég var að kenna nem-
endum í 10. bekk. Ég nýtti
laserskerann í FabLab og
skar Ísafjarðarmerkið öðrum
megin á flöskurnar og lands-
lagsmynd af Ísafirði hinum
megin. Seinni myndin kom
illa út svo ég skipti henni út
fyrir fyrir útlínur af Íslandi og
merkti Ísafjörð inn á.

Svo bjó ég til lítinn bækling
sem er upprúllaður í flöskunni.
Í honum eru upplýsingar og
myndir bæði frá því hvernig
Ísafjörður var og hvernig
hann er í dag út frá mínu
sjónarhorni sem íbúa sem
hefur alist upp hér. Ég hef
fengið leyfi bæjaryfirvalda
til að nota Ísafjarðarmerkið
og eins er ég að semja um

notkun á ljósmyndum svo að
höfundarrétturinn sé að fullu
virtur.

Ég lít á þetta sem hluta af

endurvinnsluhugtakinu. Við
þurfum að fara að huga
meira að því að geta gert
verðmæti úr einhverju sem

við annars hendum,“ segir
Laufey að lokum.

– harpa@bb.is
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Sælkerar vikunnar eru Helga Svandís Helgadóttir og Finnbogi Bjarnason í Bolungarvík

Marineruð lúða og tómatsalatMarineruð lúða og tómatsalatMarineruð lúða og tómatsalatMarineruð lúða og tómatsalatMarineruð lúða og tómatsalat
Var með saumaklúbb fyrir

þó nokkru og vantaði einhvern
góðan rétt til að prófa, datt
niður á þetta frábæra salat sem
vakti mikla lukku!

Tómatsalat með rauðlauks
- vinaigrette og basil

2 öskjur kirsuberjatómatar,
skornir til helminga
20 blöð fersk basilika, skorin
í strimla
1 tsk sjávarsalt
½  tsk nýmalaður pipar
Allt sett saman í skál og á
meðan er Rauðlauksvinai-
grette búið til.
Rauðlauks - vinaigrette

2 rauðlaukar, smátt skornir
2 msk sítrónusafi
2 msk  hvítvínsedik
½ dl ólífuolía
Salt
Nýmalaður pipar

Blandið öllu vel saman og
geymið í kæli í 2 klst. Berið fram
með góðu brauði. Maríneraða
lúðan er ein af mínum uppáhalds
réttum og við útbúum þennan
rétt mjög oft þegar eitthvað er
um að vera! Góður sem forréttur,
í saumaklúbbinn eða á hlaðborð-
ið.

Maríneruð lúða

1 kg lúða
250 ml lime safi
Lúðan er skorin í teninga, c.a.
2-3 cm og látin liggja í safanum
í 15 mín (til að fá hana hvíta).
Síðan er hún sett í eftir farandi
marineringu í 1 sólahring.
1 krukka jalapeno
125 ml ólífuolía
¼ b fersk steinselja
¼ b ferskt koriander
¼ b ferskt oregano
125 ml chili tómatsósa
4 hvítlauksrif
1 tsk salt
Lúðuteningarnir eru látnir

liggja í marineringunni í sólar-
hring.  Hægt er að nota hvaða

fisk sem er og jafnvel rækju.
Við skorum á vinafólk okkar

Sólveigu Sigurðardóttur  og

Bjarna Pétursson til að vera
næstu sælkerar vikunnar.

Önnum kafinn við-
burðastjóri að vestan

Greipur Gíslason fæddist í
júlí árið 1982 og er uppalinn
á Ísafirði. Foreldrar hans eru
Gísli Eiríkssson verkfræðingur
hjá Vegagerðinni og Aðal-
björg Sigurðardóttir sem starf-
aði í Grunnskólanum á Ísafirði
þangað til hún hætti störfum.
Hann æfði gönguskíði og
keppti ítrekað á Andrési,
lærði á harmonikku í tíu ár
og tók þátt í flestu sem var í
boði í skemmri eða lengri
tíma. Greipur býr í Reykjavík
en kemur iðulega vestur í
fríum og til að stýra völdum
verkefnum eins og tónlistar-
hátíðinni Við Djúpið sem
haldin er á Ísafirði ár hvert.
Hann vildi gjarnan heim-
sækja æskuslóðirnar oftar ef
hann gæti og hefur nýlega
sett met í fjarveru, sem hon-
um þykir miður, og er hættur
að spila á nikkuna.

Ísafjörður, bærinn minnÍsafjörður, bærinn minnÍsafjörður, bærinn minnÍsafjörður, bærinn minnÍsafjörður, bærinn minn
„Það var algjör snilld að

alast upp á Ísafirði, ég álít
það mikið gæfuspor að for-
eldrar mínir fluttu vestur. Hef
svo sem ekki kynnst neinu
öðru. Við vorum alltaf eitt-
hvað að bralla, í grunnskól-
anum stóðum við fyrir sífelldu
gríni í félagsmiðstöðinni. Ég
var í Sólrisunefnd öll árin mín
í Menntaskólanum, tók þátt í
og hafði gaman af fram-
kvæmdinni sjálfri ekki síst. Við
stofnuðum Morrann, sem er
orðinn staðall hjá bænum,

og ég hélt utan um það fyrstu
tvö árin. Ég hef verið í svona
umsýsluverkefnum í langan
tíma,“ segir Greipur, en hann
útskrifaðist sem stúdent frá
Menntaskólanum á Ísafirði
árið 2002.

Í kjölfar Morrans stofnaði
Greipur, í samvinnu við hóp í
Gamla apótekinu og fleiri,
afsprengi af Morranum sem
var eins konar Morrinn á
landsvísu. Nokkur sveitarfé-
lög tóku þátt í því verkefni
sem var kallað Íslandsleikhús.
Þá ferðuðust tveir til þrír krakk-
ar úr hverju sveitarfélagi
hringinn í kringum landið og
héldu leiksýningar. Greipur
segist aldrei hafa verið með
á ferðalaginu heldur stjórn-
aði hann verkefninu og síðan
var ráðið starfsfólk eins og
listrænir stjórnendur til að
framkvæma þetta.

„Ég vann á sumrin hjá Vest-
urferðum á menntaskólaár-
unum og eftir þau og á sama
tíma tók ég þátt í að koma af
stað rokkhátíðinni Aldrei fór
ég suður sem ég vann að
fyrstu tvö árin, sinnti því starfi
sem rokkstjóri leysir af hendi í
dag, og í kjölfarið á því lýkur
mínum tíma hér fyrir vestan,“
segir Greipur. Hann hélt þá
utan í nám þar sem hann
lærði fyrst sænsku í Uppsölum
í Svíþjóð og síðan lá leið hans
til Reykjavíkur þar sem hann
menntaði sig í viðskiptafræði
við Háskóla Íslands.

hátíðin haldin í ellefta skipti.“
Við Djúpið fagnaði tíu ára

afmæli í fyrra og því var gefið
vel í og mikið lagt í hátíðina.
Það er erfitt að fá fjármagn í
slík verkefni, að sögn Greips,
en hann sér um þetta í auka-
starfi og getur því ekki gefið
sig alltaf 100% í verkefnið.
Hátíðin tókst þó vonum fram-
ar í ár og var leitað aftur í
ræturnar á því sem hátíðinni
var alltaf ætlað að verða.
„Þetta var sannarlega innan
þess ramma sem á að vera,
hátíðin gekk vel og við vorum
svolítið að safna vopnum
okkar til að geta spyrnt al-
mennilega í fyrir næstu ár.
Það verða skipulagsbreyt-
ingar á stjórnun hátíðarinnar,
fleiri stjórnendur munu koma
að hátíðinni en það verður
kynnt betur í haust. Ég vil ekki
bera ábyrgð á listrænni
stjórnun, hef ekki menntun til
þess, er hvorki menntaður í
tónlist eða hönnun þó ég
hafi töluverða yfirsýn og sé
vel tengdur inn í hönnunar-
samfélagið í dag og tónlistar-
samfélagið. En ég vil ekki
meina að ég sé maðurinn til
að stjórna svona prógrammi
þótt ég hafi ýmislegt til mál-
anna að leggja,“ segir Greip-
ur.

Pétur Jónasson og Guðrún
Birgisdóttir höfðu haldið há-
tíðina í þrjú ár áður en Greipur
kom til skjalanna. Þau töldu
sinn tíma vera liðinn og

leituðu til tengdadóttur Ísa-
fjarðar, píanóleikarans Tinnu
Þorgeirsdóttur, sem fékk Greip
til að vera með sér í liði sem
heimamanninn á svæðinu.
Eftir önnur þrjú ár heltist Tinna
úr lestinni og fékk Greipur þá
Dagnýju Arnalds píanóleik-
ara á Flateyri til að fylla í
skarðið og hélt áfram með
verkefnið.

„Frá upphafi er þetta hátíð
sem byggist á masterklöss-
um. Það hefur alla tíð verið
vöntun á sumarmasterklöss-
um á Íslandi. Ef þú ætlar að
vera afburðatónlistarmaður
getur þú aldrei stoppað, þú
þarft alltaf að æfa þig, en
skólanir loka á sumrin. Við
Djúpið var stofnað sem sum-
artónlistarhátið eins og þekk-
ist út um allan heim. Það er
rauði þráðurinn í þessu og
við höfum síðan hlaðið utan
um hana viðburðum sem
hafa komið og farið, flestir
hafa heppnast vel og sumir
eru áfram,“ segir Greipur,
sem stundum er með mörg
járn í eldinum. Hann hefur
tekið að sér að sjá um Hönn-
unarMars á næsta ári, hann
hefur verið íhlaupamaður hjá
Sinfóníuhljómsveit Íslands þar
sem hann fæst við framleið-
slu og hann var skipaður for-
maður stýrihóps af mennta-
málaráðherra sem lauk störf-
um um síðustu jól. Sá hópur
skrifaði aðgerðaáætlun í
málefnum ungs fólks á aldrin-

ViðburðastjórnunViðburðastjórnunViðburðastjórnunViðburðastjórnunViðburðastjórnun
Greipur fór að starfa við við-

burðastjórnun eftir háskóla-
námið þar sem hann sá um
framleiðslu- og viðburða-
stjórnun fyrir Sagafilm, sem
var mjög góður skóli að hans
sögn. Það voru „corporate“-
viðburðir sem voru dálítið
öðruvísi en hann fæst við í
dag en reynslan af því hefur
komið að góðum notum.

„Í hátíðabransanum og
menningarbransanum er oft
horft til ferðaþjónustupæl-
inga svo sú reynsla kemur
sér líka vel. Eitt af mínum
stærstu verkefnum í sam-
bandi við HönnunarMars er
að þróa hátíðina og einn
liðurinn í því er að fjölga er-
lendum gestum í samvinnu
við Icelandair og Icelandair
Hotels. Það snýst um að búa
til attraction og ferðaþjón-
ustumóglular telja að það sé
hægt, það er öðruvísi en mörg
önnur verkefni í viðburða-
stjórnun og tekur tíma.“

Greipur er nú í fullu starfi
við að stýra menningarvið-
burðum, og helst hátíðum,
en hans aðalstarf er verk-
efnastjórnun HönnunarMars
hjá Hönnunarmiðstöð Ís-
lands. „Ég hef gert það
undanfarin fimm ár. Svo hef
ég verið með önnur verkefni
á kantinum, misstór, í gegn-
um tíðina og hef meðal ann-
ars séð um Við Djúpið undan-
farin átta ár en í sumar var
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um 18-35 ára en það hafði
aldrei verið gert hér á landi
þótt það þekkist í öðrum
löndum.

„Ég hef verið beðinn um
að halda erindi um hátíðir,
hver sé munurinn á vel
heppnaðri hátíð og öðrum.
Hátíðir með gott innihald og
skýran fókus ganga vel. Við
Djúpið, Aldrei fór ég suður
og Kvikmyndahátíðin Riff eru
hátíðir sem ganga vel og er
með skýran fókus. Vetrarhátíð
í Reykjavík skortir fókus og
enginn skilur hana. Hinum
hátíðunum er stýrt af grasrót-
arhreyfingum en sveitarfé-
lagið stýrir Vetrarhátíðinni.
Ætli það hafi eitthvað að
segja, og að hátíðin Vetur-
nætur hafi ekki náð flugi
hérna þar sem henni er stýrt
af sveitarfélaginu? Vantar
einhvern með eldmóð sem
vill gera þetta af eigin frum-
kvæði og áhuga? Það er full
vinna að búa til svona verk-
efni, það er ekki nóg að hafa
reminder hjá bæjarstarfs-
manni sem segir: Svona
margir dagar í Veturnætur.“

Möguleikar á ÍsafirðiMöguleikar á ÍsafirðiMöguleikar á ÍsafirðiMöguleikar á ÍsafirðiMöguleikar á Ísafirði
„Ég held að tónlistarlíf sé

ágætt á Ísafirði og það þarf
að halda því við. Það þarf
að standa vörð um tónlistar-
kennslu hér og hafa að henni
gott aðgengi áfram en það
hefur verið eitt af aðalsmerkj-
um bæjarins. Í rekstri sveitar-
félagsins, þar sem endar ná
kannski ekki saman, er auð-
velt að líta til þessara hluta í
niðurskurði og það er skiljan-
legt þegar kannski eldra
fólkið situr á hakanum eða
leikskólabörn. En það hefur
sannað sig mjög víða, hér
og erlendis, að fjármagn til
menningarmála og æsku-
lýðs- og íþróttamála skiptir
mjög miklu máli í að halda
samfélaginu saman,“ segir
Greipur.

Honum finnst mikilvægt að
menningarhúsnæði og sögu-
frægum byggingum sé hald-
ið vel við þrátt fyrir að þær
séu dýrar í rekstri og að stutt
sé sómasamlega við starf-
semina sem þar fer fram.
Byggingarnar við Austurveg
þarfnast til dæmis viðhalds
og þarf að leita leiða til að
mæta því. Bærinn þarf ekki
endilega að greiða fyrir það
allt saman en leita leiða til
að hægt sé að viðhalda því
sem hefur verið vel gert í gegn-
um tíðina.

„Það skapast líka tækifæri
þegar farið er í nýbyggingar
og veitt er til þess fjármunum.
Torfnesstúkan er til dæmis
mannvirki í anddyri bæjarins,
ég hefði viljað sjá hana
verða að flottu, velhönnuðu
mannvirki, án þess að það
kostnaðurinn fari upp úr öllu

valdi. Ég hef sjálfur staðið
mig að því að hugsa þannig
að ekki megi leita til sér-
fræðinga annars staðar frá
ef þeir eru ekki á staðnum.
Þegar hér er standsett alls
konar starfsemi, hótel, fyrir-
tæki og alls konar fram-
kvæmdir, mætti leita meira
til fagfólks og hönnuða til að
fara með hlutina alla leið.
Þótt það kosti aðeins meira í
upphafi held ég að það
muni skila sér.“

Í upphafi skyldiÍ upphafi skyldiÍ upphafi skyldiÍ upphafi skyldiÍ upphafi skyldi
endinn skoðaendinn skoðaendinn skoðaendinn skoðaendinn skoða

Greipur tekur dæmi um
Saltverk í Reykjanesi sem er
ótrúlega flott verkefni að
hans mati. Þar er núna verið
að endurgera allar umbúðir
því ef umbúðirnar eru ekki
samanburðarhæfar við sam-
keppnisaðila á alþjóðlegum
markaði er vonlaust að koma
vörunni á markað.

„Sagan segir að veitinga-
staðir í Danmörku noti ekki
svona hráefni nema varan
hafi birst í hönnunarblaði. Sú
leið sem Kaupmaðurinn er
að fara er til dæmis alveg til
fyrirmyndar. Hann leitaði
strax til fagmanna varðandi
útlit og innihald búðarinnar.
Leikmyndahönnuðir sáu um
útlit, fatahönnunarfyrirtæki
um val á vöru. Auðvitað kost-
ar þetta aðeins en það skilar
sér. Stór hluti af okkar starfi
hjá Hönnunarmiðstöð Íslands
felst í að reyna að útskýra
fyrir Íslendingum, ríkinu og
atvinnulífinu, að starf hönn-
uða frá fyrstu hendi við þróun
vöru er yfirleitt virðisaukandi
til lengri tíma litið,“ segir Greip-
ur.

Stoðtækjafyrirtækið Össur
stokkaði hönnunarferlið ný-
lega upp og lagði hönnunar-
deildina niður. Í staðinn voru
settir hönnuðir í öll þróunar-
teymi. Þeir koma ekki inn á
lokametrunum og gera fínt
heldur hugsa þeir vöruna frá
upphafi. Þetta er leiðin, að
sögn Greips, sem spyr hvort
það hafi verið gert í hönnun
snjóflóðavarnargarða í Stór-
urð. „Þar skemmist útivistar-
svæði, sem á sama tíma hef-
ur ekki verið hægt að nýta,
því af vanefnum hefur að-
gengi ekki verið nógu gott.
Þarna skapast tækifæri fyrir
sveitarfélagið og alla hags-
munaaðila að ráða lands-
lagsarkitekta frá fyrstu hendi
til að láta þetta líta vel út.
Garðarnir fyrir ofan Siglufjörð
hafa vakið heimsathygli en
þar skiptu landslagsarkitekt-
arnir sköpum varðandi stíga-
gerð, útsýnispalla, útlit og
fleira.“

Ísafjörður hefur alltaf haft
pótential umfram marga
aðra staði að mati Greips en
hann segir að það sé hægt

að detta í plebbisma ef fólk
gáir ekki að sér. „Það er alltaf
gott ráð að hlúa að því sem
hefur tekist vel. Það Það er
ótrúlega mikilvægt að byggja
á góðu innihaldi. Þá gengur
vel og myndast góð stemmn-
ing eins og á skíðasvæðinu í
vetur. Snjóalög voru hag-
stæð en starfsemi skíðasvæð-
isins gekk vel út af áhuga
starfsmanna og það voru allt-
af allir glaðir. Það er eins
með að reka tónlistarskóla,
hönnunarmiðstöð eða hvað
annað, um leið og einver er
ráðinn því hann er bestur á
sívíinu, en ekki fylltur af eld-
móði, er voðinn vís.“

Framtíðin byggist á fólkinuFramtíðin byggist á fólkinuFramtíðin byggist á fólkinuFramtíðin byggist á fólkinuFramtíðin byggist á fólkinu

Greipur segir Ísafjörð eiga
framtíðina fyrir sér, en það
byggist allt á fólkinu. Rætt
hefur verið að það þurfi að
tryggja að hér séu næg
verkefni og nóg af fólki. „Það
er ekki hægt að skipa nein-
um að flytja hingað, annað
hvort langar fólk að búa
hérna eða ekki. Það er vont
fyrir samfélagið að fullt af
fólki búi hérna sem langar
ekki til þess, en ef það er
gaman, þá koma fleiri. Þá
fer fólk að tala saman og
hlutirnir gerast, eins og með
einleikjahátíðina Act alone.
Hún virkar vel því Elfar Logi er
í sambandi við annað fólk,
er með útsendara í verkefn-
um og flott leiklistarsinnað

fólk með sér sem hefur
tengsl,“ segir Greipur.

Enginn verkefnastjóri getur
eingöngu unnið ofan í skúff-
unni sinni. Góðir hlutir gerast
í samvinnu við annað fólk
þegar fleiri opna hugmynda-
kassann og skoða það sem
er að gerast annars staðar í
heiminum, að sögn Greips.
Þá er fólk drifið áfram af
áhuga og frumkvæði og
spennandi hlutir gerast.
Dæmi um það er tónlistarhá-
tíðin Við Djúpið, sem er ekki
aðeins að flytja inn Íslandsvini
heldur búa þá til með því að
bjóða hingað fólki sem aldrei
hefur áður komið til landsins
og verður að Íslandsvinum í
kjölfarið.        – hordur@bb.is
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smáar
Til sölu er árabátur með gafli
ásamt kerru (4,20x,150). Uppl. í
síma 456 3842 og 899 3842.

Til sölu er Subaru Forrester árg.
2001, ekinn 199 þús. km. Uppl. í
síma 858 7469.

Til leigu er glæsilegt 318m² ein-
býlishús í Holtahverfi. Um er að
ræða langtímaleigu. Eingöngu
reglusamir og skilvísir leigjend-
ur koma til greina. Allar frekari
upplýsingar gefa Tinna (867
5168) og Hlynur (899 3621).

Heima að
heiman

Hildur Vignisdóttir býr í
Canterbury í Kent, Englandi
þar sem hún stundar nám í
stjórnmálafræði og alþjóð-

legum samskiptum í Há-
skólanum í Kent (Politics

and international relations
BA, University of Kent).

Ég geng þennan stíg á hverjum degi til þess að komast á
fyrirlestra.  Trén eru fallegri þegar þau eru laufguð en þrátt
fyrir berar greinar þá heyrist samt fuglasöngur.  Lyktin af
náttúrunni og fuglasöngurinn minnir mig á sumarbústaðinn
hennar ömmu í Arnardal.  Það er gott að geta slakað að-
eins á fyrir fyrirlestrana og leyfa huganum að fljóta aðeins
heim.

Þó að bókasafnið í Háskólanum sé ekki jafn fallegt og bóka-
safnið á Ísafirði þá minnir það mig alltaf á þá daga sem ég
eyddi á Bókasafninu á Ísafirði að lesa stóru hundabókina
og dreyma um hvernig hund ég myndi eiga í framtíðinni.
Þegar ég er búin að fá nóg af stjórnmálafræðinni þá finnst
mér gaman að rölta um í aðrar deildir á bókasafninu.  Á Ísa-
firði eru margar merkar minjar og á hillunum hér í Canterbury
er hægt að finna margt áhugavert eins og skjöl frá breska
þinginu frá 19. öld.

Eastbridge Hospital var stofnaður á 12. öld til þess að taka
á móti pílgrímum sem komu til Canterbury til þess að fara
að gröf St. Thomas Beckett og hefur síðan hjálpað fátækum
í neyð og gerir enn.  Þessi merka en látlausa bygging og
saga þess minnir mig á Herdísi Albertsdóttur heitina sem var
langalanga amma mín og húsið hennar litla að Sundstræti
33 sem er venjulega kallað Bakkarnir. Helst er það lyktin,
andrúmsloftið og sagan af fólki sem gefur mest til þeirra í
neyð þó þau eigi voða lítið sjálf.

Þetta litla bakarí er í miðbæ borgarinnar, það er ofsa lítið
og sætt með margar litríkar kökur í glugganum.  Það minnir
mig auðvitað á Gamla bakaríið á Ísafirði.
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
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 annarri
tæpri viku síðar. Flaugarnar
komust í 400 km hæð. Til-
gangurinn var að mæa

rafeindir og róteindir í gufu-
hvolfinu.

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 skallt til
jarðar aðeins fimmtíu metrum

sunnan Hringbrautar. Þrír
menn létust í slysinu.

3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980:3. ágúst 1980: Hrafnseyrar-
hátíð var haldin til að minnast
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.

3. ágúst 1984:3. ágúst 1984:3. ágúst 1984:3. ágúst 1984:3. ágúst 1984: Ringo Starr
trommuleikari Bítlana kom til
Íslands. Hann var heiðurs-

gestur á útihátíðinni í Atlavík.
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, 4 km leið
á tæpum tveimur klst.

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 á stríðs-
árunum.

7. ágúst 1945:7. ágúst 1945:7. ágúst 1945:7. ágúst 1945:7. ágúst 1945: Skömmtun á
áfengi var aflétt. Hún hafði
staðið yfir í tæp fimm ár.
8 ágúst 1993:8 ágúst 1993:8 ágúst 1993:8 ágúst 1993:8 ágúst 1993: Þyrlur og

Herkúlesflugvél frá Varnarlið-
inu á Keflavíkurflugvelli fóru í

1100 sjómílna sjúkraflug.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðan 5-13 m/s, hvassast

austast. Bjart að mestu S- og
V-til, annars skýjað en úr-

komuítið. Hiti 8-18 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðlæg átt. Skýjað með
köflum sunnantil, en skúrir

eða rigning með köflum á N-
og A-landi. Hiti 5-18 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt. Skýjað með
köflum sunnantil, en skúrir
eða rigning með köflum.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Gestum í Ósvör við Bolungar-
vík fjölgaði töluvert í fyrra sem
að öllum líkindum hélst í hendur
við fjölgun erlendra ferðamanna
á svæðinu, að sögn Þorleifs Ei-
ríkssonar, forstöðumanns Nátt-
úrustofu Vestfjarða. Í sumar hef-
ur einnig gengið vel að sögn Jó-
hanns Hannibalssonar, safnvarð-
ar í Ósvör.

„Hér hefur verið ágætis renn-
erí. Fleiri skemmtiferðaskip
koma til Ísafjarðar í sumar en
áður og þar af leiðandi koma
fleiri hópar hingað. Við erum
líka að fá aðra hópa, til dæmis af
ættarmótum. Ég geri mér ekki
alveg grein fyrir því hvort fleiri
hafi komið í sumar en á sama
tíma á síðasta ári en ég verð var
við að Íslendingar eru ekki að
koma eins mikið. Þar tel ég hátt
bensínverð hafa áhrif. En ég er
samt sem áður bjartsýnn á það
það sem eftir lifir sumars,“ segir
Jóhann.

Ágætis renn-
erí í Ósvör

Fánapokar
og sjóhattar

Hönnunarteymið Reciprocal,
Solveig Edda Vilhjálmsdóttir
myndlistarkona og hönnuður og
Sandra Borg Bjarnadóttir, fata-
hönnuður í Bolungarvík, fram-
leiða föt og aðrar vörur undir nafn-
inu Reciprocal. „Við höfum eig-
inlega verið á „hold“ á meðan Sol-
veig hefur verið í fæðingarorlofi.
Ég tók vinnustofuna yfir á meðan
og hef verið að sinna ýmsum
verkefnum. Meðal annars hann-
aði ég umslagið utan um geisla-
diskinn hennar mömmu [Eddu
Borgar, söngkonu] sem kom út
núna í sumar, svo hannaði ég
sjóhatt sem hefur verið í sölu til
dæmis hjá Kaupmanninum á Ísa-
firði. Svo hannaði ég fánapoka
sem eru saumaðir úr afgangs
fánaefnum frá Fánasmiðjunni á
Ísafirði og eru til sölu þar,“ segir
Sandra Borg.

„Það hefur verið að gerast svona
smátt og smátt, ég bara hef ekki
mikið tíma þar sem ég er að vinna
mikið. En það sem mig langar að
gera er að hafa opin kvöld í
vinnuaðstöðunni hérna í Aðal-
strætinu þar fólk getur komið og
nýtt aðstöðuna og jafnvel fengið
aðstoð við að þrykkiprenta á boli
eða annað efni til dæmis. Ég er
ekki búin að útfæra þá hugmynd
ennþá en þetta er það sem mig
langar að gera,“ segir Sandra Borg.
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