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Sólina og
dansinn
vantar á
Íslandi

– Hin ísfirska Bára Jónsdóttir skipti úr
hvíta snjónum á Íslandi og naut hvítu
strandanna í Karíbahafinu sem skiptinemi
í Dóminíska lýðveldinu í eitt ár. Bára
segir frá ævintýrunum í miðopnu.

Sjóflugvél á Ísafirði
Það ráku margir Ísfirðingar
upp stór augu á sunnudag þegar
flugvél lenti á Pollinum á Ísafirði
enda sjaldgæf sjón síðan sjóflugvélar hættu að fljúga í áætlunarflugi vestur á firði um miðja síðustu öld. Það var enginn annar
en Arngrímur B. Jóhannsson,
flugstjóri og fyrrverandi forstjóri
Flugfélagsins Atlanta sem var
þar á ferð en uppátækið vakti
mikla lukku meðal Ísfirðinga sem
fylgdust margir spenntir með. Að
sögn Arnórs Magnússonar hjá

Flugstoðum á Ísafirði eru sjóflugvélar ekki tíðir gestir á Ísafirði. „Þetta er mjög sjaldgæft
svona seinni ár“, segir Arnór.
„Þær hafa komið af og til síðan
áætlunarflug með sjóflugvélum
lagðist af en það eru þónokkur ár
síðan það gerðist síðast án þess
að ég viti hvenær það var nákvæmlega.“
Flugvélin lenti á Pollinum og
var síðan siglt síðan meðfram
Skutulsfjarðarbrautinni áður en
hún fór á Ísafjarðarflugvöll þar

Sjóflugvélin fyrir framan Edinborgarhúsið á Ísafirði.

Það var líf og fjör á Pollinum þegar sjóflugvélin lenti.
sem hún er nú í skýli. Að sögn að halda í burtu í dag (mánudag) betur en að hann ætli bara að
Arnórs er Arngrímur einungis en veðurskilyrðin eru ekki sem dunda sér og njóta þess að vera á
að leika sér á Vestfjörðum enda skyldi þannig að hann verður Ísafirði“, segir Arnór.
er hann í sumarfríi. „Hann ætlaði hérna eitthvað lengur, ég veit ekki
– nonni@bb.is

Önnur styrkgreiðslan komin í hús

Bolungarvíkurkaupstaður hefur fengið 44 milljónir króna í
styrk frá ríkinu til að greiða niður
eftirstöðvar skulda sveitarfélagsins við Sparisjóð Bolungarvíkur
og Landsbanka Íslands vegna félagslega húsnæðiskerfisins. Fyrsta
greiðslan, 22 milljónir króna,
barst sveitarfélaginu í mars og
greiðsla númer tvö kom í þessum
mánuði.
Síðasta greiðslan, 23 milljónir
króna, á að berast sveitarfélaginu
í haust að því gefnu að Bolungarvík haldi áfram að standa við

þær skuldbindingar sem kveða á
um í samningi sveitarfélagsins
og Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, en nefndin
lagði til á sínum tíma við samgönguráðherra að Bolungarvík
yrði veittur framangreindur styrkur.
Heildarupphæð styrksins nemur 67 milljónum króna og telur
ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs að
Bolungarvíkurkaupstaður hafi
staðið við allar skuldbindingar
sínar við EMFS það sem af er
samningstímabilinu.

Bolungarvík.

Hvetjandi tapaði tólf milljónum í fyrra
Eignarhaldsfélagið Hvetjandi
hf. tapaði tólf milljónum króna
árið 2008. Guðni Einarsson, formaður stjórnar Hvetjanda, segir
allt laust fjármagn félagsins vera
frosið í íslenskum verðbréfum.
„En það er farið að hylla undir
útgreiðslu þar. Félagið fór því
mjög illa út úr þessu bankaævintýri að því leitinu til,“ segir Guðni.
Hann segir starfsemi félagsins
halda áfram en hún taki mið af
tapi síðasta árs. Leitað er leiða til
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að fá aukið hlutafé inn í félagið.
Á aðalfundi Hvetjanda fyrir
skömmu kom fram að félagið
fjárfesti fyrir 19 milljónir í fyrra
í tveimur félögum, en tíu milljónir fóru í Hvíldarklett ehf. og
níu milljónir króna í Fossadal
ehf. Félagið átti 29 milljónir
króna í lausafé fyrir bankahrunið
í október á síðasta ári en ójóst er
um afdrif þess. Rýrnun þess var
um fimm milljónir króna í fyrra,
gert er ráð fyrir meiri lækkun

þegar staða þess er ljós. Hlutafé
félagsins nemur 111 milljónum
króna. Byggðastofnun á 50%
hlutafjár í félaginu, Ísafjarðarbær
á 27,5% og Sparisjóður Bolungarvíkur á 13%. Sparisjóður Bolungarvíkur kom inn í Hvetjanda
á síðasta ári með því að leggja
fram hlutabréfaeign sína í Hvíldarkletti ehf. og Snerpu ehf.
Hvetjandi var stofnað árið
2004 af Ísafjarðarbæ og lagði
Byggðastofnun fram hlutafé í

formi hlutabréfa í ýmsum vestfirskum hlutafélögum við stofnun þess. Hvetjandi á hlut í átta
félögum á Vestfjörðum og er
eignarhlutur þess frá 4% í Sumarbyggð ehf. í Súðavík og upp í
37% í Hvíldarkletti ehf. á Suðureyri. Félagið á einnig hlutafé í
Fossadal, Laugarhóli, Snerpu,
Vesturferðum, Hótel Ísafirði og
Símaverinu. Tilgangur félagsins
er að taka þátt í stofnun og starfsemi annarra félaga sem rekin

eru á grundvelli samkeppnissjónarmiða, fela í sér nýmæli í atvinnulífi eða eru mikilvægur þáttur í uppbyggingu atvinnulífs á
norðanverðum Vestfjörðum. Stjórn
Hvetjanda var endurkjörin. Hana
skipa Guðni Einarsson, Suðureyri, formaður, Pétur Grétarsson
starfsmaður Byggðastofnunar og
Sigurjón Kr. Sigurjónsson, Ísafirði. Varastjórn skipa Kristján
G. Jóhannsson, Björn Davíðsson
og Kristín Hálfdánardóttir.
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Rekstur Ísafjarðarbæjar neikvæður um 518 milljónir króna
Rekstrarniðurstaða Ísafjarðarbæjar fyrir síðasta ár var neikvæð
um rúmar 518 milljónir króna.
Þetta kemur fram í svari samgönguráðherra við fyrirspurn
Birkis Jóns Jónssonar á Alþingi
um afkomu sveitarfélaga. Í samtali við Svæðisútvarp Vestfjarða
sagðist Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, eiga
von á bréfi frá Eftirlitsnefnd með

fjármálum sveitarfélaga en ekki
endilega að sveitarfélagið verði
tekið í gjörgæslu nefndarinnar.
Rekstrarniðurstaða sveitarfélaga
í landinu í heild var neikvæð um
19.284.819 krónur. Í Bolungarvík var niðurstaðan neikvæð um
104 milljónir og 237 milljónir
hjá Súðavíkurhreppi. Rekstrarniðurstaðan var einnig neikvæð í
Vesturbyggð upp á 151 milljón,

17 milljónir í Tálknafirði og 25
milljónir í Strandabyggð. Jákvæður rekstur var í Árneshreppi
uppá 6 milljónir, 4 milljónir í
Reykhólahreppi og 22 milljónir
í Bæjarhreppi.
Aðspurður um áætlaða afkomu
sveitarfélaga frá 1. janúar til 1.
maí 2009 sagði samgönguráðherra ráðuneytið ekki hafa upplýsingar um það. Hann greindi

þó frá því að samstarf hefur verið
milli ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu
Íslands um mánaðarlega söfnun
upplýsinga um fjárhagslega
framvindu einstakra sveitarfélaga. „Tilgangurinn er að geta
fylgst vel með stöðu sveitarfélaganna og hvert stefnir í fjármálum
þeirra og hófst samstarf þetta í
kjölfar efnahagshrunsins í haust.

Vel gekk framan af að safna upplýsingum frá sveitarfélögum en
það sem af er þessu ári hafa skil
verið afar dræm. Ráðuneytið
mun í samstarfi við sambandið
og Hagstofuna meta leiðir til að
tryggja greiðari skil samtímaupplýsinga um fjármál sveitarfélaganna“, segir Kristján Möller í
svari sínu á þingi.
– thelma@bb.is

Vinnumálastofnun á Ísafirði rannsakar
meinta misnotkun á atvinnuleysisbótum
Starfsmenn Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum erum með
nokkra einstaklinga í rannsókn
sem grunaðir eru um að misnota

atvinnuleysisbætur. Guðrún Stella
Gissurardóttir, forstöðumaður
Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum, segir starfsfólk stofnunar-

innar ekki hafa fengið formlegar
ábendingar um meinta misnotkun á atvinnuleysisbótum eða
staðfestingu á slíku. „En við höf-

um fengið ábendingar um að fólk
sé í vinnu og þiggi atvinnuleysisbætur. Það kann að eiga sér eðlilegar skýringar. Sjálfstæðir at-

Ökumenn sýni tillitsemi
Fjölmargir urðu vitni að neyðarakstri lögreglu- og sjúkrabifreiða í síðustu viku er tilkynnt var um alvarlegt bílslys
í Álftafirði. Þóttu nokkrir ökumenn ekki sýna neyðarakstrinum nægjanlega tillitssemi og
viku frá seint og illa. Blaðamaður varð m.a. vitni að því er
tækjabifreið slökkviliðsins
reyndi að komast fram úr stórri
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flutningabifreið á Kirkjubólshlíð.
Tók það nokkurn tíma og virtist
sem ökumaður flutningabifreiðarinnar héldi sama hraða þrátt
fyrir að tækjabifreiðin væri með
forgangsljós. Í 8. grein laga nr.
50 frá 1987 segir að noti ökumaður ökutækis, sem ætlað sé til
neyðaraksturs, sérstök hljóð- eða
ljósmerki við akstur, skuli aðrir
vegfarendur víkja úr vegi í tæka

tíð og að ökumenn skuli nema
staðar ef nauðsyn beri til.
Þegar lögreglu-, sjúkra- eða
slökkvibifreiðum er ekið með
forgangshljóðum eða ljósum
getur hver sekúnda skipt máli.
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vestfjörðum segir marga ökumenn
fylgjast vel með því sem er að
gerast í umferðinni og séu ör-

uggir á því hvað gera skuli
þegar bifreið í neyðarakstri
nálgast en því miður sé ekki
hægt að segja það um alla ökumenn. Önundur vill beina þeim
tilmælum til ökumanna, sjái
þeir neyðarbifreið nálgast, að
þeir gefi stefnuljós til merkis
um að þeir sjái bifreiðina, víki
eins langt út í vegarkant eða
stöðvi sé möguleiki á því.

vinnurekendur geta verið að
vinna svolítið en verið á bótum
samhliða,“ segir Guðrún Stella.
Hún segir að nokkur mál séu í
rannsókn og allar ábendingar séu
skoðaðar.
Ekki eru margir skráðir atvinnulausir á Vestfjörðum um
þessar mundir eða 73 einstaklingar. Guðrún Stella segir það
koma upp öðru hvoru að einhverjir séu að reyna að vinna sér
inn nokkra aura án þess að gefa
það upp. „Það er alltaf einhver
svört atvinnustarfsemi í gangi en
ég held að það sé afar erfitt hér á
svæðinu og fljótt að gera vart við
sig. Nágrannagæslan er töluvert
sterk og þetta er lítið samfélag
og er því fljótt að komast upp,“
segir Guðrún Stella Gissurardóttir.
– birgir@bb.is
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7,5% hækkun á raforku
Landsvirkjun hefur ákveðið að hækka verð á raforku
um 7,5% frá og með 1. júlí.
Í kjölfar þessarar ákvörðunar
Landsvirkjunar hefur stjórn
Orkubús Vestfjarða ákveðið
að hækka verðskrá OV fyrir
raforkusölu um 7,5% að jafnaði frá og með sama tíma.
Ákveðið var að fella öll
fastagjöld út úr verðskránni
og hækkar orkuverðið sem
því nemur. Þrátt fyrir þessa
hækkun er Orkubú Vestfjarða með eitt lægsta orkuverð á Íslandi. Þess má geta
að verð á raforku hefur stórlækkað á undanförnum árum
og nú svo komið að verð
samkvæmt almennum taxta
er aðeins rúmlega 40% af
því sem það var þegar Orkubúið hóf starfsemi.

Góð aflabrögð
Nær 29% aukning varð á
lönduðum afla í Bolungarvíkurhöfn í síðasta mánuði
samanborið við sama mánuð
í fyrra. Alls var 1.273 tonnum landað í Bolungarvík í
júní á móti 987 tonnum á
síðasta ári. Munaði þar mest
um þorskafla en hann var
582 tonn í júní og jókst því
um 179 tonn milli ára eða
rúm 44%.
Alls komu 5.935 tonn að
landi í Bolungarvík fyrstu
sex mánuði ársins samanborið við 5.244 tonn á sama
tímabili á síðasta ári. Nemur
aukningin 13%. Munar þar
mest um aukinn steinbítsafla, en hann jókst um 604
tonn eða 70%.

Emil Pálsson
í landsliðið
Ísfirski knattspyrnukappinn Emil Pálsson hefur verið
valinn í U17 landslið karla
sem keppir fyrir Íslands hönd
á Norðurlandamótinu sem
fram fer í Þrándheimi 27.
júlí – 3. ágúst. Hópurinn er
myndarlegur mjög sem er
þó ekki í frásögur færandi
þegar um sterkustu ungleikmenn Íslands er að ræða. Val
landsliðsþjálfarans Gunnar
Guðmundssonar á Emil kemur fáum á óvart en hann hefur
leikið gríðarlega vel fyrir BÍ/
Bolungarvík í sumar.
Formaður BÍ, Svavar Guðmundsson, vill undirstrika að
þetta sé verðskuldaður áfangi
sem Emil geti fyrst og fremst
þakkað eigin atorku og dugnaði.
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Inn að beini

Hafdís Sunna Hermannsdóttir,
nemi í Msc. Eng. industrial design

Ísfirðingurinn Hafdís Sunna Hermannsdóttir hefur alið manninn við nám í vöruhönnun á verkfræðisviði í Danmörku s.l. ár. Hafdís Sunna fór mikinn á árunum sínum við Menntaskólann á Ísafirði
en þá gegndi hún stöðu formanns NMÍ og fylgdi með henni mikil gróska í menningarlíf skólans.
Þegar Hafdís er spurð inn að beini kemur í ljós að hún vill helst búa sem næst fjölskyldu og
vinum og draumastarf hennar er að hanna fyrir sænska fyrirtækið IKEA
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Sennilegast að flytja til Danmerkur.
Hvar langar þig helst að búa?
Sem næst fjölskyldu og vinum.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þær eru ansi margar, en hamingjusamasta stund sumarsins var
sennilegast þegar flugstjóri Iceland Express stöðvaði hreyflana, svo
ég gat hlupið um borð og komist heim til Íslands.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að missa pabba minn.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Pass.
Uppáhaldslagið?
Sonic Youth – “Superstar” úr myndinni Juno, sem er líka frábær
Uppáhaldskvikmyndin?
Stella í orlofi klikkar ekki
Uppáhaldsbókin?
Í augnablikinu er ég að lesa “Lateral thinking”
eftir Edward de Bono, hún er frekar áhugaverð.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Sennilegast ferðalag mitt til Japans og Kína, en
vegabréfsáritunin var röng, svo þegar ég kom til Kína
tóku á móti mér lögreglumenn og ansi mikið basl.
Uppáhaldsborgin?
Tvímælalaust San Fransisco.
Besta gjöfin?
Um daginn var ég að hanna gjöf fyrir Aalborg University,
sem er liður í samkeppni, svo að sjálfsögðu finnst mér
það besta gjöfin í augnablikinu.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já, að sjálfsögðu! Ekki gangandi menn eins og við,
en jafnvel eitthvað í plöntu- og örverulíki.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Ég held það hljóti að vera sími, samskiptamiðill minn og öryggistæki .
Fyrsta starfið?
Ábyggilega pössunarpía.
Draumastarfið?
Hanna fyrir IKEA.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Unni Ösp Stefánsdóttur, leikkonu.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ísafjörður þegar hann skartar sínu allra fegursta á
snævi þöktum vetrardegi eða sólríkum sumardegi.
Skondnasta upplifun þín?
Pass.
Aðaláhugamálið?
Námið mitt.

Besta vefsíðan að þínu mati?
google.com.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Sjoppukona.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Jafnlyndi, hefur komið sér ansi vel í hópavinnunni í skólanum.
En helsti löstur?
Ég er frekar tímalaus.
Besta farartækið?
Hjólið mitt sem ég á í Álaborg, það er svona konuhjól, svo hnakkurinn er þykkur og útsýnið gott.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Tvímælalaust aðfangadagur, þá eru
allir svo fínir, kátir og hátíðlegir.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Ég get ómögulega valið eina manneskju,
ég lít upp til alveg rosalega margra.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Mér þykir svo ofboðslega vænt um nafnið sem foreldrar mínir völdu
á mig, svo ég myndi ekki vilja heita neitt annað en Hafdís Sunna. En
ég mæli hinsvegar með nafninu Björk, landkynningin á því er góð,
svo það er ekkert mál að kynna sig erlendis.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á kvöldin.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Sumar bækur segja fiskur, aðrar segja vatnsberi.
Lífsmottóið þitt?
Ég á nú ekkert lífsmottó, reyni bara að hlusta skynsamlega á hjartað
og samviskuna. Um daginn fann ég hinsvegar ljóð eftir Ástu Díönu
Stefánsdóttur, sem er ansi gott að hafa í huga;
Ömmuheilræði
Gáðu að þér gullið mitt
glys er margt til boða.
Farðu vel með frelsi þitt
og forðastu allan voða.
Velja skaltu vinahóp
vel og dyggilega.
Varastu bæði vín og dóp,
það veldur mörgum trega.
Margur krókinn matar sinn
misvel fengnum auði.
Haltu fast um heiður þinn
þó hafirðu minna af brauði.
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Sameiginlegum byggðakvóta skipt á fjóra staði
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að skipta þeim 64 þíg.
tonnum sem sjávarútvegsráðuneytið úthlutaði sameiginlega til
sveitarfélagsins, á Ísafjörð, Þingeyri, Suðureyri og Hnífsdal þannig að hvert byggðarlag fái samtals
31 þorskígildistonn úr áður
ákveðinni úthlutun. Af þeim 274

tonnum sem fara til Ísafjarðarbæjar úr úthlutun ráðuneytisins
á byggðakvóta fyrir yfirstandandi
fiskveiðiár fékk Þingeyri fékk
26 tonn, Hnífsdalur 19 tonn, Suðureyri 15 tonn. Mest kemur í
hlut Flateyrar eða 150 þorskígildistonn. Til úthlutunar eru rúmlega
3000 þorskígildistonn og er gert

ráð fyrir að ríflega helmingur
heimildanna fari til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda
vegna samdráttar í sjávarútvegi.
Byggðakvóti Ísafjarðarbæjar
hefur minnkað undanfarin ár. Á
síðasta fiskveiðiári fengu byggðarlög í Ísafjarðarbæ alls 374
þorskígildistonna byggðakvóta

og árið þar áður 457 tonn. Í greinargerð sem fylgdi umsókn Ísafjarðarbæjar til sjávarútvegsráðuneytisins um byggðakvóta, en þar
er greint frá þróun sjávarútvegs í
sveitarfélaginu frá 1998 til 2007.
Þar segir m.a.: „Byggðarlög eins
og Flateyri og Þingeyri hafa farið
sérstaklega illa út úr þróun síð-

ustu ára en stærsta byggðalagið
Ísafjörður hefur þó farið verst út
úr henni. Af öllu framansögðu er
ljóst að sterk rök liggja fyrir úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga innan Ísafjarðarbæjar og
myndi slík úthlutun styrkja samfélag og fyrirtæki á svæðinu.
– thelma@bb.is

Endurreisn safns Samúels Jónssonar í Selárdal haldið áfram

Þýski myndhöggvarinn Gerhard König, sem hefur haft veg
og vanda af viðgerðum á safni
Samúels Jónssonar í Selárdal í
Arnarfirði er kominn til landsins og mun væntanlega halda
áfram störfum eftir næstu helgi.
„Hafinn er undirbúningur að
endurbyggingu íbúðarhúss
Samúels og verða sökklarnir
væntanlega steyptir í sumar.
Síðan höfum við komist að
samkomulagi við Trésmiðjuna
Eik á Tálknafirði um að vinna
frekar að gerð hússins á verkstæði í vetur“, segir Ólafur

Hannibalsson, hjá Félagi um
endurreisn Listasafns Samúels
Jónssonar í Selárdal sem var
stofnað árið 1998 með það að
markmiði að stuðla að endurreisn og viðhaldi á listaverkum
og byggingum Samúels auk
þess að kynna verk hans innanlands sem utan. Sigurður Pálmi
Ásbergsson arkitekt hefur
teiknað endurgerð hússins og
stendur til að þar verði íbúð og
vinnuaðstaða fyrir lista- og
fræðimenn á efri hæðinni og
minjagripasala og kaffiaðstaða
á þeirri neðri. „Fjármálahrunið

hefur óneitanlega komið við
kaunin á okkur. Við gerðum
ráð fyrir því að gera húsið fokhelt í sumar, en vonandi náum
við því næsta sumar.“ Frá árinu
2004 hefur verið unnið að viðgerðum á safninu og hefur
listaverkum Samúels og kirkjunni verið komið í upprunalegt
horf. „Þó okkur hafi tekist að
bjarga listaverkunum og kirkjunni frá því að verða tímans
tönn að bráð, sjáum við fram á
næg verkefni næstu árin“, segir
Ólafur. Hann segir mikið um
gestagang í safninu og margir

Meiraprófsnámskeið
· leigubifreið · Vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn

Ísfirðingar og nágrannar ath!
Síðasta námskeið til aukinna ökuréttinda fyrir breytingar
verður haldið á Ísafirði miðvikudaginn 5. ágúst nk.
Frá og með 10. september hækka aldursmörk
fyrir vörubifreið og eftirvagn úr 18 árum í 21 ár.
Ath! Verkalýðsfélög veita allt að 100 þúsund króna styrk.
Skráning er í símum 581 2780, 892 6570 og 892 6571.
Visa og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða.

Ökuskóli S.G.
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Listaverkum og kirkju Samúels Jónssonar hefur
verið bjargað frá því að verða tímans tönn að bráð.
málaði mikið sem ungur maðleggi þeim lið. „Við höfum
ur, en ferill stærri verka hans
orðið vör við mikinn velvilja í
hófst þegar hann reisti sér
garð verkefnisins. Margir
kirkju með svokölluðum laukleggja okkur lið með einhverjturni í Selárdal. Einnig steypti
um hætti, jafnvel þótt það séu
smá upphæðir þá hjálpar allt hann upp eftirmynd af frægum
gosbrunni sem er í Ljónagarðtil. Eins auðveldar það okkur
inum í Alhambra á Spáni.
verkið að við höfum fengið
Mörg af stærri verkum hans er
framlög frá opinberum aðilum
og einkaaðilum sem hafa efni á enn að finna í Selárdal, en flest
því að sýna rausn og höfðings- lágu undir skemmdum er Félag
um endurreisn listasafns Samskap.“ Samúel Jónsson er einn
úels Jónssonar í Selárdal tók
frægasti alþýðulistamaður
málin í sínar hendur.
Íslendinga í seinni tíð. Hann

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa

Kjartans Sigmundssonar
frá Hælavík

María Hallgrímsdóttir
Hallgrímur Kjartansson Birna Lárusdóttir
Kristín Kjartansdóttir Geir Tvenge
Davíð Björn Kjartansson Sigrún Jóna Hinriksdóttir
Bergrós Kjartansdóttir Jón Rósmann Mýrdal
Bjarni Kjartansson Helga Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Spurningin
Ætlar þú að vera á
faraldsfæti um verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 399.
Já sögðu 120 eða 30%
Nei sögðu 228 eða 57%
Óvíst sögðu 51 eða 13%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
norðlæg eða breytileg
átt. Bjart með köflum, en
skúrir á stöku stað. Hiti
9-17 stig. Horfur á
laugardag: Útlit fyrir
norðlæga átt. Þurrt að
kalla suðvestantil, annars
lítilsháttar væta með köflum. Fremur milt í veðri.
Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir norðlæga átt. Þurrt
að kalla suðvestantil,
annars lítilsháttar væta
með köflum. Fremur milt.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun
ódýrara!

Sími 456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Háskólasetur Vestfjarða.

Mikil aðsókn í meistaranám

Mikil aðsókn er í meistaranám
í haf- og strandsvæðastjórnun hjá
Háskólasetri Vestfjarða sem hefst
að nýju á Ísafirði í haust. Tuttugu
og fimm nemendur skráðir til
náms sem er mikil aukning frá
því í fyrra en þá stunduðu tíu
manns námið við Háskólasetrið.
„Við erum mjög ánægð með
þessa aðsókn“, segir Peter Weiss,
forstöðumaður Háskólaseturs
Vestfjarða. „Þessi fjöldi nemenda er það markmið sem var

sett fyrir námið í upphafi og við
erum að ná því núna. Þetta lítur
því mjög vel út.“ Peter telur að
ástæður áhugans hafi fyrst og
fremst verið auglýsingar í Bandaríkjunum en einnig hafi umsóknarfrestur námsins í fyrra verið
stuttur og því hafi ekki eins mikið
af umsóknum borist og vonast
hafi verið til. Í ár barst Háskólasetrinu 120 umsóknir, en 44 af
þeim voru samþykktar. Búist er
við að 20 til 25 skili sér til náms

þegar það hefst í lok ágúst.
Þetta er annað árið í röð sem
haf- og strandsvæðastjórnun en
kennd á Ísafirði en námið er krefjandi og metnaðarfullt meistaranám í umhverfis- og auðlindastjórnun sem Háskólasetur Vestfjarða býður upp á í samvinnu
við Háskólann á Akureyri. Námið er þverfaglegt og býr nemendur undir fjölbreytt og spennandi störf í einkageiranum svo
og hjá hinu opinbera. Verkefna-

stjórnun á sviði auðlindanýtingar
og skipulagsáætlana, umhverfismat, ráðgjafastörf, kennsla og
rannsóknarvinna eru meðal starfa
sem meistaranámið í haf- og
strandsvæðastjórnun býr nemendur undir.
Námið er alþjóðlegt og kennt
á ensku og mun nemenda- og
kennarahópurinn samanstanda af
innlendum jafnt sem erlendum
einstaklingum.
– nonni@bb.is

Ritstjórnargrein

Allt á sömu bókina lært!
Það ber að sama brunni hverjir sitja í stjórn og hvaða stjórnmálaflokki sjávarútvegsráðherra tilheyrir hverju sinni. Allt virðist á
sömu bókina lært. Í rúma tvo áratugi var þjóðinni talin trú um að
kvótakerfið væri til þess ætlað að byggja upp fiskistofna, komnum
að hruni. Í aðdraganda kosninganna 2003 var blaðinu snúið við, það
var sagt til bjargar útgerðinni, sem á þeim tíma ku hafa verið
rjúkandi rúst! Sama ár (2003) sagði þáv. formaður Framsóknarflokksins, Halldór Ásgrímsson, að ,,framsalið hafi verið ágalli (á
kvótakerfinu) alla tíð“ og að auka ætti veiðiskylduna í 75%. Breyting
í þá átt ,,hefði þau áhrif að brottkastið minnkaði og minna (yrði)
braskað í framsalinu.“
Í kastljósi Sjónvarpsins 9. nóv. 2001 sagði Árni Mathiesen, þáv.
sjávarútvegsráðherra, aðspurður hvort til greina kæmi að afnema
frjálst leiguframsal á kvóta: ,,Já, ég er alveg tilbúinn að skoða það.“
Í sjávarútvegsráðherratíð Þorsteins Pálssonar svæfði sjávarútvegsnefnd Alþingis frumvarp Guðjóns Guðmundssonar og Guðmundar
Hallvarðssonar um bann við sölu á kvóta. Í janúar 2007 mættust
Einar K Guðfinnsson, þáv. sjávarútvegsráðherra, og Árni Bjarnason,
form. Farmanna og fiskimannasambandsins, í sjónvarpsviðtali. Umræðuefni: Veiðiskylda og framsal aflaheimilda. Þar sagði Árni að
fortakslaust ætti að auka veiðiskylduna og að ,,leiguframsal innan
ársins (væri) undirrót flestra vandamála í greininni.“ Ráðherra kvað
málið ekki auðvelt. ,,Ég er opinn fyrir að skoða þau mál,“ voru þó

lokaorð hans í viðtalinu.
Kann einhver skil á því tekið hafi verið til hendi til útbóta í
þessum efnum? Veiðiskyldan aukin? Framsalið, ,,undirrót flestra
vandamála í greininni“, takmarkað? hvað þá afnumið!? Einhver
nefnd mun sitja yfir meintum mannréttindabrotum, fylgifiskum
kvótakerfisins.
Og nú hefur einni silkihúfunni verið bætt ofan á allt skrautið:
Gullgrafaraæði í strandveiðum; tilraun sem enginn dómur skal
kveðinn upp um að svo stöddu. Eitt skal þó sagt umbúðalaust. Það
er hreint og klárt siðleysi að að menn sem fengu ókeypis kvóta á
silfurfati frá hinu opinbera (þjóðinni) og seldu hann fyrir milljónir
króna, skuli á ný fá ókeypis veiðiheimildir í skjóli tilraunar til rétta
hag sjávarplássa. Glámskyggni sjávarútvegsráðherra, Jóns Bjarnasonar, og kerfiskarlanna sem að þessu standa, er með öllu óafsakanleg.
Líkja má siðleysinu í þessu við að einstaklingur, sem fengið hefur
framfærsluaðstoð hjálparstofnunar, sé verðlaunaður með nýrri úthlutun þótt vitað sé að hina fyrri seldi hann hæstbjóðanda og stakk
andvirðinu í vasann! Hafi braskið í frjálsa framsalinu ,,sært réttlætiskennd þjóðarinnar“ eins og fyrrum formaður Framsóknarflokksins komst að orði þá jafnar þessi gjörningur öll fyrri met í
siðleysi kvótakerfisins.
Þessa forsmán verður að uppræta nú þegar!
s.h.
FIMMTUDAGUR 30. JÚLÍ 2009

Ögurkirkja
150 ára
Haldið verður upp á 150 ára
afmæli Ögurkirkju með hátíðarmessu laugardaginn 8. ágúst. Athöfnin hefst kl. 14 og að henni
lokinni verður boðið upp á kaffiveitingar í samkomuhúsinu í
Ögri. Sóknarbörn kirkjunnar fyrr
og síðar eru sérstaklega boðin
velkomin til athafnarinnar ásamt
öðrum velunnurum kirkjunnar.
Kirkjan í Ögri var byggð árið
1859 af Þuríði Þiðriksdóttur og
fóstursyni hennar, Hafliða Halldórssyni.
Kirkjusmiðirnir voru þrír: Jón
Jónsson snikkari á Ísafirði, Jóhann Grundtvig smiður á Ísafirði
og Finnbogi Jónsson á Melgraseyri. Árið 1886 lét þáverandi
Ögurbóndi, Jakob Rósinkarsson,
taka kirkjuna til gagngerra endurbóta og var þá m.a. settur á hana
turn. Síðar meir var hún máluð
bæði að innan og utan auk þess
sem skipt var um viði í suðurhlið
hennar árið 1984.
– thelma@bb.is

Ögurkirkja er 150 ára í ár. Ljósm: Guðfinna M. Hreiðarsdóttir.

„Veit ekki á hverju landið ætlar að lifa“
„Ég hef miklar áhyggjur af
þessum niðurskurði,“ segir Birkir
Einarsson, formaður smábátafélagsins Eldingar á Vestfjörðum.
„Þrjátíu þúsund tonna skerðing
á ýsu kvótanum er náttúrulega
rosalega mikið og ég veit ekki á
hverju þetta land ætlar að lifa á,“
segir Birkir. Þorskkvótinn verður
150 þúsund tonn á næsta fiskveiðiári samkvæmt ákvörðun
sjávarútvegsráðherra. Fer ráðherra þar að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Aflamark í
þorski á yfirstandandi fiskveiði-

ári er 162.500 tonn. Aflamark í
ýsu er lækkað úr 93 þúsund tonnum niður í 63 þúsund tonn. Þá
boðar ráðherra breytta stjórn á
veiðum á skötusel og úthafsrækju.
Birkir segir skerðinguna eiga
eftir að koma illa við fiskvinnslufyrirtæki og henni fylgi mikil
hagræðing í rekstri þeirra og segir
Birkir ekki ólíklegt að farið verði
í uppsagnir. Hefur ráðherra einnig talað um að auka veiðiskylduna og segir Birkir það eiga eftir
að koma illa við þá sem séu háðir

leigumarkaði. „Svo verður þorskkvótinn skorinn niður þannig að
leiguverð á eftir að rjúka upp úr
öllu valdi.“
Í frétt frá sjávarútvegsráðherra
segir að ekki verði um að ræða
verulegar breytingar á leyfilegum

heildarafla einstakra tegunda frá
tillögum Hafrannsóknastofnunar. Þorskaflinn verður í samræmi
við tillögur stofnunarinnar eða
150 þúsund tonn en það skal þó
tiltekið hér að ekki er gert ráð
fyrir strandveiðum á næsta ári í

þeirri tölu. Heildaraflamark þorsks
byggir á nýtingarstefnu sem felur
í sér aflareglu. Er gert ráð fyrir
að á fiskveiðiárinu 2009/2010
muni leyfilegur þorskafli miðast
við 20% afla úr viðmiðunarstofni.
– birgir@bb.is

Amma Habbý
stefnir á Ísafjörð
Eigendur veitingastaðarins
Ömmu Habbýjar í Súðavík stefna
að því að flytja reksturinn til Ísafjarðar í haust. „Ég er að leita að
húsnæði og ég vil bara flytja sem
allra fyrst. Ég hef verið að skoða
eitt húsnæði, fyrrum húsnæði
BT, en á eftir að athuga hvort
það megi vera með veitingarekstur þar“, segir María Hrafnhildardóttir vert á Ömmu Habbý. Hún
segir aðstæðuna fyrir flutningnum vera þá að meirihluti viðskiptavina hennar séu frá Ísafirði.
„Langflestir mínir kúnnar eru
frá Ísafirði og því vil ég flytja
reksturinn nær þeim. Þeir hafa
tekið staðnum alveg einstaklega
vel. Ég bið þá sem vita af húsnæði
FIMMTUDAGUR 30. JÚLÍ 2009

sem gæti hentað undir starfsemina að hafa samband.“ Amma
Habbý er í gömlu byggðinni í
Súðavík þar sem áður var Dekurhúsið.
Veitingastaðurinn opnaði formlega á sjómannadaginn í fyrra og
naut strax mikilla vinsælda og
þá sérstaklega meðal Ísfirðinga.
Staðurinn er með amerísku yfirbragði og minnir á svokallaðan
„diner“ frá sjötta áratugnum.
Enda hafa bandarískir straumar
oft verið þar allsráðandi, t.d. var
október tileinkaður hrekkjavökunni og boðið hefur verið upp á
ekta bandarískan morgunverð
þar.
– thelma@bb.is
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Draumur í Karíbahafi

Hinar seiðandi strendur Karíbahafsins freista margra, sérstaklega á Íslandi þar sem veturnir geta verið kaldir, dimmir og
drungalegir og tækifæri til að
baða sig í sólinni eru fá. Hin átján
ára ísfirska Bára Jónsdóttir lauk
nýlega tíu og hálfs mánaðar
skiptinemadvöl í Dóminíska lýðveldinu og komst að því að það
er ekki bara sól og sumar að
finna á þessari framandi eyju.
Þarna er rík menning með hlýju
fólki og reyndist dvölin hin viðburðaríkasta. Blaðamaður Bæjarins besta tók Báru tali og hún
sagði frá árinu og ævintýrunum
og hvernig Ísland og Íslendingar
standast samanburðinn við eyjaskeggja í suðvestri.

Ævintýrabakterían
Bára segir að hana hafi alltaf
langað til að fara eitthvað sem
skiptinemi. Móðir hennar, Hulda
Bragadóttir, fór ung að aldri sem
skiptinemi til Þýskalands og því
smitaðist Bára snemma af ævintýraþrá. „Ég hef verið ákveðin í
því síðan ég var lítil að fara út
sem skiptinemi“, segir Bára.
„Mér hefur alltaf þótt það vera
heillandi að fara eitthvað út og
8

kynnast nýrri menningu og nýjum heimi. Ég reyni að fara eitthvað til útlanda á hverju ári og
það að fara sem skiptinemi var
því ekki erfið ákvörðun.“
Hún segir að hugmyndin að
Dóminíska lýðveldinu hafi komið upp eftir að vinkona hennar
var að ferðast á þessum slóðum,
en sögur og myndir frá eyjunni
heilluðu Báru það mikið að hún
ákvað að velja landið sem fyrsta
kost hjá skiptinemasamtökunum
AFS. Hinir fjórir varakostir reyndust óþarfir þar sem henni var
boðin dvöl í Dóminíska lýðveldinu og ævintýrið var undirbúið.
En var það bara draumurinn
um heita og tæra sólarströnd eða
var það eitthvað annað við landið
sem heillaði? „Það var sitt af
hverju“, viðurkennir Bára og
hlær. „Strandirnar eru kannski
stór hluti af því. Það er ekkert
betra en að liggja á sólarströnd
en maður fær ekki mikið af því
hérna á Íslandi. En það voru einnig sögur af fólkinu sem heilluðu,
það er rosalega glaðlynt, rosalega
opið og mikil dansmenning sem
mér finnst vera æði. Íslendingar
geta verið frekar kaldir, þurfa oft
að vera í glasi til að hægt sé fyrir
þá að opna sig þannig að það var

gaman að fá að kynnast þessu
hugarfari.“

Stokkið út
í djúpu laugina
Bára segist ekki hafa vitað
mikið um landið í fyrstu enda er
það sjaldan í fréttum. „Ég las
mér eitthvað til á netinu og það
var heilmikið sem heillaði mig
varðandi landið. Menningin var
fyrir mér mjög spennandi ásamt
því að mig langaði að fara til
spænskumælandi lands svo ég
gæti lært tungumálið. Það sem
heillaði mig fyrst við svæðið var
þegar ég var að horfa á myndina
Dirty Dancing 2 sem gerist í Havana. Kúba og Dóminíska lýðveldið eiga mikið sameiginlegt
enda bæði ríkin í Karíbahafinu.
Allir þessir dansar, salsa og allt
það. Það heillaði mig mikið, enda
tók ég salsanámskeið hérna heima
fyrir áður en ég fór út“, segir
Bára. Ríkin tvö eiga mikið sameiginlegt hvað varðar hugarfar
og menningu. Til dæmis var hluti
Guðföðurins 2 eftir Francis Ford
Coppola tekinn upp í Dóminíska
lýðveldinu en arkitektúr höfuðborganna þykir vera keimlíkur.

Tekið opnum örmum

Hún var ákaflega heppin með
fjölskyldu sem tók henni þannig
að henni fannst hún strax vera
velkomin á heimilinu þar sem
þau urðu fljótlega góðir vinir. Á
heimilinu voru móðir og 14 ára
dóttir hennar en sonurinn fór
sjálfur sem skiptinemi fljótlega
eftir að hún kom út. Dóminikanar
tóku henni allir opnum örmum
enda opnir og forvitnir um stelpu
frá eyju í miðju Atlantshafinu.
„Það var ekkert mál að eignast
vini enda allir svo rosalega opnir“, segir Bára. „Um leið og ég
kom í skólann komu allir hlaupandi og kysstu mig og buðu mig
velkomna. Það voru allir mjög
áhugasamir um Ísland enda vissu
þeir lítið sem ekkert. Þeir héldu
að þetta væri London eða á norðurpólnum eða eitthvað, höfðu
ekki hugmynd um hvar þessi eyja
gæti verið.“
Hún segir spænskuna hafa
tekið smátíma enda talaði hún
ekki stakt orð þegar hún kom út.
„Ég var í fjölþjóðlegum skóla
þar sem enska var mikið töluð
og það voru allir æstir í að æfa
enskuna á mér þannig að í fyrstu
var erfitt að læra tungumálið.

Heima fyrir var líka mikið töluð
enska og það var ekki fyrr en
eftir áramót þegar ég fór að vera
hörð á því að fólk talaði við mig
á spænsku sem að þetta fór að
ganga almennilega. Þá var ég
líka fljót að læra tungumálið og
undir lokin var þetta ekki lengur
vandamál.“

Varð vitni að skotárás
Árið var síður en svo viðburðalítið hjá Báru. Hún upplifði kjötkveðjuhátíð ásamt hinum hefðbundnu hátíðardögum en sennilega var það ógnvænlegasta þegar hún varð vitni að skotárás við
dansstað eitt kvöldið. „Við vorum að dansa á diskóteki í nálægum bæ þegar það heyrist þessi
rosalegi hvellur“, segir Bára.
„Öllum brá rosalega mikið en
staðurinn var alveg fullur. Ég lít
þá út og sé að fólk er að hrúgast
í kringum mann sem liggur á
götunni. Á endanum kom sjúkrabíll og tók hann í burtu. Ég veit
ekki hvort þetta var eðlilegt eða
ekki, en fólk virtist ekki kippa
sér eins mikið upp við þetta og
ég. Það ótrúlega var að fólk var
bara farið að dansa fljótlega aftur
eins og ekkert hefði í skorist,
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þannig að ég gerði það bara líka.“
Hún lenti líka í nokkrum skrautlegum eyjarskeggjum sem lífguðu heldur betur upp á dvölina.
Hún segir að maður nokkur sem
leigði henni og vinum hennar
hús annars staðar á eyjunni hafi
þó toppað allt. „Ég og nokkrir
aðrir skiptinemar ákváðum að
ferðast til ferðamannabæjar í
byrjun sumarsins. Við vorum búin að leigja okkur hús hjá einhverjum manni sem var hálffurðulegur, að ekki sé meira sagt.
Hann var allur úti í lokkum í
andlitinu og hann borðaði hjá
okkur matinn, drakk hjá okkur
vatnið og í rauninni bara lifði
hann bara á okkur fyrstu þrjá
dagana í húsinu. Svo síðasta daginn vöknum við eldsnemma við
það að hann rýkur inn alveg brjálaður. „Drullið ykkur út!“ öskraði
hann og sagði að við værum búin
að eyðileggja húsið hans þrátt
fyrir að hann hefði verið þarna
sjálfur daginn og kvöldið áður.
Hann var bálreiður og við rétt
náðum að pakka saman og rjúka
út.
Við ákváðum að reyna að komast á ströndina þar sem við ætluðum að klára að sofa enda
klukkan bara sex að morgni. Þetta
var þó nokkur spotti og ég að
reyna að drösla mér og risa-ferðatöskunni minni eftir malarvegi,
ég hef ekki ennþá lært að ferðast
með lítinn farangur, ósofin og
þreytt í þokkabót. Við sáum hóp
af mönnum á mótorhjólum og
við ákváðum að stoppa þá og
biðja að gefa okkur far að ströndinni. Þeir taka vel í það og það
hoppa allir á mótorhjólin. Ég
vissi ekki hvað ég átti að gera
enda ferðataskan risastór. Það var
því ekkert annað að gera en að
skella mér upp á mótorhjólið,
sem var við það að hrynja í sundur, með töskuna upp fyrir haus.
Ég hélt að ég myndi deyja á leiðinni en við komumst þarna á endanum og náðum að leggja okkur
á ströndinni. En þetta var rosalega gaman enda nokkuð sem
maður myndi aldrei lenda í á
Íslandi, pottþétt ferð ársins.“

Haítíbúar annars
flokks borgarar
Dóminíska lýðveldið deilir
eyjunni Hispaníólu með Haítí en
fátt er þessum löndum skylt. Á
Haítí er töluð franska, enda fyrrum frönsk nýlenda, og ríkir gríðarleg fátækt í landinu. Síðan
borgarastyrjöld braust út árið
2004 eftir valdarán hafa Sameinuðu þjóðirnar verið með friðargæslulið í landinu sem á við gríðarleg vandamál að stríða. Bára
segist lítið hafa orðið vör við
þetta enda ríkir friður í Dóminíska lýðveldinu. Hún segir að
eyjan sé gjörólík eftir því hvorum
megin maður er en Dóminíkanar
hætta sér aldrei yfir á hinn helminginn. Hins vegar er mikill fjöldi
Haítíbúa sem hættir öllu til að
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komast yfir í velsældina í austri
þar sem oft tekur við mikil fátækt
og léleg störf.
„Það er gríðarlega mikil stéttaskipting í Dóminíska lýðveldinu.
Það er litið á fólk frá Haítí sem
eins konar annars flokks borgara
en það tekur að sér öll láglaunastörf. Fólkið er mikið að vinna í
görðum hjá heimamönnum og
sem þernur og þjónar, það er
rosalega mikil fátækt hjá þessu
fólki oft á tíðum og maður sér
það betla eða selja einhvern varning á götunni. Þetta var oft átakanlegt að sjá, sérstaklega þegar
maður sá börn standa í þessu, en
þetta var ný reynsla fyrir mér þar
sem ég hafði aldrei komið til
þróunarlands áður. Á gatnamótum voru oft ungir strákar, alveg
niður í tíu ára aldur sem voru að
þrífa bílrúður á rauðu ljósi og
betla pening. Í fyrstu reyndi maður að hjálpa þeim með því að
gefa þeim einhvern pening en
svo var mér ráðlagt að gera það
ekki því það var sagt að oft færu
börnin með þetta heim til foreldra
sem eyddu þessu í áfengi eða
eiturlyf. Þá reyndi ég að gefa
þeim eitthvað að borða en þannig
veit maður að minnsta kosti að
þetta fer þá rétta leið“, segir Bára.

Á morgun, á morgun
Bára segist hafa reynt að lesa
sr mikið til áður en hún lagði í
ferðina en það hafi samt ekkert
getað undirbúið hana að fullu
fyrir það sem var í vændum. „Það
sem kom mest á óvart var lögleysan. Umferðin er til dæmis
alveg brjáluð og það fer enginn
eftir umferðarreglunum, sá sem
er frekastur fær að fara fyrst. Það
eru þrír tímar frá höfuðborginni
Santo Domingo til Punta Cana
þar sem ég var. Okkur var bara
skellt fimm í aftursætin og tveim
í farþegasætin frammí og ekkert
spáð í reglurnar, þetta var algjört
brjálæði. Það var svolítið mikið
sjokk að koma í svona frá landi
þar sem allir fara meira og minna
eftir öllum reglum. Fólkið er mikið trúað þarna úti þannig að hugarfarið var bara þannig að bílbeltin þurfa ekki að bjarga manni
ef Guð vakir yfir manni. Krakkarnir byrja svo líka að keyra bara
þegar foreldrarnir fara að kenna
þeim, hvenær sem það er“, segir
Bára.
Hið dóminíska hugarfar er
nokkuð sem aðskilur fólkið algjörlega frá Íslendingum en
margir eru ekki að æsa sig yfir ys
og þys hversdagsins. Bára lærði
fljótlega merkingu orðsins, „mañana“ sem þýðir „á morgun“ en
það er dæmigert fyrir hvernig
lífinu er tekið með ró við Karíbahafið. „Þarna er ekkert verið að
stressa sig á hlutunum sem getur
jú verið notalegt. Það er samt
ekki alveg hægt að treysta á þá
því ef þeir segjast ætla að koma
klukkan sex þá má búast við þeim
klukkan átta“, segir Bára, sem

segist á tímabili hafa smitast af
þessum rólegheitum. Það var þó
fljótlega skipt yfir í íslenska
stundvísi eftir að hún kom heim.
„Það var þó ekki það versta við
að koma heim“, segir Bára. „Það
er kuldinn sem er verstur. Ég er
að deyja úr kulda þrátt fyrir 20
stiga hita, enda tíu gráðum kaldara en ég var vön.“

Dansað, ekki drukkið
Skemmtanalífið í Karíbahafinu er allt öðruvísi en fólk á að að
venjast hérna heima. Hið íslenska
„fyllirí“ er varla þekkt meðal
Dóminíkana. Fólkið skemmtir
sér einungis með örlitlu áfengi
en í staðinn er mikið stiginn suðrænn dans að sögn Báru. „Hér
fer fólk á djammið um helgar og
segir við sjálft sig að það ætli að
deyja í kvöld og drekkur þangað
til það missir meðvitund. Úti er
þetta allt öðruvísi. Það fer kannski oftar út í viku en lætur einn
eða tvo drykki duga og svo dansar
það bara fram á nótt, ég held að
ég hafi aldrei séð neinn haugafullan. Maður lærði aðeins af því
enda fæ ég mér hér á Íslandi
aðeins eitt eða tvö glös á meðan
aðrir liggja bara á gólfinu“, segir
Bára. Það er einhver kuldi í Íslendingum sem ekki er hægt að
losna við nema drukkið sé mikið
magn áfengis, segir hún, en þetta
sé síður en svo vandamál úti.
„Það er mikil ástríða í fólkinu
miðað við Íslendinga og þeir
þurfa ekki áfengi til að geta opnað
sig. Þarna heilsast fólk til dæmis
með því að kyssa hvort annað á
kinnina og er ekki eins feimið.
Stundum var þetta kannski of
mikið af hinu góða því sumir
strákar gerðu kannski fullmikið
í því að vilja kyssa mann oftar,
en maður vandist því á endanum.“ Hún segir þó að kossamenningin hafi fljótlega dottið úr henni
við komuna til Íslands en hún er
óviss með viðbrögð Íslendinga
ef hún myndi heilsa öllum sem
hún hitti með kossi á kinnina. En
dansinn er eitthvað sem hún mun
aldrei losna við. Hún segir íbúa
Karíbahafsins vera óða í dans og
þar er dansað við hvert tækifæri.

Á kjötkveðjuhátíð í Dóminíska lýðveldinu.

Ekki var þægilegt að ganga í þykkum
skólabúningnum í hita Karíbahafsins.

Bára upplifði margt skemmtilegt á ferðalögum um landið.

Ólíkir menningarheimar
Bára segir að Ísland og Dóminíska lýðveldið séu eins og ólíkir
heimar hvað varðar marga þætti
menningarinnar. Eins og feimnina vantar ekki á dansgólfið vantar hana heldur ekki oft þegar
ókunnugar eru nálægt og hika
margir ekki við að hrópa á eftir
einhverri sem þeim finnst myndarleg. „Sumir taktarnir í karlmönnum fóru stundum í taugarnar á mér. Þeir eru ekki í eðli sínu
feimnir og hika ekki við að flauta
eða kalla á eftir manni. Það var
til dæmis einn eldri maður sem
vann í lítilli búð í hverfinu og hann
var alltaf að spyrja mig hinna og

Það er lítið um strendur sem þessar á Íslandi.
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Líf og fjör í Minnsta
kaupstað á Ísafirði

Bára á vindbretti í Dóminíska lýðveldinu.
þessara spurninga og það var konunnar og það er ekkert til- hlær.
rosalega óþægilegt. Hann var bú- tökumál.“
inn að gera þetta í marga mánuði
Breytt manneskja
og ég var alltaf búin að hundsa
Íslands
saknað
Nóbelsverðlaunaskáldið T.S.
hann án þess að nokkuð breyttist.
Það var svo loksins sem ég fékk
Eftir að hafa verið úti svona Eliot sem sagði eitt sinn: „Við
nóg, sneri mér við og öskraði á lengi fór að örla fyrir heimþrá skulum ekki hætta að kanna nýja
hann á íslensku: „Viltu gjöra svo hjá Báru enda ekki búin að hitta heima, og við lok ferðalagsins
vel að láta mig í friði! Ég tala vini og fjölskyldu í langan tíma. endum við þar sem við byrjuðum
ekki spænsku við þig!“ Það virtist „Ég vissi náttúrulega alltaf að ég og þekkjum staðinn í fyrsta skiptvirka enda enda hagaði hann sér myndi fara heim í lok júní, þegar ið.“ Þetta á sennilega vel við hér
betur eftir það“, segir Bára.
ég hafði sætt mig við það var ég en Bára segist hafa lært heilmikið
Strákar í Karíbahafinu eru þó komin með dálitla heimþrá“, um Ísland við það að koma aftur
ekki allir svona og mættu íslensk- segir Bára. „Ég hlakkaði auðvitað og hafa lært að meta það sem
ir karlmenn taka marga þeirra til alltaf til að komast heim og hitta aldrei fyrr.
„Það fyrsta sem ég gerði var
fyrirmyndar hvað eitt varðar, en alla. Reyndar fékk ég rosalega
að
anda að mér fersku lofti eftir
mikla
heimþrá
um
jólin
og
það
svo virðist vera sem riddaramennskan sé síður en svo dauð í var frekar erfitt. Það var bara að ég lenti á Íslandi, það var
Dóminíska lýðveldinu. Þeir sem ekkert jólalegt þarna úti. Þetta æðislegt“, segir Bára. „Svo áttaði
Bára umgekkst opnuðu dyr, neit- var allt annað en hvít jól. Til ég mig á því hvað það er allt í
uðu að leyfa dömum að borga og dæmis voru settar upp jólaseríur raun og veru fallegt hérna, það er
hegðuðu sér eins og stökustu á pálmatrén og ekkert var um æðislegt hvernig sólin er uppi
jólasveina, ég læsti mig því bara allt sumarið og maður lærir virkiherramenn hvað þetta varðar.
Flestir í landinu eru strangtrú- af með íslenska jólatónlist og lega að meta hluti sem þessa eftir
aðir kaþólikkar og því eru sam- íslenskt nammi sem mér hafði að hafa verið í burtu. Svo er allt
skipti kynjanna öðruvísi en marg- verið sent og reyndi að komast í svo hreint hérna á Íslandi og tært.
ir eiga að venjast á Íslandi. Kær- jólaskap. Ég hafði auðvitað mikið Maður sér vatnið á Íslandi og
ustupör mega til dæmis ekki gista netsamband við fjölskylduna og mann langar helst til að drekka
hjá hvort öðru, mega ekki læsa vinina hérna heima og þau studdu það, ekki eins og drullupollarnir
sig inni í herbergi og mega bara mig öll svo rosalega vel. Mér sem maður sá á mörgum stöðum
vera saman í stofunni þar sem fannst það líka muna ofboðslega í Dóminíska lýðveldinu. Við það
miklu að geta spjallað í gegnum að koma heim áttar maður sig
ekki er hægt að loka sig af.
„Það er sagt að stelpur þurfi að MSN og svo auðvitað fylgst með svo loks á því hvað Íslendingar
eru lokaðir margir hverjir og
vera óspjallaðar þegar þær gifta á Facebook “
Hún segist samt hafa saknað opna sig ekki fyrr en þeir eru
sig en innan vinahópsins vissi
maður alveg að það var ekki alltaf íslenska matarins hvað mest en orðnir blindfullir, þá geta þeir
svoleiðis. Krakkar fara bara á fjölbreytni er ekki aðalsmerki líka fyrst farið að dansa, eða
hótel ef þetta er eitthvað sem þau fæðunnar í Dóminíska lýðveld- hoppa, réttara sagt.“
Það er greinilegt að dvölin
vilja gera enda gera krakkar það inu. „Það var allt djúpsteikt þarna.
hefur
breytt Báru að einhverju
sem þeir vilja eins og annars stað- Ég borðaði sennilega kjúkling
leyti
enda
dvöl í fjarlægu og
og
hrísgrjón
ásamt
djúpsteiktum
ar“, segir Bára.
Þrátt fyrir þetta stranga viðhorf banönum á hverjum degi á meðan framandi landi til lengri tíma
á yfirborðinu er margt annað sem ég var þarna og stundum átti ég ótrúleg reynsla. Það er ekki hugviðgengst. Framhjáhald er til til að hugsa mikið til matarins rekkið sem hefur vantað, enda er
dæmis stundað í miklu mæli og heima. Þá hugsaði ég bara um ekki hver sem er sem tekur
það hjá báðum kynjum. „Fólkið Gamla bakaríið og þeyting úr áhættu sem þessa á svona ungum
þarna úti er rosalega mikið að Hamraborg og svo var ég líka aldri.
„Ég myndi segja að ég sé miklu
halda framhjá“, segir Bára. „Mað- farin að þrá alvöru íslenskan
opnari
og reyndari eftir þessa
ur átti til í að lenda í því að kær- harðfisk. Mest saknaði ég þó matasti vinkonu manns var að reyna arins á sjálfum jólunum sjálfum dvöl mína“, segir Bára. „Ég
við mann þegar hún var ekki þegar ég sá þetta heila svín á kynntist ótrúlegum hlutum og
nálægt. Fólk hefur greinilega matarborðinu og auðvitað alla ótrúlegu fólki og þetta er lífsbara önnur gildi þarna úti hvað kjúklingana. Mér fannst þetta reynsla sem ég mun aldrei
þetta varðar og þetta kom mér vera rosalega mikill og flottur gleyma. Ég hlakka líka til að fara
rosalega á óvart. Þetta eru ekki matur þarna, en svo þegar ég út aftur og þá vonandi fá tækifæri
bara strákarnir því maður tók eftir byrja að borða þá vantaði sósuna til að taka fjölskylduna með til
því að stelpurnar gerðu þetta líka. og ég var að rembast við að renna að sýna henni hvað ég upplifði
Þetta viðgengst líka mikið hjá þurru kjötinu niður. Ég hugsaði þarna úti. Vegna kreppunnar veit
hjónum og það er ekki óalgengt strax um hvernig það vantaði sko ég ekki hvenær það verður, ég
að menn, sérstaklega þeir sem aldrei sósuna eða annað í jólamat- vona bara að það verði sem allra
eiga pening, eiga kærustur auk inn hjá ömmu”, segir Bára og fyrst.“
– nonni@bb.is
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Það hefur svo sannarlega verið
líf og fjör í handverkshúsinu
Minnsta kaupstað á Silfurtorgi í
sumar en þar hefur listakonan
Nína Ivanova selt vestfirska list
og handverk til gesta og gangandi. „Þetta hefur verið rosalega
skemmtilegt, rosalega mikið að
gera“, segir Nína. „Það hefur verið mikið líf í bænum í sumar og
allir verið mjög jákvæðir gagnvart framtakinu. Það hafa margir
haft á orði hvað það er gaman að
sjá húsið á torginu og hvað það
hefur lífgað upp á það. Þetta fer
bara að líkjast stórborg, það vantar bara ljótar dúfur og þá er þetta
komið.“ Hún segir að áhugi fólks
sé mikill en það séu aðallega
Íslendingar, bæði heimamenn og
utanbæjarfólk, sem kaupi vörur.
„Það hefur verið mikið um
íslenska ferðamenn sem koma
og kaupa. Það hefur verið mikið
um brúðkaup og ættarmót á
svæðinu og þetta dregur til dæmis
mikið af fólki í bæinn og það
kaupir mikið. Þetta eru oft brottfluttir Vestfirðingar sem eru að
snúa aftur en einnig er mikið um

fólk sem er einfaldlega að kíkja
vestur, það virðist vera mikið í
tísku þessa dagana“, segir Nína.
Svo virðist vera sem erlendir
ferðamenn séu eitthvað smeykir
við að kaupa en þrátt fyrir nokkurn áhuga er ekki eins mikið um
að þeir kaupi vestfirskt handverk.
Nína segir ástæðuna fyrir þessu
geta verið að ekki sé búið að
auglýsa sérstöðu hússins nóg.
„Við erum bara með vestfirska
list og vestfirska tónlist. Það er
sérstaða okkar og kannski þarf
að koma þessum skilaboðum
betur til skila hjá ferðamönnunum. Við erum nefnilega ekki að
selja hvað sem er“, segir Nína.
Þetta er þó aðeins fyrsta sumarið
sem húsið er opið og því er mikið
hægt að læra af viðskiptum sumarsins.
Nína segir sumarið þó hafa
aðallega farið í rannsóknarvinnu,
til að skoða hvað sé vinsælt meðal
ferðamanna og hvað fólk vilji
kaupa. „Það hefur samt gengið
mjög vel og við erum ekkert
nema bjartsýn á framhaldið.“
– nonni@bb.is

Uppsalir í Selárdal.

Opnun safnsins frestast

Opnun safns á bænum Uppsölum í Selárdal hefur verið frestað en stefnt var að því að það
yrði opnað í sumar. Uppsalafélagið með þá Árna Johnsen og
Ómar Ragnarsson í broddi fylkingar, hefur staðið fyrir viðgerðum á bæ Gísla á Uppsölum og
ætlar að opna þar safn um einbúann landsfræga. „Aðalmaðurinn
í uppbyggingunni, Árni Johnsen,
hefur verið fastur á þingi svo það
hefur ekki gefist tími til að koma
safninu í endanlegt form“, segir
Ómar. Hann býst við að reynt
verði að mála þak og glugga í

sumar, þegar þinginu lýkur. Á
síðasta ári var skipt um þak og
unnið að viðgerðum á húsinu.
Ómar segir að það tilkynnt verði
síðar hvenær safnið opni.
Gísli á Uppsölum varð landsfrægur eftir að hann birtist í
Stiklu-þætti Ómars Ragnarssonar snemma á 9. áratugnum. Gísli,
sem lést á gamlársdag 1986 á
sjúkrahúsinu á Patreksfirði, er
fólki enn í fersku minni og þeir
ferðamenn sem leggja leið sína í
Selárdalinn fara jafnan að gamla
bænum hans og skoða sig um.
– thelma@bb.is
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Rauðisandur er sagður iða af mannlífi er fólk syndandi í sjónum líkt og á suðrænni sólarströnd syndandi.

Mikil aðsókn að Rauðasandi

Aðsókn að Franska kaffihúsinu á Rauðasandi hefur farið
langt fram úr væntingum rekstraraðila kaffihússins í sumar.
Dröfn Árnadóttir, vert á kaffihúsinu, segir umferðina vera að
sprengja allt utan af sér. „Þetta er
eiginlega allt sprungið. Það hafa
komið um 160 manns að meðaltali á dag og við erum að fá allt
upp í 300 manns á dag og staðurinn er einungis opinn fimm tíma
á dag,“ segir Dröfn. Aukningin

hefur verið stigvaxandi með hverju
árinu en þetta er þriðja árið sem
kaffihúsið er opið allt sumarið.
Dröfn segir að nánast engu hafi
verið varið í markaðssetningu.
Hún telur að umtalið af Rauðasandi og kaffihúsinu geri staðnum gott.
Hún segir Rauðasand iða af
lífi og er fólkið syndandi í sjónum
líkt og á suðrænni sólarströnd.
Þrír starfsmenn eru á kaffihúsinu
en Dröfn segir þá engan veginn

anna traffíkinni og er aukastarfsmenn kallaðir til á mestu álagstímunum. Hún segir umferðina
eflaust eiga eftir að aukast á næsta
ári og því þurfi væntanlega að
auka við starfsliðið. Félag í eigu
Kjartans Gunnarssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins, Skipholt ehf., er
eignaraðili að húsinu sem Franska
Kaffihúsið er rekið í og á landið
umhverfis það.
– birgir@bb.is

Frakkar vilja rannsaka kalkþörunga í Ísafjarðardjúpi
Franska fyrirtækið Groupe
ROULLIER hefur sótt um
rannsóknarleyfi á kalkþörungaseti á hafsbotni í innanverðu Ísafjarðardjúpi. Rannsóknirnar munu fara fram utan
netlaga, þ.e. utan 115 metra
frá stórstraumsfjöruborði. Suðurmörk fyrirhugaðs rannsóknasvæðis eru við Arngerðareyri í
Ísafirði, en norðurmörk þess
eru við Æðey – Ögur. Ekki er
FIMMTUDAGUR 30. JÚLÍ 2009

þó gert ráð fyrir að rannsóknir
fari fram inni í Reykjarfirði,
Vatnsfirði, sunnan Hrúteyjar í
Mjóafirði eða inni í Kaldalóni.
Sótt er um rannsóknarleyfi til
tveggja ára sem gildi frá júlí 2009
til loka júlí 2011. Að auki tekur
umsóknin til forgangs að leyfi til
hagnýtingar á kalkþörungum á
rannsóknarsvæðinu. Umsóknin
er byggð á lögum um eignarrétt
íslenska ríkisins að auðlindum

hafsbotnsins.
Orkustofnun hefur óskað
eftir umsögn Ísafjarðarbæjar
um umsóknina sem skila á fyrir
21. júlí. Óskað hefur verið sérstaklega eftir því að umsóknin
fái skjóta afgreiðslu. Bæjarráð
hefur óskað umsagnar umhverfisnefndar og hefur sent
erindið til Fjórðungssambands
Vestfirðinga til kynningar.
– thelma@bb.is

Aðsókn að Franska kaffihúsinu á Rauðasandi
hefur farið langt fram úr væntingum rekstraraðila.

Jöfnunarsjóður greiðir
fyrir könnun á sameiningu
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
leggur til 5,4 milljónir króna vegna
könnunar á hagkvæmni sameiningar Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkurkaupstaðar og Súðavíkurhrepps. Ráðgjafanefnd sjóðsins
ákvað svo á fundi 6. júlí s.l. og
var tekið fram við afgreiðslu málsins að umboð framkvæmdastjóra
sveitarfélaganna nái til framkvæmdar könnunarinnar en ekki
til frekar skuldbindingar af hálfu
sveitarfélaganna.
Við útreikning framlagsins er
tekið mið af íbúafjölda í sveitar-

félögunum sem er 5.145 manns.
Framlagið sundarliðast þannig að
1,5 milljónir króna fara í könnun
á hagkvæmni sameiningarinnar,
1,8 milljónir króna í kynningu á
sameiningartillögunni og 2,1
milljón króna í framkvæmd á
atkvæðagreiðslu.
Framlagið kemur til greiðslu
þegar fyrir liggur staðfesting á
áföllnum kostnaði vegna könnunarinnar og verður framlagið
greitt þó ekki komi til sameiningar.
– birgir@bb.is
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smáar
Til sölu er Honda CRV árg. 99,
ekin 171 þús. km. Verð 550 þús.
Uppl. í síma 894 1827.
Vantar lítinn ísskáp, helst með
frysti. Uppl. í síma 897 0567.
Til sölu er ljós LazyBoy stóll. Á
sama stað er til sölu Toyota
RAV4 árg. 2002, ekinn 103 þús.
km. Verð 1,3 millj. króna. Skipti
koma til greina. Uppl. í síma
456 4028 (Sveinbjörn).
Til leigu er hlýleg, björt og vel
skipulögð 76m², 2ja herb. íbúð
á eyrinni næsta vetur. Stórar
svalir. Nýr svefnsófi og tveir
leður hægindastólar fylgja og
jafnvel fleiri húsgögn eða fullbúin íbúð. Reglusemi áskilin.
Uppl. í síma 867 6657.
Óska eftir sófa í sjónvarpshol,
gefins gegn því að verða sóttur eða fyrir lítinn pening. Uppl.
í síma 864 5940.
Óska eftir stórum ísskáp með
frysti fyrir lítið eða gefins. Uppl.
í síma 867 8022.
Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð til
leigu á Ísafirði. Er skilvís og
reglusöm með tvö börn. Uppl.
í síma 846 3213.
Forstofuherbergi með sér snyrtingu og internet tengingu er til
leigu í 104 Reykjavík. Aðgangur
að eldhúsi, baði og þvottahúsi.
Uppl. í síma 863 8510.
Til leigu eru tvö samliggjandi
herbergi. Kvöldmatur fylgir
(engin eldunaraðstaða). Leiguverð kr. 50.000 pr. mán frá 1.
september. Upplýsingar í síma
456 5297.

bb.is

– góður auglýsingamiðill

Vestfirðingar hafa um áratugaskeið beðið eftir að lokið væri uppbyggingu
nútíma vegasamgangna innan fjórðungsins og tengingu við aðra landshluta.

Horft til Vestfjarða þegar
kemur að stórframkvæmdum

Í umræðu um stórframkvæmdir á vegum hins opinbera sem
viðbrögð við efnahagaástandi
hefur ekki verið minnst á verkefni
á Vestfjörðum að mati stjórnar
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Krefst sambandið þess að
litið verði í þessu samhengi til
tveggja verkefna,annarsvegar á
framkvæmdir við Vestfjarðaveg
60 um Barðastrandarsýslur, frá
Flókalundi að Bjarkalundi, og
hinsvegar til jarðganga á milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Á
stjórnarfundi í Fjórðungssambandi Vestfirðinga þann 8. júlí
s.l. voru til umfjöllunar áhrif efnahagsmála á vöxt og viðgang í
vestfirskum samfélögum. Samþykkt var ályktun í tveimur
liðum, annars vegar um samgöngumál en hinsvegar um efna-

hagsmál. Um samgöngumál í
fjórðungnum segir stjórn sambandsins að Vestfirðingar hafa
um áratugaskeið beðið eftir að
lokið væri uppbyggingu nútíma
vegasamgangna innan fjórðungsins og tengingu við aðra landshluta.
„Í gildandi vegaáætlun 20072010 og í mótvægisaðgerðum
ríkisstjórnar á árinu 2007 vegna
þorskaflasamdráttar , mátti loks
sjá fyrir endann á helstu verkefnum. Vegna stöðu efnahagsmála þurfa stjórnvöld að skera
niður í öllum málaflokkum og er
ljóst að nýframkvæmdir í vegagerð munu dragast saman. Því
verður að leggja höfuðáherslu á
að við ákvarðanir um vegaframkvæmdir næstu tvö árin, verði
byggðir upp þeir hlutar vega-

kerfisins sem setið hafa á hakanum mörg undanfarin ár,“ segir í
ályktun stjórnarinnar.
Segir hún vegina suma hverjir
orðna hálfrar aldar gamla og
koma í veg fyrir eðlileg samskipti
milli þéttbýlisstaða á Vestfjörðum yfir vetrartímann. „Þetta er
staða sem engin önnur samfélög
þurfa að búa við hér á landi,“
segir í ályktunni.
Um efnahagsmál segir stjórnin
að á síðustu árum hafi átt sér stað
uppbygging stofnana á sviði
rannsókna, menntunar og nýsköpunar í opinberri þjónustu á
Vestfjörðum. Þar á meðal eru
verkefni sem sett voru af stað á
grundvelli tillagna Vestfjarðanefndar vorið 2007 og í mótvægisaðgerðum vegna þorskaflasamdráttar. „Saman tekið eru þetta

Ofbeldisleiðin
Margir gera sér nú vonir um
að siðferði muni batna í kjölfar
siðferðisbrestsins ægilega sem leitt hefur þjóðina langleiðina í
glötun. Það er með mestu ólíkindum að fólk skuli að mestu hafa
látið útrásarþrjótana í friði. Vissulega er það ekki rétta leiðin að
ráðast að þeim með málningu og mála svívirðileg skilaboð á húsin
þeirra, en það er því miður saklaust miðað við hegðun þeirra gagnvart íslensku þjóðinni. Þessir menn líta út frá sjónarhóli dagsins í
dag sem fáráðir, sem einskis svifust í gróðahyggju sinni og því að
upphefja sjálfa sig. Þjóðinni finnst hún hafa verið svikin af algerlega
siðlausum þrjótum.
Það er skömm að draga ekki allt fram þótt það taki mörg ár og
láta menn svara til saka fyrir ofbeldið gagnvart samborgurum sínum, sem bera byrðarnar meðan þeir njóta fengins fjár, sem virðist
heldur illa sótt í greipar samborgaranna. Sumir þeirra horfa á
Fálkaorðuna sína á meðan og gleðjast yfir þeirri upphafningu.
Reyndar virðist heiti orðunnar hafa fengið nýja merkingu við það
að hún var hengd á þessa fálka sem kræktu sér í fé hérlendis sem
erlendis. Það er móðgun við víkinga fortíðar að kalla þessa menn
útrásarvíkinga. Þeir eru í besta falli þrjótar.
Meðan margir halda að upp renni nýtt siðferði á Íslandi færist
ofbeldi í vöxt. Maður brýtur niður húsið sem hann áður átti en
missti á nauðungaruppboði til þess að ná sér niður á lánveitandum.
Stakkur skrifar

ekki mörg störf talið hjá ríkinu
en í héraði eru þetta mikilsverð
störf sem hafa margþætt áhrif á
atvinnulíf og samfélag. Á grundvelli þessara aðgerða stjórnvalda
og heimamanna hefur tekist að
auka fjölbreytileika í atvinnulífi
á Vestfjörðum og bæta verulega
við þekkingu á ýmsum sviðum.
Sú uppbygging hefur reynst andsvar við viðvarandi samdrætti í
sjávarútvegi og landbúnaði, með
tilheyrandi fólksfækkun og minnkandi umsvifum. Í ljósi efnahagsástands er ljóst að leitað er allra
leiða í sparnaði og skilningur er
fyrir því í héraði, en um leið
verður að gera þá kröfu að verkefnin séu skoðuð hvert og eitt
fyrir sig og í því samhengi sem
stofnað er til þeirra, en þau ekki
tekin af í heild sinni,“ segir í
ályktuninni.
Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga telur að framangreindar áherslur verði kjarni í
sóknaráætlun fyrir Vestfirði sem
hluti af sóknaráætlun fyrir Ísland.

Hvað er að? Fólki fannst sumu hverju bara gaman að þessu háttarlagi, sem er ekkert annað en ofbeldi af verstu sort. Fólk er barið á
heimilum sínum af þjófum og ræningjum, jafnvel að undirlagi
skyldmenna, til þess að afla fjár. Maður skemmdi eigur systra
sinna á Barðaströnd um síðustu helgi. Konan hans kemur í fjölmiðla og ber blak af honum og stærir sig af því fyrir hans hönd að
hann sé bara nokkuð brattur eftir að hafa verið sóttur af sérsveit
lögreglunnar.
Afskaplega hlýtur viðkomandi kona að eiga bágt að geta varið
þessar gerðir fyrir almenningi. Maðurinn hefur áður beitt skotvopnum fyrir sig. Í þessu dæmi má vart á milli sjá hvort eiginmaðurinn
sem eyðlagði eigur systra sinna eða kona hans eru verr farin. Því
miður er alltof mikið um það að ættingjar taki að sér að verja
fullkomlega óverjandi ofbeldi ættingja sinna og vandamanna.
Nefna má dæmið af tveimur ungum íslenskum stúlkum sem sitja
í fangelsi í Bretlandi, sakaðar um vopnað rán. Móðir annarrar
þeirrar ber sakir á kerfið. Það hafi brugðist dóttur sinni. Móðurinni
er vorkunn, en lítur fólk nægilega oft í eigin barm?
Ofbeldi á eftir að aukast og það dregur ekki úr aukningunni
þegar nákomnir ættingjar verja það hjá ofbeldismönnum. Ofbeldi
er aldrei verjanlegt og nægir að nefna heimilis- og kynferðisofbeldi. Fólk hefur lokað augunum fyrir því. En að verja ofbeldi
verður ekki til að laga siðferðisástand þjóðarinnar.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Rekstrinum
skipt upp

Lundi við Látrabjarg. Ljósm: Sigurjón J. Sigurðsson.

Lundastofninn ekki í rénum

Lundastofninn virðist ekki vera í rénum á Vestfjörðum að mati aðila innan ferðaþjónustunnar og starfsmanna Náttúrustofu
Vestfjarða. Birna Mjöll Atladóttir hjá ferðaþjónustunni í Breiðuvík segir enga fækkun hafa orðið á lundastofnunum í Látrabjargi,
sérfræðingar hafi talið stofninn í bjarginu og sagt að ekki væri mælanleg fækkun á honum. Böðvar Þórisson, líffræðingur hjá
Náttúrustofu Vestfjarða, segir lundastofninn hafa haldið stærð sinni fyrir vestan, þó svo að engar rannsóknir hafa verið gerðar
á honum af hálfu Náttúrstofunnar. Hann segir ábúendur í Vigur bera lundanum góða sögu og stofninn þar sé svipaður og hefur
verið undanfarin ár.
– birgir@bb.is

Tjaldsvæðið í Tungudal í Skutulsfirði.

Stefnir í met ferðamannasumar

Ferðamenn hafa aldrei verið
fleiri á Vestfjörðum en í ár og
stefnir í metsumar. Jón Páll
Hreinsson, forstöðumaður Markaðsstofu Vestfjarða, segist yfir
sig ánægður með sumarið. Starfsmenn Markaðsstofunnar höfðu
gert sér ákveðnar væntingar fyrir
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sumarið en ekki séu neinar haldbærar tölur komnar inn varðandi
fjölda ferðamanna.
„En af samtölum mínum við
aðila innan ferðaþjónustunnar að
dæma þá er talsverð aukning á
komum ferðamanna til fjórðungsins,“ segir Jón Páll. Hann

segir erlenda ferðamenn vera í
miklum meirihluta á Vestfjörðum sem sé afar ánægjulegt því
þeim hefur ekki fjölgað á landsvísu. „Eitthvað hljóta þeir að vera
að sækja hingað vestur,“ segir
Jón Páll.
Hann segir að mikið þurfi að

ganga á ef sumarið í ár verði ekki
metsumar hvað varðar komur
ferðamanna til fjórðungsins. Í
júní höfðu aðilar innan ferðaþjónustunar tekið saman tölur og
þá var um 30% aukningu að ræða
í komum ferðamanna.
– birgir@bb.is

Rekstri ferðaþjónustufyrirtækisins Hvíldarkletts ehf. á
Suðureyri hefur verið skipt
upp. Súgfirðingurinn Jón
Arnar Gestsson, sem rekur
Hótel Hellisand á Snæfellsnesi, hefur tekið við hótelrekstri Hvíldarkletts og Jón
Svanberg Hjartarson á Flateyri, hefur tekið við sem
framkvæmdastjóri Hvíldarkletts. Jón Arnar segir fjóra
starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í sumar en þeim muni
fækka er líður á haustið. Hann
segir hótelreksturinn vera
aðskilin frá sjóstangaveiðihlutanum en framtíðin muni
leiða það í ljós hvort samstarf
verði þar milli síðar. Elías
Guðmundsson, fyrrum framkvæmdastjóri Hvíldarkletts,
hefur selt hlut sinn í fyrirtækinu og hyggst snúa sér að
öðrum verkefnum.
Allar eignir Hvíldarkletts
ehf. voru auglýstar til sölu í
mars og hafa fyrirtæki og einstaklingar á Flateyri myndað
rekstrarfélag, Bakkabúð ehf.,
til að sjá um rekstur bensínstöðvar N1 á Flateyri en reksturinn var áður undir hatti
Hvíldarkletts ehf.
– birgir@bb.is

Götum
gefin nöfn
Félag sumarbústaðaeigenda í Tunguskógi í Tungudal
hefur hug á að gefa götum á
svæðinu nöfn. Níels Ragnar
Björnsson, sumarbústaðaeigandi í Tunguskógi, segir að
lengi hafi staðið til að gefa
götunum nöfn og hefur erindi
þess efnis verið sent inn á
borð umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Níels segir að
búið sé að finna nöfn á allar
göturnar og verði þær kenndar við „skóginn“. „Við höfum
Skógarbraut en hún tilheyrir
ekki skóginum. Aðalgatan
hjá okkur sem fer í gegnum
sumarbústaðarbyggðina í
Tunguskógi heitir Birkibraut
og er gamalt nafn og er hún í
raun eina gatan sem hefur
nafn inn í Tunguskógi,“ segir
Níels.
Níels segir félagið hafa
ákveðið að nefna göturnar til
að koma nöfnunum inn á
deiliskipulag Ísafjarðarbæjar.
„Svo ætlum við okkur að
útbúa skilti sem verður staðsett í skóginum en á því verður farið yfir sögu Tunguskógs
auk þess sem þar verður vegvísir um sumarbústaðarbyggðina,“ segir Níels.
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Bloggið
Munnmælasaga
Knattspyrnufélag Morgunblaðsins, KFM hefur verið til
um langa hríð. […] Í gegnum
tíðina hafa margir áhugaverðir
persónuleikar komið við sögu
hjá KFM. Einn þeirra er Hjálmar
Jónsson framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins til margra ára. […] …var lið hans yfir í leiknum
þegar skammt var eftir, og fór svo að lið Hjálmars var að innbyrða
nauman sigur þegar tímanum átti að vera lokið. Mennirnir sem leigt
höfðu tímann á eftir tíma KMF voru hins vegar ekki mættir. Þegar
þannig ber undir er samkomulag um að halda leik áfram þar til næsti
tími byrjar. […] Var lið hans undir þegar mennirnir í tímanum á eftir
mættu í salinn og því tapaðist leikurinn hjá Hjálmari sem vitanlega
féll þetta þungt. Mennina í tímanum á eftir þekkti Hjálmar ekki
nokkurn skapaðan hlut og hafði aldrei hitt þá fyrr á lífsleiðinni.
Þegar Hjálmar er að ganga af velli þungum skrefum vindur hann sér
snögglega að þessum mönnum sem voru að gera sig klára og hreytir
í þá: „Af hverju í andskotanum getið þið ekki mætt á réttum tíma?“
Við svo búið gekk Hjálmar til búningsklefa en skildi mennina eftir
með þessa áleitnu spurningu.
Kristján Jónsson – http://www.bolviskastalid.blogspot.com/

Lífssstílltíll

Eva Norn
Þó nokkrir hafa þegar yfirgefið
Skerið og hreiðrað um sig í hlýrri
löndum og skuldaminni. Íslenzka
sumrið hefur að vísu skotið
kreppunni skelk í bringu og þó
langir fingur Evrópubandalagsins hafi enn ekki náð hér tangarhaldi hafa skorkvikindi þaðan
tekið forskot á sæluna.
En leitin að betra lífi hefur löngum beint fólki frá heimahögunum og sumum orðið verulega ágengt. Eva norn er ein þeirra
brottfluttu, kveðst ekki vera að flýja land heldur neita þátttöku í
þeirri niðurlægingu sem hér fer fram. Skil vel sjónarmið hennar að
vilja fremur beina lífsafkomunni í aðra samneyzlu en þá íslenzku
eftir allt það sem á undan er gengið. Hinsvegar skil ég illa þá fullyrðingu nornarinnar að íslenzk ættjarðarlög hljómi eins í Danmörku og
í Þórsmörk. Það er líkt og að fullyrða að galdur á Strikinu jafnist á
við galdur á Ströndum. En ekki lái ég fólki að yfirgefa þetta
svindlarabæli þó frekar vildi ég út reka svindlarana sjálfa.
Lýður Árnason – http://lydurarnason.blog.is

Hlutdrægni
í fjölmiðlum
Omega og ÍNN eru forvitnilegar sjónvarpsstöðvar og áhorfendur velkjast ekkert í vafa um það á
hvaða stefnumiðum stjórnendur
róa, hvort sem um er að ræða Eirík Sigurbjörnsson eða Ingva
Hrafn Jónsson. Mér finnst að það
eigi að gera aðrar kröfur til ríkismiðilsins, m.a. út af nefskattinum til hans, að ég tali nú ekki um vegna
þeirra krafna sem koma fram í lögum um Ríkisvarpið ohf. um að
gæta ,,fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð“ og
,,veita víðtæka, áreiðanlega, almenna og hlutlæga fréttaþjónustu
um innlend og erlend málefni líðandi stundar og vera vettvangur
fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst eru á baugi hverju
sinni eða almenning varða.“
Mér fannst í nokkuð einhliða umfjöllun RÚV áðan skorta nokkuð
á fagmennsku þá sem ÍNN og Omega gera sig venjulega ekki sekar
um, þ.e. þær stöðvar koma til dyranna eins og þeir eru klæddar.
Helsti ,,hlutlausi“ sérfræðingur RÚV um áhrif aðildar Íslands að
ESB var enginn annar en Aðalsteinn Leifsson sem hefur birst með
síbyljuáróður í gervi upplýsinga á ÍNN-sjónvarpsstöðinni.
Sigurjón Þórðarson – http://sigurjonth.blog.is
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Svínalundir og epla- og rabarbarakaka
Sælkeri vikunnar býður upp á
dýrindis rétt með svínalundum,
grænmeti og rjómaostasósu.
Katrín Lilja segist hafa fengið
uppskriftina frá Láru vinkonu
sinni. Hún segir að gott sé að
bera fram kartöflugratín og ferskt
salat með réttinum. Í eftirrétt er
epla- og rabarbarabaka.
Svínalundir a la Lára
2 svínalundir
1 rauð paprika
1 græn paprika
1 box sveppir
250 g rjómaostur
1/2 paprikuostur (harður)
1/2 rjómaostur m/kryddjurtum
1/2 l rjómi
Sítrónupipar
Eðalsalt
Pipar

Hvítlauksduft
Íslenskt smjör
Hreinsið og ská skerið lundirnar í hæfilega stóra bíta. Takið
kryddið og blandið saman og
veltið lundunum upp úr þeim.
Smjörsteikið síðan lundirnar
þangað til þær eru fallega brúnar.
Raðið þeim í eldfast mót.
Skerið niður grænmetið (at-

ostana í rjómanum, rjómaostasósunni er svo hellt yfir svínalundirnar og grænmetið. Setið
álpappír yfir og bakið í 45 mín
við 170°.
Epla- og rabarbarabaka
150 g smjörlíki (lint)
250 g hveiti
125 g sykur
1 tsk lyftiduft

Sælkerinn

hugið það má hafa hvaða grænmeti sem er) og smjörsteikið það
á pönnunni og setjið svo yfir
svínalundirnar. Þar næst setjið
þið rjómann í pott og bræðið

1 egg
2 epli
200 g rabarbari
Kanilsykur
Deigið er hnoðað saman og

Sælkeri vikunnar er Katrín Lilja Ævarsdóttir á Suðureyri.
skipt í tvo hluta, um það bil 2/3
og 1/3 (lokið). Klæðið eldfast
mót að inna með stærri hlutanum
af deiginu, setjið ögn af bræddu
smjöri og kanilsykri í botninn.
Afhýðið eplin, kjarnhreinsið og
skerið í þunnar sneiðar. Hreinsið
rabarbarann og skerið í litla bita.
Þar næst fyllið þið formið af epl-

unum og rabarbara, stráið kanilsykri yfir og saman við blönduna.
Þá notið þið restina af deiginu til
að loka bökunni. Bakið við 175°
í u.þ.b. 30 mín. Berið fram með
rjóma og/eða ís.
Ég skora á Öldu Björg Karlsdóttur á Suðureyri að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Úr rokkinu í dansinn
Sítt hár, rafmagnsgítar og sveittar leðurbuxur eru án efa fyrstu
orðin sem koma upp í hugann
þegar ísfirski rokkarinn Valdimar
Jóhannsson er nefndur. Bæjarbúar ættu að kannast best við
hann beran að ofan, plokkandi
rafmagnsgítar í þungarokksveitunum Nine Elevens og Reykjavík! sem hafa notið mikilla vinsælda um land allt. Hæfileikar
Valdimars eru þó ekki einskorðaðir við rokkið en upp á síðkastið
hefur hann unnið við að semja
tónlist við dansverk kærustu
sinnar, Ernu Ómarsdóttur. Dansverkin hafa vakið mikla athygli
og hafa þau ferðast um Evrópu
þvera og endilanga. Blaðamaður
Bæjarins besta náði á Valdimar
á meðan hann var að njóta stunda
milli stríða á Ísafirði, en fljótlega
fer parið á flakk um meginlandið
aftur þar sem Króatía, Ítalía og
Austurríki eru meðal viðkomustaða.
Nútímadans er eitthvað sem
er afar framandi fyrir blaðamann
og því er fyrsta spurningin hvað
dregur rokkarann í nútímadans.
Valdimar leiðréttir mig fljótlega:
„Það á víst ekki að kalla þetta nútímadans“, segir hann með lítilli
innlifun. „Rétta heitið er víst
samtímadans, án þess að ég viti í
raun í hverju það felst. Ég viðurkenni að ég skil persónulega ekkert voðalega mikið í dansi, en ég
skil alveg þetta alveg.“ Vísar hann
þá í verk Ernu, en nýjasta sýning
hennar, Teach us to outgrow our
madness, er þriðja sýningin þar
sem þau vinna saman en hún
hefur hlotið lofsamlega dóma.
Erlendir dómar hafa meðal annars lýst sýningunni sem „ofsafenginni og frelsandi leikhúsupp-
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lifun“. Hérlendis eru stóru orðin
ekki heldur spöruð en Morgunblaðið hrósaði henni fyrir frumleika og frelsi.
„List getur verið torskilin en
ég lærði eitt þegar ég var mikið í
Klink og Bank þar sem ég var í
þessu risastóra húsi fullu af
myndlistamönnum. Ég var alltaf
að spyrja: Hvað á mér að finnast
um þetta? Einhverja gjörninga?
Á ég að reyna að greina þetta
eitthvað? Þá sagði einn mér eitt
sem ég hef sætt mig við og það er
að annað hvort finnst þér það
flott, eða þér finnst þetta ljótt.
That’s it. Þú þarft ekkert að reyna
að skilja það frekar en þú vilt. Ég
hef farið á milljón danssýningar
og ég hef komist að því að oft er
það þannig að því meira sem þú
reynir að skilja þetta, því minna
skilurðu. Verkið er það sem það
er í augum áhorfandans.“
Verkið fjallar um samband
kvenna og innri baráttu þeirra.
Ólíkar hliðar og tilfinningar
kvenna eru túlkaðar af Ernu en
hún og Valdimar rannsökuðu
mikið trúartransa fyrir verkið.
Þrátt fyrir allt estrógenið sem
fylgir sýningunni þá segist Valdimar ekki hafa þurft að komast í
snertingu við sína kvenlegu hlið
til að semja fyrir verkið. „Nei,
alls ekki. Það sem ég gerði var
að horfa rosalega mikið á ítalskar
hryllingsmyndir frá áttunda áratuginum eftir leikstjórann Dario
Argento. Ég og hópurinn sem
stendur að sýningunni bjuggum
saman í klaustri í Belgíu þar sem
við vöknuðum á morgnanna og
horfðum á hryllingsmyndir með
morgunkaffinu til að byrja daginn. Ég fékk ákveðinn innblástur
þar, bæði frá tónlistinni og mynd-

Valdimar með hljómsveitinni Nine Elevens.
inni sjálfri.“
Þetta er þriðja verkið þar sem
þau vinna saman en einnig ferðuðust þau víða með dansverkið
Digging in the sand with only
one hand, en í verkinu grefur
Valdimar Ernu ofan í fjörusand
sem hluta af sýningunni. Erna
var grafin á Íslandi en einnig fór
verkið víða um Evrópu. „Já, ég
gróf hana líka á strönd í Ostende
í Belgíu, svo gróf ég hana í garði
í París á tónlistarhátíð, við sýndum þetta líka þegar skemmtistaðurinn Sirkus var fluttur til
London á listasýningu þar, þá
sýndum við á barnum.“ Verkið
vakti mikla athygli og er það enn
sýnt við tækifæri, en að sögn
Valdimars fjallar sýningin um
Hallbjörn Hjartarson. „Við erum
ekki að hoppa um með kúrekahatta, en innblásturinn að verkinu
var samt fenginn frá Hallbirni

Hjartarsyni. Við vorum á ströndinni og okkur datt hann í hug, ég
fór ósjálfrátt að spila einhverja
spagettívestra á gítarinn og Erna
samdi svo sögu eða texta, frjálslega sögu um ævi hans“, segir
Valdimar.
Það virðist vera himinn og haf
á milli tónlistarstefnanna, frá
Mötorhead-tónlist Nine Elevens
í tónverk samtímadansverka. Valdimar viðurkennir að þetta er ólík
tónlist en hann segist hafa
ákveðið að gera eitthvað allt annað en hann hafði gert áður. „Þetta
ber samt alltaf keim af rokki.
Það sem ég er að gera núna hins
vegar gefur manni miklu meira
frelsi til að gera hvað sem manni
dettur í hug, hvaða rugl sem er.
Mér hafa fundist svona stefnur
alltaf fáránlegar að fólk hlusti
bara á þungarokk eða spili bara
þungarokk. Mér hefur aldrei

fundist það neitt skemmtilegt.
Ég hlusta mest á klassík og þess
háttar. Tónlist er alltaf tónlist og
maður á ekki að loka á neitt.
Nema Enya, það er ekki tónlist.
Ég er ekki það opinn. Enya og
Kenny G, það er ekki einu sinni
tónlist, það eru músíkölsk hryðjuverk.“
Hann hefur þó engan veginn
lagt rokkið og leðurbuxurnar á
hilluna. Hann spilar ennþá reglulega með Reykjavík! og hann
segir að Nine Elevens séu alls
ekki dauðir úr öllum æðum. „Það
er búið að skamma okkur fyrir
að vera latir, en það er á plönunum að taka einhverjar æfingar.
Gunni trommuleikari var einmitt
að kvarta yfir því að hann væri
orðinn linur á því að spila bara
með Sökudólgunum. Við erum
búnir að taka upp eina og hálfa
plötu og því var hugmynd uppi
um að gefa út box-set. Það gæti
tekið tíma en þetta er í farvegi“,
segir Valdimar. Hann kann þá
vel við dansheiminn og sér sig
alveg semja tónlist fyrir hann í
framtíðinni. „Ég held að ég eigi
alveg nokkur ár inni í þessu. Ég
er búinn að vinna alveg svínslegar vinnur í gegnum tíðina,
löndun og járnabindingar og ég
veit ekki hvað. Svo hefur tónlistin
alltaf verið eitthvað sem ég gríp
í þegar ég er búinn í vinnunni.
Nú finnst mér ég eiga það inni að
gera þetta í einhvern tíma og
grípa í slægingu og þess háttar
þegar ég er búinn í þessari vinnu,
skipta forgangsröðinni. Svo er
þetta bara svo gaman, fá að sjá
einhverja skrítna bæi hér og þar
um heiminn og spila. Maður gerir
það ekki þegar maður er að
landa.“
– nonni@bb.is
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