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Hann er tölvunarverkfræðingur og starfar í
Danmörku fyrir Marel. Hann vann hjá Póls á
Ísafirði en fluttist til Marel þegar það keypti
fyrirtækið. Núna vinnur hann að áframhaldandi
þróun tækja sem hönnuð voru á Ísafirði fyrir
tveimur áratugum. Og svo er það tónlistin. Tumi
Þór Jóhannsson er í viðtali vikunnar.

Flytur út ísfirskt hug-
vit og ballmenningu

– sjá bls. 8 og 10.

Allt um
mýrar-
boltann!
– sjá nánar á
bls. 6,7,12 og 13
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Þorleifur
hættur hjá

Náttúrustofunni
Dr. Þorleifur Eiríksson

hefur látið af starfi forstöðu-
manns Náttúrstofu Vest-
fjarða. Þorleifur segir að
samkomulag hafi náðst við
stjórn Náttúrustofunnar um
að hann hætti samstundis og
án uppsagnarfrest. Böðvar
Þórisson, líffræðingur hjá
Náttúrustofunni, er settur
forstöðumaður þangað til
ráðið verður í stöðuna. Þor-
leifur segir að hann hafi al-
drei ætlað að vera svo lengi í
þessu starfi.

„Ég sótti um þegar nokkrar
sekúndur voru eftir af um-
sóknarfrestinum á sínum
tíma en það var árið 1996 og
var boðaður í atvinnuviðtal
og fékk starfið. Ég sannfærði
konuna mína um að koma
með mér vestur og prófa
þetta í þrjú ár en síðan eru
liðin sautján og hálft ár,“ seg-
ir Þorleifur.

Landhelgisgæslan kannar nú
lagalega hlið þess að skipverjar
á skemmtiferðaskipum séu farnir
að stunda útsýnissiglingar á létta-
bátum skipanna sjálfra og hleypa
ferðamönnum af skipunum á
land, meðal annars í friðlönd.
Talin er hætta á slysum þar sem
enginn kunnugur Íslendingur er
með í för og lendingar sumstaðar
hættulegar. Í fréttum Bylgjunnar
sagði að þetta ætti meðal annars

við um skemmtiferðaskip sem
kæmu til Ísafjarðar. Skipverjar á
einu skipanna munu vera búnir
að hanna fljótandi göngubrú sem
þeir draga með sér frá skipinu og
skjótast upp í fjörurnar, að því er
sagði í fréttum Bylgjunnar.

Rætt var við Hauk Vagnsson,
framkvæmdastjóra ferðaþjónust-
unnar vaXon í Bolungarvík, en
hann hefur orðið vitni af landtök-
um í friðlandi Hornstranda. „Þeir

koma á risa slöngubátum eða
björgunarbátum og sigla með
fólkið í land,“ sagði Haukur og
aðspurður sagðist hann ekki vita
til þess að íslenskir leiðsögumenn
væru með í för. Um slysahættu
sem getur skapast þegar stórir
hópar af ókunnugu fólki tekur
land sagði Haukur: „Auðvitað
getur verið slysahætta ef menn
fara ekki á rétta staði eða kunna
ekki á aðstæður. Á mörgum stöð-

um geta veður breyst fljótt og
víða eru fjörurnar erfiðar í lend-
ingu og þar þurfa menn að þekkja
til. Svo eru líka staðir þar sem er
mikil hreyfing á sjó og má segja
fyrir opnu úthafi og við höfum
heyrt af þeim á stöðum þar sem
við ekki einu sinni förum í land,
einfaldlega vegna þess að fjörurn-
ar eru ekki boðlegar til að fara í
land,“ sagði Haukur.

– smari@bb.is

Lagaheimildir skemmtiskipaút-
gerða til landtöku kannaðar

Mjög gott ástand á lundanum í Vigur
Náttúrustofa Suðurlands hefur

birt frumniðurstöður úr tveimur
hringferðum um landið þar sem
ástand lundastofnsins var kann-
að. Farið var á tólf lundabyggðir.
Erpur Snær Hansen, sviðsstjóri
vistfræðirannsókna hjá Náttúru-
stofu Suðurlands, segir ástand
lundans í Vigur mjög gott og
hafi verið það lengi. „Almennt
séð er ástandið í Djúpinu gott.
Lundinn í Djúpinu hefur mikið
og fjölbreytt fæðuúrval“ segir
Erpur. Við alla norðurströnd
landsins er ástand lundastofnsins
gott. „Það var reyndar hærri við-
koma í fyrra en á móti kemur að

2013 var algjört toppár þannig
að það er ekki rétt að miða við
það,“ segir Erpur.

Í rannsókninni var farið í tvær
lundabyggðir í Vestfjörðum,
Vigur og Grímsey á Steingríms-
firði. Lundinn í Grímey er einnig
í góðum málum. „Ungafram-
leiðslan í Vigur og Grímsey er
mjög góð og verður ekki mikið
betra en þetta,“ segir Erpur. Við-
koman í Vigur er rúmlega 0,6
fleygir ungar á varpholu. Í Gríms-
ey í Steingrímsfirði er viðkoman
betri  eða 0,75 fleygir ungar á
varpholu. Þetta er fimmta ár þess-
arar vöktunar sem hefur verið

fjármögnuð af Veiðikortasjóði og
Náttúrustofu Suðurlands. Í fyrri
ferðinni er mæld ábúð (hlutfall
hola sem orpið er í) en varpár-
angur og fæðuval í þeirri seinni.

Við suðurströndina er allt aðra
sögu að segja þar sem stofninn er
hruninn. „Það sem við erum að
horfa upp við suðurströndina er
algjört stofnhrun. Í Vestmanna-
eyjum, sem er stærsta lunda-
byggð landsins, hafa ungar varla
komist á legg í mörg ár. Þunga-
miðjan í stofninum er að færast
norður en heildarniðurstaðan er
að það fækkar verulega í stofnin-
um,“ segir hann.

Hin árlega sandkastalakeppni
í Holti í Önundarfirði fór fram á
laugardag. „Ég held að þetta sér
ein fjölmennasta keppnin til
þessa enda rosalega fínt veður,
einn besti dagur sumarsins,“ segir
Fjölnir Ásbjörnsson, sóknar-
prestur í Holti sem er einn skipu-
leggjenda keppninnar. Lísa og
Helena Sigurðadætur og fjöl-
skylda gerðu fallegasta kastalann
að mati dómnefndar. Ekki er gott
að segja hversu margir lögðu leið
sína í Holt en Fjölnir segir lausleg
talning hafi gefið til kynna meira
300 manns.

„Það var ekkert fararsnið á
fólki þó keppnin væri búin, fólk
buslaði í sjónum í veðurblíðunni
og þetta var rosalega góð stund
og mikil gleði og ánægja,“ segir
Fjölnir. Páll Önundarson kom við
á Holtssandi og tók meðfylgjandi
mynd.

Ein fjölmennasta sandkastalakeppnin
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Ritstjórnargrein

Allt í einnu körfu

Spurning vikunnar

Á að leyfa sölu á áfengi í matvöruverslunum?

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

Alls svöruðu 559.
Já sögðu 265 eða 47%
Nei sögðu 294 eða 53%

BB hefur oft á tíðum vitnað til skrifa Þórodds Bjarnasonar, for-
manns stjórnar Byggðastofnunar, um byggðaþróun á Íslandi. Kemur
þar fyrst og síðast til afstaða hans og yfirveguð framsetning tillagna
til lausnar þeim vanda sem víða blasir við á landsbyggðinni, sem
æði margir kjósa ýmist að horfa fram hjá, láta sem þeim sé með öllu
óviðkomandi, eða gripið er til skyndiplástra, sem fyrir fram er séð
að koma að engu gagni.

,,Er byggðastefna blótsyrði?“ spyr Þóroddur í grein í Fréttablaðinu,
fyrir nokkru, þar sem hann, eftir að hafa teiknað upp stöðu einstakra
landshluta, dregur fram, í seinni hluta greinarinnar undir yfirskrift-
inni ,,Auðvelt að bregðast við“, atriði, sem BB finnst ástæða til að
staldra sérstaklega við. Þóroddur segir að ,,alvarlegur byggðavandi
á Íslandi (sé) landfræðilega afmarkaður og (nái) til lítils hluta
þjóðarinnar. Því er tiltölulega auðvelt að bregðast við honum með
markvissum hætti ef um það næst samstaða meðal þjóðarinnar og
pólitískur vilji er fyrir hendi.“ Hér stingur Þóroddur á kjarnanum:
Pólitíska viljanum, sem í áratugi hefur reynst vera í orði, einu
kveðnu.

Ítrekað hefur BB hamrað á nauðsyn bættra samganga fyrir Vest-
firðinga. Þóroddur segir: ,,Með samgöngubótum má styrkja og
þétta vaxtarsvæði landsins, stækka þau og tengja með hagkvæmum
hætti.“ (Vantar ekki meira en lítið upp á í samgöngum innan Vest-
fjarða til að forsenda sé fyrir því að troða heilbrigðisþjónustu á Ísa-
firði og Patreksfirði undir einn hatt?) Og hann heldur áfram:
,,Draga þarf úr óvissu í brothættum byggðum með því að skilgreina
með skýrum hætti þá opinberu þjónustu sem íbúarnir eiga rétt á í
heimabyggð, hvernig hún verði tryggð til lengri tíma og hvernig
íbúarnar geti með auðveldum og ódýrum hætti sótt aðra þjónustu til
svæðisbundinna þjónustukjarna eða höfuðborgarsvæðisins.“ Og
taki menn nú eftir: ,,Tryggja þarf stöðugleika sjávarútvegs í þeim
sjávarbyggðum sem liggja utan stærri vinnusóknarsvæða ef þær
eiga að halda velli til langframa.“ (Alþingismanna vegna væri rík
ástæða til að feitletra þessa setningu!)

Grein sinni líkur formaður stjórnar Byggðastofnunar með þessum
orðum: ,,Það er sameiginlegt hagsmunamál þjóðarinnar allrar að
stuðla að fjölbreyttum búsetukostum og sjálfbærum samfélögum
um land allt, fremur en að setja öll sín egg í sömu körfuna.“

Auðséð er á öllu að ráðamenn samfélagsins telja óráð að vera að
þvælast með of margar körfur.                                                   s.h.

Engin verslun í Súðavík
Verslunin Búðin okkar í Súða-

vík hætti rekstri á fimmtudag í
síðustu viku. Hjónin Axel Bald-
vinsson og Halldóra Pétursdóttir,
tóku við rekstri Víkurbúðarinnar
í Súðavík í október á síðasta ári
hafa rekið verslunina síðan undir
nafni Búðarinnar okkar. Þá hafa
þau einnig séð um rekstur veit-
ingastaðarins Jóns Indíafara auk
þess sem þau hafa séð um mötu-
neyti grunn- og leikskólans í
Súðavík. Áður en þau Axel og
Halldóra tóku við rekstrinum,
hafði verslunin og veitingastað-

urinn verið lokuð um mánaðar-
skeið vegna rekstrarörðugleika.

„Það er rétt, verslunin er að
hætta. Við erum að hætta rekstri
af persónulegum ástæðum, ekki
vegna þess að illa hafi gengið.
Rekstur búðarinnar hefur gengið
vel,“ segir Halldóra. Enginn hef-
ur enn fengist til að taka við
rekstrinum og því verða Súðvík-
ingar verslunar- og skemmti-
staðalausir eftir daginn í dag.
„Við höfum verið að selja lager-
inn í þessari viku. Við buðum
30% afslátt á mánudag og nú

bjóðum við 50% afslátt og það er
lítið eftir,“ segir Halldóra, sem
segist ætla að byrja á því að taka
sér sumarfrí áður en hún ákveður
hvað hún tekur sér fyrir hendur.

„Ef ein hurð lokast opnast ein-
hver önnur. Sveitarstjórnin vissi
það í byrjun júní að ég væri að
hætta en enginn hefur fengist til
að taka við,“ segir Halldóra. Hús-
næðið sem hýsir Búðina okkar
og Jón Indíafara er í eigu Súða-
víkurhrepps. Á vef hreppsins hef-
ur verið auglýst eftir einstaklingi
til að sjá um mötuneytið.

Góðir möguleikar til
búðarreksturs í Súðavík

Pétur Markan, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps, segir verið sé
að leita að áhugasömum aðilum
til að taka við rekstri búðarinnar
í Súðavík en Axel Baldvinsson
og Halldóra Pétursdóttir hættu
rekstri Búðarinnar okkar í síðustu
viku. „Það hefur gengið vel hjá
þeim sem ráku búðina síðasta
árið og mikill sómi af rekstrinum.
Þetta kom heldur bratt upp með
búðina og mikil eftirsjá af þeim
hjónum Axel og Halldóru í þess-
um rekstri og þeirra starf hefur
aukið lífsgæði íbúanna, það er

óumdeilt,“ segir Pétur. Hann hef-
ur fengið nokkrar fyrirspurnir en
segir betra að flýta sér hægt í að
taka ákvörðun um hver tekur við
rekstrinum en Súðavíkurhreppur
á húsnæði verslunarinnar.

„Það mikilvægasta er að tryggja
að sá sem tekur við rekstrinum
ætli sér að vera í þessu til lang-
frama og því er enginn asi á okk-
ur. Þetta er gott tækifæri fyrir
rétta fólkið til að taka við. Þetta
getur t.d. verið gott skref fyrir
samhenta fjölskyldu að sjá um
svona rekstur í einstöku sjávar-

plássi, þar sem leikskólapláss er
frítt, frelsið er vítt og þegar farið
er í göngutúr má mögulega heyra
tóna frá væntanlegri plötu Mugi-
sons í smíðum, ef maður hlustar
vel. Þetta er góður fjölskyldu-
bissness í fyrir áhugasamt fólk
og gæti verið fýsilegur kostur
fyrir rétta aðila. Það mikilvæg-
asta er að tryggja að sá sem tekur
við rekstrinum ætli sér að vera í
þessu til langframa og því er eng-
inn asi á okkur eða eins og segir
á einumstað; það skal vanda sem
lengi á að standa segir Pétur.

Fjórðungssamband Vestfirð-
inga og Hópferðamiðstöð Vest-
fjarða ehf., hafa undirritað samn-
ing um akstur á sérleyfinu milli
Hólmavíkur og Ísafjarðar. Engar
áætlunarferðir hafa verið á þess-
ari leið frá því í ágúst á síðasta
ári. Fjórðungssambandið auglýsti
í byrjun mánaðarins eftir aðilum
með fólksflutningaleyfi og með
heimilisfestu á Vestfjörðum,
varðandi verðkönnun á akstri á
einkaleyfum sambandsins. Ann-
ars vegar var um að ræða akstur
milli Ísafjarðar og Patreksfjarðar
með áherslu á heilsársakstur milli
Patreksfjarðar og Brjánslækjar
og hins vegar heilsársakstur milli

Ísafjarðar og Hólmavíkur.
Fyrsta áætlunarferðin milli Ísa-

fjarðar og Hólmavíkur var farin
1. ágúst en framvegis verður ekið
á miðvikudögum og sunnudög-
um til 14. september. Eftir það
verður ekið á föstudögum og
sunnudögum fram á vor. Ekið
verður í takt við áætlun Strætó bs
samkvæmt leið 59 til Hólmavíkur
frá Borgarnesi (Reykjavík). Ekið
er frá/ til biðskýli við Pollgötu,
Ísafirði og að / frá Kaupfélagi
Steingrímsfjarðar, Hólmavík.
Ekið er um Pollgötu, Skutuls-
fjarðarbraut og Djúpveg 61 að
Hólmavík, farþegar geta stigið
af / á, í Súðavík, vegamót við

Heydal (Mjóafjarðarvegur) og í
Reykjanesi.

Farið verður frá Ísafirði kl.
16:00, frá Súðavík kl. 16:20, frá
vegamótum í Heydal kl. 17:35
og frá Reykjanesi kl. 17:45. Áætl-
uð koma til Hólmavíkur er kl.
18:50. Áætluð brottför er frá
Hólmavík kl. 19:30, kl. 20:35 frá
Reykjanesi, kl. 20:45 frá Heydal
og frá Súðavík kl. 22:00. Áætluð
koma til Ísafjarðar er kl. 22:20.
Grundvöllur samningsins er
einkaleyfi landshlutasamtaka
sveitarfélaga, með vísan til ákvæða
samnings um almenningssam-
göngur á Vestfjörðum sem FV
gerði við Vegagerðina 30. júlí 2012.

Heilsársakstur milli
Ísafjarðar og Hólmavíkur



FIMMTUDAGUR     7. ÁGÚST 2014 55555



66666 FIMMTUDAGUR     7. ÁGÚST 2014

Mýrarbolti í frábæru veðri
Mýrarboltinn fór fram um

helgina í Tungudal í Skutulsfirði
í blíðskaparveðri. Eftir tveggja
daga spilamennsku stóðu Ofur-
konur uppi sem Evrópumeistarar
í kvennaflokki og Ísak City í
karlaflokki. „Við erum ánægðir
með hvernig til tókst. Þetta var
áfallalaus helgi í frábæru veðri,“
segir Jóhann Bæring Gunnars-
son, forseti Mýrarboltafélags Ís-
lands. Hann þakkar gestum mýr-
arboltans fyrir áfallalausa helgi
og góða stemmningu. „Gestirnir
okkar, bæði heimamenn og að-
komumenn, voru alveg frábærir.
Það var ekkert vesen og engin
leiðindi,“ segir Jóhann. Um 50
lið voru skráð til leiks sem er

eitthvað færra en í fyrra en fjöldi
gesta á svæðinu var svipaður.

Einhver misskilningur komst
á kreik á netmiðlum um helgina
um Evrópumeistaratitilinn og var
því haldið fram að einungis eitt
lið fái titilinn stóra og gilda, þá
fleiri skoruð mörk hjá efsta liðum
úr kvenna- og karlaflokki. Hið
rétta er að bæði er krýndur Evr-
ópumeistari í kvenna- og karla-
flokki en gríðarstór verðlauna-
gripur er afhentur liðinu sem er
með betra heildarskor. Ísak City
skoraði fleiri mörk á mótinu en
Ofurkonur og er verðlaunagrip-
urinn þeirra. Verðlaunagripurinn
var ekki afhentur á verðalauna-
afhendingunni á Suðurtanga þar

sem hann er nærri tveggja metra
hár og vel á annað hundrað kíló.
„Við hefðum gert þeim óleik með
því að láta þá fá hann á Suðurt-
anga. Það er ekkert grína að rog-
ast með þetta,“ segir Hálfdán
Bjarki Hálfdánsson, einn skipu-
leggjenda mýrarboltans.

Ísfirska liðið Píkubanar fékk
búningaverðlaunin en þau eru
ekki síður mikilvæg en sjálfur
Evrópumeistaratitilinn. Píkuban-
arnir voru í jólasveinabúningum
og innkoma þeirra á svæðið var
tilkomumikil þar sem þeir komu
arkandi neðan úr skógræktinni
með nammi í poka og stórt jóla-
tré. Gáfu þeir gestum jólanammi
og dönsuðu í kringum jólatréð.
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Flytur út ísfirskt
hugvit og ballmenningu

Ísfirðingurinn Tumi Þór Jó-
hannsson er tölvunarverkfræð-
ingur sem starfar í Danmörku
fyrir Marel. Hann starfaði hjá
Póls á Ísafirði en fluttist yfir til
Marel þegar það keypti fyrirtæk-
ið og segist nú vera að vinna að
þróun tækja sem hönnuð voru á
Ísafirði fyrir um tveim áratugum.

Tumi er einnig virkur tónlistar-
maður og hefur mundað kjuðana
sem trommuleikari hjá ýmsum
hljómsveitum, nú síðast ball-
sveitinni kröftugu sem ber nafnið
Kraftlyfting.

Bæjarins besta spjallaði við
Tuma þar sem hann var staddur í
sumarfríi á Ísafirði – um lífið í
Danmörku, bernskuna á Ísafirði,
trommuleikinn og nýafstaðið
heimsmeistaramót í Finnlandi
sem hann tók þátt í ásamt liðsfé-
lögum sínum, Evrópumeisturun-
um í FC Karaoke.

Ísfirskt hugvit þróað
áfram í Danmörku

Tumi fluttist ásamt eiginkonu
sinni Aðalheiði Jóhannsdóttur og
þremur börnum til Danmerkur
fyrir um tveimur árum á vegum
starfsins.

„Eftir að ég útskrifaðist sem
tölvunarfræðingur úr háskólan-
um fór ég að vinna hjá ísfirska
fyrirtækinu Póls. Stuttu eftir að
ég hóf námið fór ég að hugsa
hvernig ég gæti nýtt námið í
heimabyggð og setti fljótlega
markið á Póls. Tölvunarfræði er
ungt fag hjá háskólanum og þess
vegna ekki mjög fastmótað. Það
gaf því mikla möguleika á að
velja séráfanga svo ég tók all-
marga valáfanga innan véla- og
rafmagnsverkfræði. Þannig hálf-
partinn miðaði ég námið við það
sem Póls var að gera. Svo kom
ég mér inn hjá Póls og fór svo að
vinna hjá Marel eftir að þeir
keyptu Póls.

Þegar ákveðið var að leggja
niður starfsstöðina á Ísafirði
vildu stjórnendur hjá Marel fá
mig í vinnu fyrir sunnan, en ég
hef prófað að búa á höfuðborg-
arsvæðinu og það á ekki við mig.
Þess vegna bauð ég þeim að ef
þeir vildu nýta krafta mína gæti
ég unnið fyrir þá í fjarvinnu frá
Ísafirði. Þeir tóku því og ég gerði
það í fimm ár og á því tímabili
voru vörurnar sem hannaðar voru
í Póls á svolitlum vergangi og
ekki almennilega vitað hvað best

væri gera við þær, en þetta eru
sniðugar vörur sem seljast ákaf-
lega vel. Síðan var ákveðið að
sameina nokkra hópa innan fyrir-
tækisins og Póls-vörurnar pöss-
uðu mjög vel inn í það sem þeir
voru að vinna að og í kjölfarið
var tekin sú ákvörðun að halda
áfram þróun þeirra í Danmörku.

Þar sem hugvit flyst ekki milli
landa með pappírum var ég beð-
inn um að fylgja þeim eftir. Ég er
því í raun að vinna í Danmörku
að áframhaldandi þróun tækja
sem hönnuð voru á Ísafirði og
hef því unnið með þessi tæki í tíu
ár. Þau seljast ekki síður í dag en
þau gerðu þá, svo óhætt er að
segja að þau standi fullkomlega
fyrir sínu.“

Erum á heimleið
innan fárra ára

„En þarna bauðst mér tækifæri
að flytjast af landi brott og prófa
ný tækifæri, sem mér fannst mjög
spennandi. Enda sé ég alls ekki
eftir því. Ég held að öllum sé
hollt að prófa að búa á öðrum
stað, upplifa nýja hluti og læra
eitthvað nýtt, þó svo að það sé
eingöngu til þess að uppgötva að
grasið er ekkert endilega grænna
hinum megin girðingar.

Ég kann afar vel við mig í
Danmörku, en mér er í sjálfu sér
sama hvar ég er staðsettur ef ég
hef í mig og á og hef fjölskylduna
hjá mér. Við lítum þó alltaf á
Ísafjörð sem okkar heimili, við
eigum hérna hús og erum á heim-
leið innan fárra ára. Líklega fyrr
heldur en seinna. Mér hefur í
raun verið boðið af vinnunni að
flytja suður oftar en einu sinni en
ég hef engan áhuga á að búa á
höfuðborgarsvæðinu. Ég hef
reynt það og það á alls ekki við
mig.

Þegar mér bauðst að flytja út
sá ég hins vegar í því ákveðin
tækifæri til að víkka út sjóndeild-
arhringinn, ekki bara minn eiginn
heldur ekki síður barnanna minna.
Ég sá þetta einnig sem ævintýri
sem ég gat ekki sleppt. Við erum
líka búin að vera dugleg að ferðast
um og skoða Danmörku, höfum
keyrt upp til Noregs (til að meika
það með Kraftlyftingu) og förum
reglulega niður til Þýskalands.
Svo tókum við helgarbíltúr niður
til Brüssel í Belgíu síðastliðið vor.“

Á barmi þess að slá í gegn

Tumi hefur frá barnsaldri verið
viðriðinn tónlistina og til að
mynda spilað á trommur með
mörgum hljómsveitum.

„Það er mikil hefð fyrir tónlist-
arnámi á Ísafirði og þegar ég var
að alast upp var ákaflega stórt
hlutfall grunnskólanemenda í
Tónlistarskólanum. Það átti vel
við mig og því var ég í tónlistar-
námi í mörg ár. Upphaflega var
ég að læra á píanó en svo var það
ekki nógu rokkaralegt fyrir mig
svo ég skipti yfir í trommur. Eins
og gengur og gerist fór maður í
kjölfarið að spila með bílskúrs-
böndum.

Eftir að ég flutti aftur vestur að
loknu háskólanámi stofnuðum
við Hálfdán Bjarki hljómsveitina
Kraftlyftingu, en þá hafði ég í
nokkur ár verið að spila með
hljómsveitinni Eidís sem allir hér
vestra ættu að þekkja. Við Hálf-
dán Bjarki ákváðum að skella
okkur í ballbransann.“

Blaðamaður skýtur hér inn í
að hljómsveitin beri nafn með
rentu þar sem hún hefur spilað á
fjölda viðburða með krafti og
upplyftingu.

„Tja, já við erum allavega á
barmi þess að ,,meika það“ í Nor-
egi,“ segir Tumi sposkur. ,,Við
höfum spilað nokkuð víða, í nán-
ast öllum félagsheimilum Vest-
fjarða, á Norðurlandi og Suður-
landi, og svo höfum við tvisvar
spilað í Noregi. Við spiluðum á
þorrablóti í Lærdal, sem er Ís-
firðinganýlenda í Noregi, og
Norðmenn voru svo hrifnir að
við fórum aftur út haustið á eftir
á haustfagnað sem tókst ekki síð-
ur vel. Það má því segja að við
séum búnir að sigra Lærdal.“

Að búa í litlu samfélagi
Tumi er ekki búinn að gefa

upp sæti sitt í Kraftlyftingu þó
svo að hann hafi fengið fyrir sig
tvo afleysingamenn.

„Ég hef tvisvar komið sérstak-
lega frá Danmörku til að spila en
annars hef ég fengið tvo til af-
leysinga til að viðhalda Kraft-
lyftingu.“

Eldri bróðir Tuma, Jón Geir,
er einn þekktasti trommuleikari
landsins og hefur barið húðir fyrir
hljómsveitirnar Skálmöld, Am-
pop, Hraun og fleiri. Blaðamaður
er því forvitinn hvað hafi valdið
því að bræðurnir tileinkuðu sér
sama hljóðfærið.

„Hann keypti trommusett. Það
var bara einfaldlega þannig.
Fyrsta bílskúrsbandið mitt var
einmitt stofnað í bílskúrnum þar
sem trommusettið hans Jóns
Geirs var geymt. Ég man nú ekki
til þess að sveitin hafi fengið
nafn, en við spiluðum á nokkrum
skólasamkomum.“

Tumi tók sér ekki hlé frá
trommuleiknum þó svo að hann
væri fjarri í háskólanámi og tók
þar þátt í Músíktilraunum.

„Ég var í bílskúrsbandi fyrir
sunnan og gerðist þá svo frægur
að taka þátt í Músíktilraunum.
Það var mjög gaman.“

Þó svo að tónlistin hafi augljós-
lega átt sér fastan sess í lífi Tuma
segir hann þó aldrei hafa hvarflað
að sér að leggja hana fyrir sig í
atvinnuskyni.

„Ég kenndi reyndar á trommur
í nokkur ár og í þeim skilningi
hef ég stundað þetta sem atvinnu,
en það var í raun meira samfé-
lagsskylda en nokkuð annað, auk
þess sem ég tel mig sjálfan hafa
lært heilmikið á því, ekki minna
en krakkarnir sem ég kenndi.

Þegar maður býr í svona nánu
bæjarfélagi eins og Ísafirði þarf
maður ekki sérstaklega að skara
mikið fram úr til að leitað sé til
manns. Framlag einstaklingsins
er mikið mikilvægara en ella. Af
því ég hafði verið í tónlistarnámi
og spilað með hinum og þessu
þótti eðlilegt að leita til mín vegna
kennslu, eiginlega eingöngu af
því ég kunni á trommur.

Það er einmitt snilldin við að
búa í litlu samfélagi, maður er
mikið meiri hluti af samfélaginu
og framlag manns til samfélags-
ins er bæði mikilvægara og meira
metið. Maður finnur svo vel fyrir
því að vera hluti af stærri heild,
að skipta máli og vera metinn að
verðleikum, en ekki bara einn af
fjöldanum sem skiptir engu máli
í stóra samhenginu. Ég kenndi
fyrst við Tónlistarskólann á Ísa-
firði og svo Listaskóla Rögnvald-
ar Ólafssonar.“

Forréttindi að
vera barn á Ísafirði

Tumi ólst upp á Ísafirði og í
Reykjavík hjá foreldrum sínum,
Ólöfu Jónsdóttur og Jóhanni Á.
Gíslasyni. Nú býr hann ásamt
fjölskyldu sinni í Árósum, há-
skólabæ þar sem er töluvert af
Íslendingum. Aðspurður hvernig

sé að ala upp börn í Danaveldi
miðað við heima á Ísafirði segir
Tumi það nú vera í stórum drátt-
um eins.

„Ég bjó í Reykjavík frá þriggja
til níu ára aldurs meðan pabbi
var þar í námi og fann ekki mikinn
mun á því frelsi sem ég bjó við
þar og á Ísafirði. Hins vegar finn
ég stóran mun á því hvernig það
var að alast upp á Ísafirði og að
ala upp börn sjálfur í Danmörku.
Þau hlaupa ekkert út á morgnana
og koma heim á kvöldin eins og
ég gerði á Ísafirði. Eins er ekki
sama tenging við náttúruna og
maður upplifði sjálfur.

Í raun og veru er erfitt að bera
saman manns eigin bernsku við
þann heim sem börnin manns
búa við í dag. Afþreyingin er
miklu meiri og bara annar raun-
veruleiki. Þá var til dæmis ekki
sjónvarp á fimmtudögum, en nú
eru börn með spjaldtölvu nánast
allan daginn. Ég finn það samt
sem áður þegar ég kem vestur
sem gestur með börnin, að það
eru forréttindi að vera hér sem
barn. Þau hlaupa mikið meira út
að leika sér.

Það er líka ákveðinn menn-
ingarmunur á Ísafirði og Dan-
mörku þegar kemur að uppeldi
barna. Þar ákveður maður leik-
stefnumót fyrir börnin ákveðinn
dag vikunnar en hér hringir mað-
ur í foreldri viðkomandi barns
og spyr hvort maður eigi ekki
bara að kippa barni þeirra með af
leikskólanum í lok dags svo
börnin geti leikið sér saman. En
þar spilar vitanlega inni í nálægð-
in og smæðin, maður þekkir for-
eldra flestra vina barnanna sinna.

Maður finnur það líka svo vel
þegar komið er hingað aftur hvað
það eru mikil forréttindi að búa á
stað eins og Ísafirði.“

Daninn er ansi þýskur í sér
– Finnst þér vera mikill menn-

ingarmunur á Íslendingum og
Dönum?

„Ekki menningarmunur, en ég
finn fyrir ákveðnum hugarfars-
legum mun. Daninn er ansi þýsk-
ur í sér og skipuleggur sig langt
fram í tímann. Hann til dæmis
óþægilega skipulagður og er bú-
inn að ákveða í október hvert
hann fer í sumarfrí á næsta ári.
Ef dytta þarf að húsinu eða skipta
út heimilistæki borðar hann rúg-
brauð í öll mál ef það er það sem
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þarf til að eiga fyrir því. Annað
en hér heima þar sem Íslendingar
taka lán fyrir nánast öllu og
ákveða þegar þeir eru komnir út
í bíl hvert verði haldið í sumarfrí
þar sem við erum alltaf að elta
sólina. Þar held ég að liggi helsti
munurinn.

Hvort tveggja hefur sína kosti
og galla. Sem dæmi hef ég ferðast
mikið á vegum vinnunnar og
hægt er að hringja í mig ef eitt-
hvað klikkar og ég er tilbúinn að
stökkva af stað. Ég get verið kom-
inn upp í flugvél eftir fjóra tíma,
sem vissulega er kostur upp á
þjónustuna að gera. En Danir
þurfa sinn tíma til að hugsa málin
og taka nokkra daga í að skipu-
leggja ferðina. Viðbragðstíminn
er því mikið lengri. Eins ef eitt-
hvað óvænt kemur upp, til dæmis
veikindi eða atvinnuleysi, þá tel
ég að við Íslendingar séum færari
um að takast á við það þar sem
við erum svo spontant. En á móti
kemur að líkurnar að eitthvað
fari úrskeiðis aukast stórlega þar
sem við erum svo óskipulögð.“

Evrópumeistarar á
heimsmeistaramóti

Í ljósi þess að nú er nýafstaðið
mýrarboltamót á Ísafirði er rétt
að rifja upp, að Tumi og liðsfé-
lagar hans í FC Karaoke hömp-
uðu Evrópumeistaratitli á mótinu
2013 og fengu því þátttökurétt á
heimsmeistaramótinu í Finnlandi
núna í sumar. Átta manna lið
hélt út og því er ekki úr vegi áður
en viðtalinu lýkur að spyrja Tuma
út í ferðina og liðið hans.

„FC Karaoke er eiginlega
meira hugarástand eða grunn-
kraftur en eiginlegt lið. Það hefur
tekið þátt í öllum mótum sem
haldin hafa verið í mýrarbolta á
Ísafirði frá upphafi og fyrir hvert
einasta mót hefur maður mætt á
mótsdag og ekki einu sinni verið
viss hverjir verða með manni í
liði, hvort allir mæta og hvort
við náum yfir höfuð nógu mörg-
um til að mynda lið.

Pétur Magnússon, Hálfdán
Bjarki Hálfdánsson og ég höfum
verið í liðinu flest árin, en svo
tínast aðrir menn inn dagana fyrir
mót. Þetta hugarfar er í fínu lagi
þegar við erum að leika okkur
saman í drullunni fyrir vestan,
en það er dálítið önnur saga þegar
maður er að leggja í hann til
Finnlands að taka þátt í heims-
meistaramóti. En það var engu
að síður þannig fyrir Finnlands-
ferðina og við vorum að skrapa
saman mönnum rétt fyrir mót.
Tveir komu til dæmis inn daginn
fyrir flugið. Þetta var því sann-
kölluð karaókí-ferð,“ segir Tumi
og hlær.

„Þetta var æðisleg ferð og frá-
bært mót. Það voru smá vand-
kvæði þar sem við vorum ekki
vissir með skráninguna og viss-
um ekki hvar við áttum að mæta,
og svo kom líka á daginn að við
höfðum fyrir mistök verið skráðir
í tvær deildir. Þetta var samt frá-
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Sælkeri vikunnar er Valdís María Einarsdóttir frá Ísafirði

Geggjuð kjúklingasúpa, tortillaGeggjuð kjúklingasúpa, tortillaGeggjuð kjúklingasúpa, tortillaGeggjuð kjúklingasúpa, tortillaGeggjuð kjúklingasúpa, tortilla
 partývefjur og humarrúllur partývefjur og humarrúllur partývefjur og humarrúllur partývefjur og humarrúllur partývefjur og humarrúllur

Ég ætla að bjóða upp þrjá
rétti, aðalrétt, forrétt og partý-
rétt. Fyrst á dagskrá er kjúkl-
ingasúpa sem ég kynntist fyrst
í gæsun mágkonu minnar og
hef ekki hætt að hugsa um síð-
an. Tortillur sem Katla vinkona
kenndi mér að gera og er ekta
partýréttur. Síðan en ekki síst
humarrúllur sem eru algjört
lostæti og henta sem forréttur
en hjónin Guðný Stefanía og
Jón Hálfdán kynntu þær fyrir
mér. Allt einfaldir en rosalega
góðir réttir.

Kjúklingasúpa
4 kjúklingabringur
2 paprikur
1 púrrulaukur
3-4 hvítlauksrif fer eftir smekk
1 askja rjómaostur (stór)
1 flaska chilisósa frá Heinz
1/2-1 teskeið svartur pipar
1 bolli vatn
1 bolli mjólk
1 peli rjómi

1 og 1/2 matskeið karrý
Salt 

Aðferð:
Brytjið kjúklinginn og steikið.

Brytjið allt grænmetið og steikið
í potti, kreistið hvítlauksrifin
með. Bætið svo við rjómaosti,
chillisósu, pipar, vatni, mjólk og
rjóma. Kryddið með karrý, salti
og pipar. Skellið kjúklingnum í
og látið súpuna þykkna aðeins.
Svo um að gera að smakka til og
bæta vatni eða mjólk til að þynna,
og salt og pipar til að bragðbæta.
 

Berið fram með hvítlauks-
brauði eða venjulegu súpubrauði.
En ég bæti einnig við sýrðum
rjóma, rifnum osti og nachos
flögum.

Tortilla rúllur
2 pakkar stórar tortilla kökur
1 askja rjómaostur stór
1 dolla sýrður rjómi
1 púrrulaukur

1 salsasósa

Aðferð:
Púrrulaukurinn er skorinn smátt
niður og síðan er honum hrært
saman við rjómaostinn og sýrða
rjómann. Þessu er síðan smurt á
tortillakökuna, cirka 1 góð mat-
skeið, nóg til að þekja alla kök-
una. Henni rúllað upp og skorin
niður. Síðan er þetta borið fram
með salsasósunni og dýft ofan í.

Humarrúllur
Humar
Rúllutertubrauð
Tex mex ostur
Rækjuostur
salt

Sósa:
Sýrður rjómi
Sítrónusafi
1 tsk eða meira af hunangi

2 hvítlauksrif
steinselja

Aðferð:
Rúllið rúllatertubrauðinu út og

notið kökukefli til að pressa það
niður. Smyrjið 5cm af rækjuosti
eftir endilöngu brauðinu, raðar
humrinum ofan á og stráið smá
salti á hann. Rúllið þannig að
humarinn sjáist ekki, smyrjið 5
cm af texmex osti og rúllar svo
aftur til að loka. Skerið svo alveg
við eftir endilöngu brauðinu og
skerð svo þvert á í 5 jafnstóra
bita/rúllur. Bræð-ið smjör og

setið yfir hverja rúllu. Setið í
ofn á blæstri á 200° í 6-7
mínútur. Öllum hráefnum í
sósunni eru hrærð saman og
bragðbætt eftir smekk, sumir
vilja mikið hun-ang aðrir ekki.
Síðan er rúll-unnum dýft í
sósu og borðað-ar.

Ég skora á frænku mína og
vinkonu Dagnýju Hermanns-
dóttur og maka hennar Jón-
þór Eiríksson að vera næstu
sælkerar BB.

bær upplifun og við vorum nú
hvort eð er ekki beinlínis að fara
út með því hugarfari að koma
heim með heimsmeistaratitil í
farteskinu, þó að sjálfsögðu hafi
það verið markmiðið,“ segir
Tumi glottandi.

„Markmiðið var þó að gera vel.
Og ég er viss um að við hefðum
unnið heimsmeistaratitilinn í
djammi, fíflagangi og skemmtun,
en það voru því miður ekki veitt
verðlaun fyrir það.

Finnar eru ábyggilega með
skemmtilegri þjóðum í heimi,
allavega þegar þeir eru í glasi.
Ákaflega gestrisin, glaðlynd,
hress og jákvæð þjóð. Eitt kvöld-
ið fórum við í leiðangur að finna
partí til að gerast boðflennur og
höfðum heyrt að það væri teiti í
háværasta bústaðnum á svæðinu.
Við fórum í alla bústaði sem voru
háværir og áður en við vissum af
vorum við fjórir samankomnir
naktir í pínulitlu sauna, hjá fólki
sem talaði ekki ensku. Það var
ansi sérstök upplifun.“

Aðspurður um umgjörð móts-
ins samanborið við Evrópumeist-
aramótið hér heima segir Tumi:

„Þó mótið sé allt mun stærra í
sniðum er það í grundvallaratrið-
um alveg eins og hér heima. Það
voru fjórtán vellir og mikið af
útlendingum, Skotar, Þjóðverjar,
Rússar og fleiri þjóðir. Það var
líka meiri festival-stemmning á
svæðinu, mikið um sölubása og
matsölubása. Skemmtanahaldið
fór fram á skíðasvæði í Ukkohalla
en mótið sjálft á afskekktu svæði.
En vellirnir voru misjafnir og mis-
blautir, alveg eins og hér heima,
og sami fílingur.

Við vorum ekki nema átta
talsins og því bara með tvo skipti-
menn, en við unnum þó einn leik,
sem mér finnst nú bara afrek út

af fyrir sig.“
FC Karaoke var meðal fyrstu

liðanna sem tóku þátt í alfyrsta
mótinu á Ísafirði árið 2004, en

það hafði þá verið við lýði í fjölda
ára. „FC Karaoke varð til árið
1996 og var myndað af hópi hálf-
þroskaðra karlmanna sem vildu

hittast og leika sér saman í fót-
bolta.“

–Thelma Hjaltadóttir.
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Átroðslan og náttúruvernd

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

Ferðaþjónustan skipar æ stærri sess í atvinnulífi Vestfirðinga.
Það hefur sennilega fleiri kosti en galla. Tekjur eru ekki bara góð-
ar. Þær eru nauðsynlegar samfélaginu sem ekki þrífst án þeirra. Æ
fleiri hafa tekjur af ferðamönnum á Vestfjörðum, bæði innlendum
og erlendum. Náttúran hér eru engu lík og hún heillar og laðar
marga að. En ekki gera allir sér grein fyrir þolmörkum hennar og
því hvort innviðir samfélagsins þola átroðslu ferðamanna. Þá er
ekki eingöngu átt við vegi og göngustíga eða aðrar samgönguleiðir.
Eyðibyggðin á Hornströndum heillar marga, bæði þá sem eiga þar
rætur og hina sem aðeins þekkja þessa náttúruparadís af spurninni
einni saman.

Enginn sem til þekkir mun láta hvarfla að sér að halda fólki frá
því að njóta hinnar einstöku fegurðar friðlandsins á Hornströndum.
En þær eru friðland og hafa verið í tæp fjörtíu ár eða frá 1975. Þar
er kjarni málsins fólgin. Friðlandið á Hornströndum er stjórnlaust
þótt það að forminu til heyri undir Ísafjarðarbæ. Skipulag svæðisins
er á ábyrgð bæjarstjórnar og langt er í land með að skipuleggja
ýmislegt sem fólki dettur vart í hug að þurfi. Nú er svo komið að
hver sem er og vill getur flutt fólk til Hornstranda og Jökulfjarða
án þess að bera nokkra ábyrgð á því í raun nema rétt meðan það
situr í farartækinu. Þegar fólki er sleppt í land er ekki spurt um

kunnáttu eða færni til að komast af í óbyggðum. Engar ferðaáætlanir
liggja fyrir enda er þeirra hvergi krafist. Það má því segja að um leið
og ferðalangurinn er kominn í land eða á land eftir því hvort honum
er siglt eða flogið þá verði hann hluti af hinni villtu náttúru þessara
óbyggða. En það er nefnilega málið og fólk er alla jafna ekki undir
það búið að dvelja í óbyggðum án undirbúnings og áætlunar.

Hið formlega skipulag tekur ekki til þess hvernig fólk geti ferðast
um svæðið. Vissulega eru til gönguleiðir, en sennilega vill það nú
fara einhvern veginn hvort fólk fer eftir þeim eða kynnir sér þær yfir-
leitt. Skilti sem leiðbeina fólki eru fáséð, landverðir eru alltof fáir og
aðstaða fyrir ferðamenn nánast engin. Enda er það svo að þegar á
bjátar hvort sem er í litlu eða miklu þá er farið í slysavarnaskýlin,
sem einungis á að nota í neyð og matarbirgðir og eldsneyti gjarna
klárað án þess að látið sé vita af því og þá er ekki til neins að grípa
komi upp neyðartilvik. En það er kannski ekki aðalmálið þótt björg-
unarsveitir séu sendar, stundum ekki alltaf, þegar fólk kallar eftir að-
stoð. Beitarþolið liggur ekki fyrir og ekki hefur verið kannað hversu
mörgum ferðamönnum verður beitt á friðlandið. Á meðan svo er
ríkir átroðslan ein og svæðið lætur á sjá, gróður skemmist og rusl,
jafnvel klósettpappír keppir um athyglina við hinn friðaða ref. Nú
þarf átak og yfirvöld að opna augun fyrir vandanum.
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Evrópumeistarmótinu í mýrar-
bolta lauk á sunnudagskvöld með
brennu, tónleikum og verðlauna-
afhendingu á Suðurtanga. Margt
var um manninn enda var veður
gott. Á tónleikunum spiluðu Kiri-
yama Family, Agent Fresco og
Jón Jónsson lauk dagskránni.

Verðlaunaafhending mýrar-
boltans fór fram á að loknum
tónleikum. Tónleikarnir voru
sendir út í beinni útsendingu á
Rás 2. Meðfylgjandi myndir voru
teknar í Suðurtanganum.

Margt á brennu-
tónleikum á
Suðurtanga
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Krossgátan

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
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 1992:8. ágúst 1992:8. ágúst 1992:8. ágúst 1992:8. ágúst 1992: Íslendingar
urðu í fjórða sæti í hand-

knattleik á Ólympíuleikunum í
Barcelona, sem er besti

árangur íslensks landsliðs á
slíku móti. Sigurður Einarsson

var fimmti í spjótkasti.
8. ágúst 1993:8. ágúst 1993:8. ágúst 1993:8. ágúst 1993:8. ágúst 1993: Þyrlur og

Herkúles flugvél frá varnar-
liðinu á Keflavíkurflugvelli fóru

í 1100 sjómílna flug, eitt
lengsta sjúkra- og björgunar-
flug frá Íslandi, og sóttu veik-
an sjómann um borð í franskt

rannsóknaskip.
9. ágúst 1959:9. ágúst 1959:9. ágúst 1959:9. ágúst 1959:9. ágúst 1959: Kristján J.

Jónsson í Lambanesi í Skaga-
firði hélt upp á 104 ára

afmæli, fyrstu íslenskra karla.
Kristján dó tæpu hálfu ári

síðar en annars Skagfirðing-
ur, Sigurður Þorvaldsson,

bætti metið tæpum þremur
áratugum síðar.

10. ágúst 1984:10. ágúst 1984:10. ágúst 1984:10. ágúst 1984:10. ágúst 1984: Bjarni Frið-
riksson hlaut bronsverðlaun í
95 kg flokki í júdó á Olympíu-
leikunum í Los Angeles. Áður
hafði aðeins einn Íslendingur

hlotið ólympíuverðlaun.
11. ágúst 1951:11. ágúst 1951:11. ágúst 1951:11. ágúst 1951:11. ágúst 1951: Minnisvarði
um Ásthildi og Pétur J. Thor-
steinsson var afhjúpaður á

Bíldudal. Pétur rak þilskipaút-
gerð og verslun á Bíldudal og

síðar úterð frá Reykjavík.
12. ágúst 1975:12. ágúst 1975:12. ágúst 1975:12. ágúst 1975:12. ágúst 1975: Um þrettán

hundruð þátttakendur á kristi-
legu stúdentamóti í Laugar-
dalshöll veiktust af matareitr-
un og voru meira en fjörutíu

fluttur á sjúkrahús. Aldrei hafa
fleiri fengið matareitrun í einu

hér á landi svo vitað sé.
13. ágúst 1987: 13. ágúst 1987: 13. ágúst 1987: 13. ágúst 1987: 13. ágúst 1987: Verslunar-

miðstöðin Kringlan í Reykjavík
var opnuð. Um 40.000 manns

komu í húsið fyrsta daginn.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA-læg átt með skúrum, en
áfram þurrt ðg fremur hlýtt
suðvestan- og vestanlands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
NA-læg átt með skúrum, en
áfram þurrt ðg fremur hlýtt
suðvestan- og vestanlands.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðanátt með rigningu

norðan- og austanlands, en
fremur milt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarTekjurnar stór-
lega vanmetnar
„Ég held að aðalástæðan hljóti

að vera sú að Ísland er að selja
vel í túrisma almennt, og líka í
viðkomu skemmtiferðaskipa. En
samt er fjölgunin í prósentum
talið, mun meiri hjá okkur en til
dæmis á Akureyri eða í Reykja-
vík,“ sagði Guðmundur M. Krist-
jánsson, hafnarstjóri á Ísafirði, í
kvöldfréttum Stöðvar 2. Gríðar-
leg fjölgun hefur orðið í fjölgun
erlendra skemmtiferðaskipa til
Ísafjarðar undanfarin ár. Árið
2009 komu 26 skemmtiferðaskip
með rúmlega 13.000 farþega. Í
ár er von á 50 skipum með rúm-
lega 46.000 farþega, en það er
fjölgun um 350% á fimm árum.

Guðmundur telur tekjur af
skemmtiferðaskipum og farþeg-
um þeirra vera stórlega vanmetn-
ar. „Ég tel að í allri ferðaþjónust-
unni hér í bænum, þá sé að sitja
eftir hérna ekki undir 500 millj-
ónum króna, vegna þess að hér
er verið að kaupa skoðunarferðir
og aðra afþreyfingu af heima-
mönnum,“ sagði Guðmundur.

Merktu lómsunga
í Bolungarvík

Starfsmenn Náttúrustofu Vest-
fjarða í Bolungarvík merktu
nokkra lómsunga á dögunum.
Ungarnir voru á tveimur tjörnum
sem eru að þorna upp en vatnið
var orðið það lítið að fullorðnu
fuglarnir voru hættir að lenda á
því og gátu ungarnir því ekki
tekið á loft. Það höfðu því liðið
nokkrir dagar frá því að ungarnir
höfðu fengið sína síðustu máltíð.

Ungarnir hefðu á endanum
skriðið í næsta vatn/sjó en sú
ferð hefði getað orðið þeirra síð-
asta ef þeir hefðu beðið of lengi.
Starfsmenn Nave fönguðu ung-
ana, merktu og slepptu að því
loknu í Ósá í Bolungarvík.

Ágætis rennerí
Ágætis rennerí hefur verið í

sjóminjasafnið Ósvör í Bolung-
arvík í sumar. Jóhann Hannibals-
son, safnvörður í Ósvör, segir að
leiðindaveður í byrjun júlí hafi
sett strik í reikninginn en þrjú
stór skemmtiferðaskip hættu þá
við að koma til Ísafjarðar vegna
veðurs. Hann telur að við það
hafi Ósvör orið af eitthvað á ann-
að þúsund gesta. Farþegar skemmti-
ferðaskipa eru stór hluti gesta í
Ósvör, segir Jóhann, auk gesta
sem koma með rútum á vegum
ferðaskrifstofa.

smáar
Til leigu er 3ja herb. íbúð í Tún-
götu 18. Uppl. í síma 893 9742.
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