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Sestur í
stól leikstjórans

Íþróttafrömuðurinn Hermann Níelsson hefur um árabil verið áberandi í
íþróttalífi Ísafjarðar. Nú hefur hann
brugðið sér í nýtt hlutverk. Hann
vinnur nú að framleiðslu heimildarmyndar um unga afreksíþróttamenn
á Íslandi. Hermann er í leikstjórastólnum í opnuviðtalinu

Íslandskort og kínverskur dreki byggð í fjörunni
„Sandkastalakeppnin heppnaðist prýðilega“, segir Guðmundur Björgvinsson skipuleggjandi
árlegrar sandkastalakeppni í
Holtsfjöru í Önundarfirði sem
haldin var á laugardag. Á milli
240-50 manns komu saman og
byggð voru 43 listaverk. Létu
þátttakendur ekki á sig fá þótt
veður væri vott. „Fólk er ekkert
að láta smá súld trufla sig“, segir
Guðmundur og bætir við að
mikið kapp hafa ríkt meðal keppenda. „Mikil keppni var í fólki

og menn héldu sig mjög vel að.“
Veitt voru vegleg verðlaun fyrir fyrsta, annað og þriðja sætið í
boði Sparisjóðs Keflavíkur líkt
og síðustu ár. Óhætt er að segja
að erfitt hafi verið að velja bestu
verkin því af nógu var að taka.
Meðal verka sem vöktu athygli
var kínverskur dreki, verðlaunapallur og Íslandskort sem myndað var í fjörunni, en það síðastnefnda var einmitt verkið sem
hlaut fyrstu verðlaun. Einnig var
veittur fjöldi aukaverðlauna svo

allir voru sáttir.
Þetta var í þrettánda sinn sem
keppnin er haldin en hvítur sandurinn í Holtsfjöru hentar einstaklega vel til sandkastalagerðar og
hefur keppnin laðað til sín fjöldann allan af fólki í áraraðir. „Það
er alltaf sami kjarninn sem sækir
keppnina og keppendafjöldinn
hefur ekki farið niður fyrir 240
um árabil. Sömu fjölskyldurnar
koma ár eftir ár og þetta er bara
orðinn fastur punktur í tilverunni“, segir Guðmundur.

Útgerðarmaður hæsti
gjaldandinn á Vestfjörðum
Þór Magnússon útgerðarmaður á Tálknafirði greiðir
hæstan skatt á Vestfjörðum,
tæpar 21,7 milljónir króna.
Hann er eigandi útgerðarinnar
Bergdís ehf. á sama stað. Í öðru

sæti listans yfir þá sem greiða
hæstu gjöldin á Vestfjörðum er
Ragnar Ágúst Kristinsson, framkvæmdastjóri Gámaþjónustu
Vestfjarða á Ísafirði en hann
greiðir 16,6 milljónir króna í

gjöld fyrir árið 2008 og í þriðja
sæti er Steinþór Bjarni Kristjánsson, eigandi TH ehf., á Ísafirði með 12,7 milljónir króna.
Eftirtaldir einstaklingar greiða
hæstu gjöldin á Vestfjörðum:

Þór Magnússon, Móatúni 17, Tálknafirði kr. 21.656.816
Ragnar Ágúst Kristinsson, Góuholt 14, Ísafirði kr. 16.633.486
Steinþór B. Kristjánsson, Seljalandi 21, Ísafirði kr. 12.686.332
Sigurður Guðjónsson, Brekkugötu 2, Þingeyri kr. 12.322.874
Þorsteinn Jóhannesson, Seljalandsvegi 73, Ísafirði kr. 12.165.220
Jón Björgvin G Jónsson, Mýrum 4, Patreksfirði kr. 11.160.159
Ásdís Guðmundsdóttir, Laugarholti, Stað kr. 10.403.000
Ásgeir Guðbjartsson, Túngata 9, Ísafirði kr. 9.955.681
Flosi Jakobsson, Völusteinsstræti 5, Bolungarvík kr. 9.521.973
Fjölnir Freyr Guðmundsson, Sunnuholt 2, Ísafirði kr. 8.544.670
Ef listinn frá því í fyrra er
skoðaður sést að mun lægri
gjöld eru greidd í ár en í fyrra
greiddi Steinþór Bjarni Kristjánsson, framkvæmdastjóri,
frá Ísafirði, hæstu opinberu
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gjöldin á Vestfjörðum en samkvæmt álagningarskrá skattstjórans á Vestfjörðum frá því í fyrra
greiddir Steinþór 61.355.095
krónur í opinber gjöld. Ásgeir
Guðbjartsson, fyrrverandi skip-

stjóri, greiddi í fyrra samtals
29,3 milljónir og Jakob Valgeir Flosason, framkvæmdastjóri í Bolungarvík, greiddi
24,7 milljónir.
– bb@bb.is

„Sandkastalakeppnin heppnaðist prýðilega“, segir Guðmundur Björgvinsson skipuleggjandi árlegrar sandkastalakeppni í Holtsfjöru í Önundarfirði sem haldin var á laugardag. Á milli 240-50 manns mættu og byggð voru 43 listaverk.

Fimm læknar meðal tíu tekjuhæstu
Jón Björgvin G. Jónsson
læknir á Patreksfirði er hæsti
greiðandi útsvars á Vestfjörðum í ár. Jón Björgvin greiðir
samtals kr. 4.185.276 sem
svarar til 2.676.692 króna
tekna á mánuði. Í öðru sæti er
Sigurður G. Guðjónsson, lögfræðingur á Þingeyri sem þarf
að greiða kr. 3.859.473 sem
svarar til 2.468.325 kr. tekna á
mánuði og í þriðja sæti er
Ásdís Guðmundsdóttir, Laugarholti með kr. 3.601.312, sem
svarar til 2.303.218 tekna á
mánuði. Í fjórða sæti er Fjölnir
Freyr Guðmundsson, læknir á
Ísafirði með kr. 3.306.908,
sem þýðir að Fjölnir hafi haft
2.114.932 krónur að meðaltali
í tekjur á mánuði á síðasta ári.
Í fimmta sæti kemur síðan

Guðmundur Sigurðsson á
Hólmavík með kr. 3.258.033
(kr. 2.083.674 pr. mán).
Í sjötta sæti er síðan Helgi
Kristinn Sigmundsson læknir
á Ísafirði með kr. 2.669.447
(kr. 1.707.244 pr. mán), þá
kemur Höskuldur Bragason
stýrimaður á Ísafirði með kr.
2.538.949 (kr. 1.623.784 pr.
mán), þá Þorsteinn Jóhannesson, yfirlæknir á Ísafirði með
kr. 2.503.294 (kr. 1.600.981
pr. mán), þá Örn Erlendur
Ingason, læknir á Ísafirði með
kr. 2.459.355 (kr. 1.572.880
pr. mán) og í 10. sæti er Ásgeir
Sólbergsson, sparisjóðsstjóri
Sparisjóðs Bolungarvíkur með
kr. 2.404.352, eða tekjur upp
á kr. 1.537.703 að meðaltali á
mánuði.
– bb@bb.is

Hæstu greiðendur tekjuskatts á Vestfjörðum
Þór Magnússon, útgerðarmaður á Tálknafirði er í efsta sæti
yfir þá einstaklinga á Vestfjörðum sem greiða hæstan tekjuskatt
og fjármagnstekjuskatt eða kr.
21.007.659. Næstur kemur Ragnar Ágúst Kristinsson, framkvæmdastjóri á Ísafirði með kr. 15.801.
098, þá kemur Steinþór Bjarni
Kristjánsson framkvæmdastjóri
á Ísafirði með kr. 12.742.543, þá
Ásgeir Guðbjartsson, skipstjóri
á Ísafirði með kr. 9.956.949 og í
fimmta sæti er Þorsteinn Jóhann-

esson, yfirlæknir á Ísafirði með
kr. 9.636.792.
Sigurður G. Guðjónsson lögfræðingur á Þingeyri kemur næstur með kr. 8.438.267, þá Flosi
Valgeir Jakobsson útgerðarmaður í Bolungarvík með kr. 8.243.
935, þá Elín Valgeirsdóttir, húsmóðir á Ísafirði með kr. 7.684.
804, þá Jón B. G. Jónsson, læknir
á Patreksfirði með kr. 6.948.596
og í 10. sæti er Ásdís Guðmundsdóttir á Laugarholti með kr.
6.776.954.
– bb@bb.is
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Miðherji til
liðs við KFÍ
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar hefur samið við Matt
Sowa um að leika með liðinu
á komandi keppnistímabili.
Matt er pólskur að uppruna
en hefur spilað síðustu ár í
Bandaríkjunum. Hann útskrifaðist frá Masters College í Santa Clarita í Kaliforníu og þar var hann með
7,5 stig að meðaltali í leik
og 6,8 fráköst. „Hann er góður varnarmaður og við erum
með miklar væntingar til
hans. Matt sem er 206 cm á
hæð kemur til með að spila
stöðu miðherja,“ segir á kfi.is.
Dregið hefur verið í töfluröð
á Íslandsmótinu í körfuknattleik.

Vinsælar
gönguferðir
Umferð ferðamanna um
Ísafjarðardjúp hefur verið
mikil í sumar. Jóhann Frímann Rúnarsson, starfsmaður upplýsingamiðstöðvar
ferðamála á Ísafirði, segir
stöðugu umferð hafa verið á
hverjum degi í sumar og hefur svo borið við að þurft
hafi að fjölga ferðum yfir í
Jökulfirði. Gönguferðir með
leiðsögn milli Aðalvíkur og
Hesteyrar eru vinsælastar
hjá ferðamönnum.
Einnig þykir ferðamönnunum skemmtilegt að ganga
frá Hesteyri að Hornbjargi,
en það er þriggja daga ganga.
Jóhann Frímann segir aukninguna vera gríðarlega frá
því hann vann hjá upplýsingamiðstöðinni fyrir tveimur árum.

Fyrsti leikur
KFÍ heima
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar fær heimaleik í fyrstu
umferð 1. deildar Íslandsmótsins þegar Þór frá Akureyri kemur í heimsókn.
Fyrsta umferðin fer fram
föstudaginn 9. október en
lið Þórs er ákaflega sterkt,
en þeir féllu úr úrvalsdeild á
síðustu leiktíð.
Undirbúningur er þegar
hafinn hjá ísfirskum körfuboltaköppum en nýlega var
gengið frá samningi við
pólska miðherjann Matt
Sowa sem mun án efa styrkja
lið KFÍ við bröttför Birgis
Björns Péturssonar sem
samdi við úrvalsdeildarlið
Stjörnunar fyrr í sumar.
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Inn að beini

Samúel Sigurjón Samúelsson,
fisksali og knattspyrnuáhugamaður

Súðvíkingurinn Samúel Sigurjón Samúelsson er einstakur áhugamaður um knattspyrnu og hefur verið viðloðinn hana á einhvern hátt allt sitt líf. Hann hefur verið leikmaður með BÍ en s.l. ár hefur hann tekið stöðu
ritara stjórnar BÍ/Bolungarvíkur og hefur staðið sig með einstöku prýði í þágu liðsins og smitar áhugi hans
og ástríða á liðinu út frá sér í samfélagið. Samúel var spurður nokkurra spurning í þessum lið en hann segir
lífsmottóið sitt vera að eignast góða fjölskyldu og koma BÍ/Bolungarvík í efstu deild á næstu fimm árum.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Þegar ég bið Svölu um að giftast mér.
Hvar langar þig helst að búa?
Madrid á Spáni.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar BÍ/Bolungarvík komst upp í 2. deild.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að vera með ónýta fætur.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Hvað það er gott að eiga góða að.
Uppáhaldslagið?
Summer of 69.
Uppáhaldskvikmyndin?
Bad boys 1
Uppáhaldsbókin?
Tár, bros og takkaskór.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Benidorm 1999.
Uppáhaldsborgin?
Liverpool.
Besta gjöfin?
Ég hef fengið þær svo hrikalega margar.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Nei, ég trúi því sko alls ekki.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Símans.
Fyrsta starfið?
Djúprækjan með Pabba, ég var mjög ungur að árum þá.
Draumastarfið?
Ég verð að segja frægur fatahönnuður.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Ross Geller úr bandarísku gamanþáttunum Friends.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Álftafjörður.
Skondnasta upplifun þín?
Fyrsta skiptið sem ég var undir áhrifum áfengis.
Aðaláhugamálið?
Svala, en svo er lífið bara fótbolti.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Klárlega fotbolti.net.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Sjómaður eins og pabbi.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Duglegur, skemmtilegur og ekki
skemmir það fyrir að vera fallegur!
En helsti löstur?
Á það til að vera latur þegar litið er um að vera.
Besta farartækið?
Flugvél.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
24. desember.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Pabba, mömmu og Zinedine Zidane.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Samúel Zidane Samúelsson, og ef ég eignast
einhvern tímann strák þá mun að bera það nafn.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Morgnanna á virkum dögum og á kvöldin um helgar.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Meyja.
Lífsmottóið þitt?
Giftast Svölu og eignast góða fjölskyldu,
hafa það gott íframtíðinni og koma
BÍ/Bolungarvík í efstu deild á 5 árum.
FIMMTUDAGUR 6. ÁGÚST 2009

Ganga örna sinna í næsta runna
Gífurleg umferð ferðamanna
á tjaldsvæðið í Tungudal í Skutulsfirði í sumar hefur tekið sinn
toll á umhverfinu í dalnum. Ekki
eru nægjanlega mörg salerni á
tjaldsvæðinu til að anna öllum
þeim fjölda sem hefur gist þar og
eru sumarbústaðareigendur í
Tungudal ekki sáttir við að horfa
upp á ferðamenn ganga örna
sinna í nálægum runnum. Hafa
menn kvartað undan skipulagsleysi á svæðinu en dæmi eru um
að ferðamenn taki þrjú tjaldstæði,
undir bílinn, hjólhýsið og búslóðina. Jóhann Bæring Gunnarsson, umsjónarmaður eigna hjá
Ísafjarðarbæ, segist vera vel meðvitaður um ástandið á tjaldsvæðinu og unnið sé að lausnum. Um
þessar mundir er verið að þre-

falda rafmagnsleiðslur á tjaldsvæðinu til að anna breyttu ferðamannamunstri Íslendinga sem
fara ekki lengur í útilegur án rafmagnstækja.
„Við erum að leita úrlausna
þessa stundina fyrir sem minnstan pening,“ segir Jóhann Bæring.
Hann segir tjaldsvæðið vera
skipulagt þannig að sérstæði séu
fyrir tjaldvagna og hjólhýsi en
því skipulagi sé ekki framfylgt
af þeim sem eru að reka svæðið.
„Golfklúbbur Ísafjarðar sér um
rekstur á svæðinu og það er algjörlega þeirra að framfylgja
skipulaginu sem ekki er gert,“
segir Jóhann Bæring. Hann segir
Ísafjarðarbæ og Golfklúbb Ísafjarðar hafa klikkað á ýmsum
atriðinum varðandi framkvæmdir

Tjaldsvæðið í forgang
„Á langtímaáætlun sveitarfélagsins var ráðgert að byggja
upp nýja aðstöðu á tjaldsvæðinu í Tungudal í sumar, en svo
kom kreppan,“ segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, aðspurður um
bágt ástand á svæðinu. Aðsókn
að svæðinu hefur farið fram úr
björtustu vonum en salernisaðstaðan á svæðinu er langt
frá því að vera nægjanleg til að
anna öllum þeim fjölda fólks
sem leggur leið sína í Tungudal. Hafa sumarbústaðareigendur í Tungudal fengið sig
full sadda á að horfa á ferðamenn ganga örna sinna í nálægum runnum. Halldór segir
núverandi aðstöðu á tjaldsvæðinu hafa verið byggða fyrir sjö
til átta árum. Hann segir að-

stöðuna engan veginn nægja
en metnaður bæjarins sé að
gera miklu betur.
„Svæðið verður sett inn í
framkvæmdaáætlun fyrir næsta
vor og svo verðum við að sjá
hvernig fjárhagsáætlunin kemur út en þetta er eitt af því sem
þarf að setja í forgang. Væntanlega verða einhverjar skipulagsbreytingar líka, m.a. hvernig umhirðan verður í kringum
svæðið en það er of snemmt
að kveða upp úr um það,“ segir
Halldór. Hann segir ferðamenn
hafa gefið Tungudalnum hæstu
einkunn sem útivstarsvæði.
Dæmi eru um að fjölskyldur
hafi dvalið þar í tíu daga og
verið hæst ánægt með dalinn
en hafi þó sagt að raðirnar að
salernunum hafi reynt á þau.

Tjaldsvæðið í Tungudal.
á tjaldsvæðinu í sumar. „Við ætlum að byrja á rafmagninu og
laga það. Það hefur ýmislegt
breyst í ferðamynstri Íslendinga
frá því að svæðið var teiknað og
vinnum við að því að leysa þau
mál,“ segir Jóhann Bæring.

Hann segist ekki geta svarað
því hvort salernum verði fjölgað
á svæðinu en segist vel vita að
betrumbæta þurfi aðstöðuna og
setja upp þjónustuhús. „Þetta
verður að koma í ljós við gerð
fjárhagsáætlunar. Það er ekki mitt

að svara fyrir hvað fer inn á hana,“
segir Jóhann Bæring. Ljóst er að
aðstaðan á tjaldsvæði Ísfirðinga
í Tungudal er langt frá því að vera
boðleg í nútíma samfélagi og
ljóst að ferðafólk sækist ekki eftir
að koma aftur við óbreytt ástand.

Sýni til rannsóknar á Vestfjörðum
Engin staðfest svínainnflúensutilfelli hafa komið upp á
Vestfjörðum en þónokkur sýni
eru í rannsókn. Álag hefur aukist
á heilsugæslustöðina á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði og er
mikið um að fólki hringi inn til
að spyrjast fyrir um flensuna sem
og að spyrjast fyrir um einkenni
hennar. Helgi Sigmundsson, settur sóttvarnarlæknir á Vestfjörðum, sagði í samtali við ruv.is
enga ástæðu til að hræðast neitt
þar sem flensan væri mjög væg
hér á landi enn sem komið.
Fólk er hvatt til að gæta hreinlætis, þvo hendur og nota munnþurrkur við hósta en nánar má
lesa leiðbeiningar á vef land-

læknis. 782 Íslendingar gætu
látist úr svínaflensu ef allra svartasta spá verður að veruleika. Búið
er að gera áhættumat miðað við
allra verstu hugsanlegu útkomu.
Þar er gert ráð fyrir því að 25%
landsmanna smitist á tólf vikna
tímabili og dánartíðni verði 1%
og er þá miðað við að fjöldi landsmanna sé 312 þúsund.
Samkvæmt vef Hagstofunnar
eru Íslendingar nú 319 þúsund.
Miðað við 1% dánartíðni má gera
ráð fyrir að 782 Íslendingar láti
lífið af völdum svínaflensunnar.
Það jafngildir öllum íbúum Patreksfjarðar svo dæmi sé tekið og
gott betur.
– birgir@bb.is
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Spurningin
Ertu hrædd(ur) við að
smitast af svínaflensu?
Alls svöruðu 480.
Já sögðu 141 eða 29%
Nei sögðu 339 eða 71%
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:
Suðlægar áttir og rigning
sunnan- og vestanlands,
en þurrt NA-lands á föstudag en dálítil væta þar á
laugardag. Hiti 10-18
stig,hlýjast norðaustantil.
Horfur á laugardag:
Suðlægar áttir og rigning
sunnan- og vestanlands,
en þurrt NA-lands á föstudag en dálítil væta þar á
laugardag. Hiti 10-18
stig,hlýjast norðaustantil.
Horfur á sunnudag:
Hægviðri og víða síðdegisskúrir. Hiti 10-15 stig.

Ertu orðin(n)
áskrifandi
Síminn er
456 4560
Það er ódýrara!
Útgefandi:
H-prent ehf.,
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Fagurt sjónarspil utarlega í Skutulsfirði
Himininn skartaði sínu fegursta yfir Skutulsfirði undir miðnætti einn dag í síðustu viku. Mynduðu skýin fagurt sjónarspil sem
fór harla framhjá Ísfirðingum og nærsveitungum. Þetta sérstaka skýjalag segir Friðjón Magnússon hjá Veðurstofu Íslands vera
vindskafin netjuský, eða altocumulus lenticularis eins og þau heita á latínu, en rauði bjarminn í neðri hluta þeirra segir Friðjón
að sé sólroði. Vindskafin ský eru tilkomin vegna bylgjumyndunar loftsins á leið sinni yfir fjöll. Samfara því trosnar samfelld
skýjabreiða yfirleitt upp á leið sinni yfir fjalllendi. Þessir vindskafningar eru ekki sérlega hátt á lofti og því áberandi á himninum.

Mikil fækkun á umferðarlagabrotum
Mikil fækkun var á umferðarlagabrotum í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í júní samanborið við tvö síðustu ár. Í skýrslu Ríkislögreglustjóra um afbrotatölfræði í landinu kemur
fram að aðeins 49 umferðarlagabrot voru kærð í umdæmi lögreglunnar á Vestfjörðum í júní
en 90 brot voru kærð í sama
mánuði í fyrra og 115 í júní árið

2007. Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn, segir erfitt að útskýra
þessa tölfræði en eins og margir
vita hefur verið mikil umferð á
Vestfjörðum það sem af er sumri.
„Það er búið að vera mikið af
fólki á ferðinni á Vestfjörðum en
við höfum líka verið á fleygiferð
og haldið uppi öflugu eftirliti í
umferðinni. Það er kannski engin
haldbær skýring á þessu en svo

virðist vera sem mikil ró sé yfir
umferðinni. Það er mikið um að
það sé fjölskyldufólk sem er að
koma hingað vestur og það
virðist vera lítið um hraðakstur.
Fólk er búið að vera mjög tillitssamt og lítið búið að vera um
umferðaróhöpp, því langar mig
bara að þakka ökumönnum fyrir
hvernig þeir hafa almennt hegðað
sér í umferðinni í sumar“, segir

Önundur.
Í skýrslu Ríkislögreglustjóra
kemur einnig fram að 18 hegningarlagabrot bárust inn á borð
lögreglunnar á Vestfjörðum í
mánuðinum sem er svipað og
síðustu ár. Í júní var ekkert fíkniefnabrot kært í umdæminu en
fimm brot voru kærð árið áður
og eitt í júní 2007.
– nonni@bb.is

Ritstjórnargrein

Öskubuskur
Að mati stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga hafa Vestfirðir
gleymst í umræðunni um stórframkvæmdir á vegum hins opinbera
í ríkjandi efnahagsástandi. Þetta kemur meðal annars fram í ályktun
stjórnarinnar frá 8. júlí s.l. þar sem höfuðáhersla er lögð á samgönguog atvinnumál.
Samgöngumálin snúast um tvö megin verkefni. Annars vegar um
Vestfjarðaveg 60 um Barðaströnd, milli Flókalundar og Bjarkalundar,
hins vegar um áður boðuð jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar,
sem leysa myndu af einn erfiðasta fjallveg landsins. Í ljósi efnahagsástandsins, þar sem helsta viðfangsefni stjórnvalda er samdráttur í
fjárveitingum, er það mat stjórnar Fjórðungssambandsins að í samgöngumálum beri að horfa til þess hluta vegakerfisins, sem setið
hefur á hakanum áratugum saman og, hvað Vestfirði varðar, kemur
í veg fyrir eðlileg samskipti milli þéttbýlisstaða. ,,Þetta er staða sem
engin önnur samfélög þurfa að búa við hér á landi,“ segir í ályktuninni.
Í umræðunni um atvinnumál hafa tvö orð toppað vinsældalistann:
Virkjarnir – álver. Vestfirðingar hafa lengst af setið hjá í þessum
átökum. Hugur þeirra hefur leitað annað. Í leiðara BB í júní 2005
segir m.a.: Vestfirðingar sætta sig ekki lengur við að vera settir til
hliðar vegna stóriðju- og virkjanaframkvæmda í öðrum landshlutum.
Þessi afsökun stjórnvalda fyrir aðgerðarleysi hér vestra gildir ekki

lengur. Það verður strax að snúa sér að Vestfjörðum; byggja upp
setur mennta, vísinda og rannsókna í þágu láðs og lagar; öfluga
ferðaþjónustu, skartandi einni mestu náttúruperlu landsins, Hornströndum; matvælaframleiðslu, grundvallaðri á skynsamlegri nýtingu
auðlindarinnar úti fyrir ströndum fjórðungsins.
17. mars 2007 gerðust þau tíðindi að Alþingi samþykkti samhljóða
(53 þingmenn mættir) þingsályktunartillögu Lilju R. Magnúsdóttur,
þáv. varaþingmanns VG að ríkisstjórninni yrði falið að gera úttekt á
möguleikum þess að efla norðanverða Vestfirði sem miðstöð þjónustu
við Austur-Grænland og skoða sérstaklega þann kost að þjónustumiðstöð og umskipunarhöfn fyrir siglingar í Norðurhöfum verði á Vestfjörðum.
Og nú má líklegt telja að gífurleg umsvif vegna olíuleitar í námunda við Ísland séu í sjónmáli. Hverjir þar koma til með að standa að
verki eða hvenær hafist verður handa skal engu spáð. Hitt er víst að
þegar til kemur þurfa þessir aðilar á afar mikilli þjónustu að halda,
nokkru sem skilað gæti Vestfirðingum marföldum ávinningi álvers.
Það er í mörg horn að líta. Ótal tækifæri í boði. Það fyrirfinnast
engin orð sem réttlæta að Vestfirðingar verði áfram ,,öskubuskur“
stjórnvalda, meðan öðrum er boðið til veislunnar.
s.h.
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Auka þarf
veiðar á
skötusel

Haukadalur í Dýrafirði.

Gísli „lifir“ í Haukadal
Gönguferðir um söguslóðir
Gísla Súrssonar hafa verið
vinsælar í gegnum árin en
það er Dýrfirðingurinn Þórir
Örn Guðmundsson sem hefur
leitt áhugasama um söguslóðirnar. Þórir hefur farið í
reglulegar ferðir um söguslóðir þessa merka manns á
hverju sumri síðan árið 1994
og vinsældir ferðanna hefur
reynst jafn og stöðugur í
gegnum árin. „Það er alltaf
eitthvað um að fólk vilji fara
í þessa göngu. Þetta eru þó
aðallega þeir sem hafa áhuga

á sögunni og vilja því fræðast
meira um sögusviðið“, segir
Þórir Örn. Einnig er mikið
um að nemendur fari um
slóðir Gísla en til dæmis hefur Þórir farið með alla nemendur 9. bekkjar sem lesið
hafa söguna í gegnum árin.
Um daginn fékk hann svo
stóran hóp Kanadabúa frá
íslenskudeild Manitoba-háskóla sem dvaldist á Vestfjörðum við að kynna sér
íslenskar bókmenntir og
menningu. Í Haukadal í
Dýrafirði er meginsvið Gísla

sögu Súrssonar, sem er ein
hinna þekktustu í hópi Íslendingasagna. Þar bjó Gísli
ásamt Auði konu sinni og þar
í dalnum gerðust þeir válegu
atburðir sem leiddu til útlegðar Gísla. Í göngunni er
farið um dalinn og staðnæmst við þau kennileiti sem
þekkt eru og rifjuð upp atriði
sögunnar sem tengjast þeim.
Þar má nefna bæina í dalnum, Hól (þar sem nú heitir
Gíslahóll) og Sæból, en garðar þeirra lágu saman, Seftjörn þar sem knattleikar

voru háðir á ís, brekkuna þar
sem konur og aðrir áhorfendur sátu og fylgdust með
leikum, og hauga þeirra Vésteins og Þorgríms. Að sögn
Þóris eru ferðirnar alltaf jafn
skemmtilega þrátt fyrir að
hafa farið í þær ófáar í gegnum árin. „Ég er búinn að
fara sömu leiðina öll árin
enda sagan verið óbreytt í
800 ár. Það má segja að Gísli
lifir í Haukadal“, segir Þórir.
Áhugasamir geta haft samband við Þórir í síma 863
2412. – nonni@bb.is

Sjómenn vilja auka veiðar
á skötusel til muna. Stjórn
Landsambands smábátaeigenda vill að Jón Bjarnason,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, auki nú þegar
leyfilegan heildarafla á skötusel um þúsund tonn. Ennfremur beinir stjórnin þeim
tilmælum til ráðherrans að
hann breyti reglum um meðafla við grásleppuveiðar
þannig að skötuselur teljist
ekki til kvóta við þær veiðar.
Stóraukin útbreiðsla skötusels hefur leitt til vandamála
við grásleppuveiðar. Skötuselur, sem er ránfiskur, ásælist grásleppuna og lendir í
auknum mæli sem óæskilegur afli við veiðarnar.
Flestir grásleppubátar hafa
ekki veiðiheimildir í skötusel
enda hefur það verið nánast
óþekkt að hann veiðist í grásleppunet. Nú hefur hins
vegar orðið breyting á og
telja sjómenn brýnt að taka á
þeim vanda með því að
skötuselur teljist ekki til
kvóta við þann veiðiskap.
Stjórn LS bendir á að
skötuselur sé ránfiskur og
því réttlætanlegt að veiði á
honum sé töluvert umfram
það sem Hafrannsóknastofnun leggur til. Sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra sendi
frá sér fréttatilkynningu þar
sem m.a. var fjallað um
skötusel. Þar segir að aflahámark er svarar til 2.500 tonna
sem sé í samræmi við tillögur
Hafrannsóknastofnunar. Ráðherra tók þó fram að hann
hefði í hyggju að skoða aðrar
leiðir til viðbótar varðandi
fiskveiðistjórn í skötusel.

Bjartsýnin kemur illa niður á smábátasjómönnum
Bjartsýni smábátasjómanna á
endurreisn efnahagsins á Íslandi
virðist hafa komið niður á þeim.
Á fundi stjórnar Landssambands
smábátaeigenda sem haldinn var
21. og 22. júlí síðastliðinn urðu
miklar umræður um stöðu smábátaútgerðarinnar gagnvart lánastofnunum. Í kjölfar bankahrunsins gáfu stjórnvöld þau tilmæli
til lánastofnana að lán yrðu fryst

til allt að tveggja ára án nokkurs
kostnaðar, né breytinga á skilmálum. Það mun hafa gengið
snurðulaust hjá yfirteknu bönkunum sem og hjá sparisjóðunum.
Nokkuð var um að félagsmenn
kysu skemmri lánstíma en tvö
ár, því þeir töldu að ástandið yrði
orðið viðunandi innan sex mánaða. Það hefur ekki orðið raunin
og því hafa smábátaeigendur
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farið fram á áframhaldandi frystingu lána til allt að 18 mánaða og
skírskota máli sínu til stuðnings,
til tilmæla stjórnvalda.
Lánastofnanir hafa brugðist
misvel við beiðni smábátaeigenda og eru dæmi um að krafist
hafi verið skilmálabreytinga af
hálfu bankastofnana með tugprósenta hækkun vaxtaálags auk
myntbreytinga. Þá hafa sést skil-

málar sem veita lánveitanda leyfi
til að breyta lánum í íslenskar
krónur. Mikil óánægja hefur
verið meðal smábátaeigenda með
það og hefur LS með formlegum
hætti kvartað til stjórnvalda
vegna þessara framkomu. LS
hefur hvatt smábátaeigendur til
að samþykkja hvorki skilmálabreytingar né hækkun á vaxtaálagi. Af því tilefni ákvað stjórn

LS að skora á ríkisstjórn Íslands
að tryggja gegnsæi í samningum
um afskriftir lántakenda gagnvart
lánveitendum. Einnig kallar
stjórn LS eftir skýrum reglum
opinberra kröfuhafa gagnvart
heimilum og fyrirtækjum. LS
krefst þess að heimili og fyrirtæki
fái viðunandi lausn á skuldastöðu
sinni sem skapast hefur vegna
bankahrunsins. – birgir@bb.is
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Hvetur unga íþróttamenn með flautu og
Ísfirðingurinn Hermann Níelsson hefur fengist við ýmislegt
tengt íþróttum í gegnum árin.
Hann var einn af stofnendum
Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar,
hann átti keppnisferil á Íslandsmótum í fjölmörgum íþróttagreinum sem leikmaður og þjálfari og hann er núverandi formaður Ksf. Harðar, sem hefur beitt
sér mjög fyrir endurvakningu
glímunnar á Vestfjörðum. Frá því
að hann sneri aftur til Ísafjarðar
fyrir nokkrum árum hefur hann
kennt meðal annars íþróttir við
Menntaskólann á Ísafirði.
Síðustu ár hefur hann fengist
við enn eitt verkefnið, en það er
að koma á laggirnar afreksíþróttabraut við Menntaskólann
þar sem færustu ungu íþróttamenn svæðisins eru aðstoðaðir
við og hvattir til að ná árangri í
sinni íþrótt með námi.
Hermann ræðst aldrei á garðinn þar sem hann er lægstur og
nú hefur hann ákveðið að búa til
heimildamynd um verkefnið, þar
sem hann tekur fyrir unga og
efnilega íþróttamenn í landinu
og sýnir fram á hvernig hægt er
að ná árangri. Hermann ræddi
við Bæjarins besta um verkefnið
og hvernig honum leið í nýju
hlutverki við kvikmyndagerð.
Afreksíþróttamannabrautir eru
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starfræktar í átta framhaldsskólum á Íslandi og er Menntaskólinn
á Ísafirði einn þeirra. Brautin hefur verið starfrækt í þrjú ár þar
sem margir af efnilegustu íþróttamönnum Vestfjarða hafa stundað
nám auk þess að fá hvatningu og
stuðning við að iðka sína íþróttagrein og ná árangri í henni. Hermann hefur séð um brautina á
þessum tíma og hafa 40 til 50
nemendur valið iðkun afreksíþrótta á hverjum vetri síðastliðin
þrjú ár.
„Það eru í raun þrjú módel af
brautum sem þessum á Íslandi“,
segir Hermann. „Eitt þar sem
íþróttafélögin sjá alfarið um æfingar og kennslu en félögin óska
eftir því við skólayfirvöld að
nemendur fái að æfa á þeirra
vegum tvisvar til þrisvar í viku á
morgnana. Nemendur fá tvær
valeiningar fyrir að æfa og læra
hjá félögunum, að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum af hálfu
skólanna.
Annað módelið er þannig að
um er að ræða samvinnu milli
skólanna og íþróttafélaganna. Félögin velja þá nemendur sem þeir
treysta á brautina og útvega þjálfarana og sjá alfarið um þjálfunina
en bæjarfélagið skaffar æfingahúsnæðið. Þeir nemendur sem
taka þátt í þessu fá svo tvær val-

einingar á önn fyrir æfingarnar
og fræðslu sem skólarnir sjá um
í formi fyrirlestra og þrekþjálfunar ásamt annarri bóklegri
kennslu.
Svo var það þriðja aðferðin
þar sem skólinn sá um allt saman
og þannig hefur það verið hér
síðustu ár. MÍ réð þjálfara því
félögin voru ekki tilbúin til að
leggja þá til, þannig að ég samdi
bara við þjálfara félaganna um
að koma og skólinn greiddi þeim
kaup. Þeir voru því ekki á vegum
félaganna heldur skólans við að
þjálfa þá ungu og efnilegu nemendur sem völdu afreksíþróttaþjálfun á skólatíma. Nemendur
voru auðvitað iðkendur íþróttafélaganna þannig að skólinn kom
til móts við félögin og var líka að
borga leiguna á íþróttahúsinu.“
Í kreppunni sem hefur skollið
á sjá allar stofnanir fram á niðurskurð og þar er Menntaskólinn
engin undantekning. Því hefur
Hermann gripið til þess að
endurskipuleggja afreksíþróttamannabrautina í samstarfi milli
skólans, HSV og íþróttafélaganna og koma henni í annað form
þar sem mun fara fram meira
samstarf milli skólans og félaganna. Hermann hefur verið ötull
við það upp á síðkastið að kynna
sér hvernig þessu starfi er háttað

í öðrum skólum en hann tók sér
leyfi frá seinustu skólaönn með
það að markmiði að læra meira
um hvernig slíkt skólastarf verður sem árangursríkast.
Í framtíðinni munu því félögin
velja þá nemendur sem þau
treysta til að æfa á skólatíma og
félögin útvega þjálfara. Þjálfararnir verða á launum hjá félaginu
en HSV sér um afnot af íþróttahúsinu í samvinnu við Ísafjarðarbæ. Þetta verður því líka samvinna við Ísafjarðarbæ að því
leytinu til. Menntaskólinn býður
svo upp á bóklega kennslu.
„Þar verður farið í ýmislegt
eins og íþróttafræði þar sem nemendur geta útskrifast sem leiðbeinendur, auk þess sem boðið
verður upp á fyrirlestra íþróttasálfræðings sem mun einnig
vinna með nemendum að markmiðasetningu í námi og íþróttum.
Einnig verða nemendur prófaðir
af sjúkraþjálfara í samvinnu við
íþróttakennara og næringarfræðingur leggur á ráðin varðandi
matarræði“, segir Hermann.
Hann vonast til að breytingarnar
verði komnar í gagnið strax í
haust en hann hefur þegar rætt
þetta við forsvarsmenn íþróttahreyfingarinnar á Vestfjörðum,
sem hafa tekið vel í tillögur Hermanns.

Heimildamynd
um nemendur í
afreksíþróttum
Hermann vinnur nú að heimildamynd um nemendur afreksíþróttabrauta á Íslandi, líf þeirra
og markmið, og hefur hann unnið
upp á síðkastið við að taka upp
og klippa í samvinnu við Jóhannes Jónsson kvikmyndagerðarmann á Ísafirði. Megintilgangur
myndarinnar, að hans sögn, er
að sýna út á hvað nám á afreksíþróttabraut gengur og hvað nemendur þurfa að leggja á sig. Fyrstu
viðfangsefnin hans eru tvær
ungar og efnilegar ísfirskar
gönguskíðastúlkur, þær Silja
Guðmundsdóttir og Rannveig
Jónsdóttir.
„Báðar eru þær mjög góðar í
sinni grein og mjög jafnar þrátt
fyrir hve ólíkar þær eru að öðru
leyti, sem sýnir vel hvernig líf
íþróttafólks gengur fyrir sig hjá
ólíkum persónum. Í heimildamyndinni er sýnt frá umhverfinu
sem þær búa við, fjölskyldum
þeirra og skóla- og félagslífi.
Sýnt er fram á samspil náms,
þjálfunar og frístunda og hvernig
farið er að því að skipuleggja
tímann, en báðar eru þær toppnámsmenn og jafnframt mjög
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lautu og myndavél
virkar í félagslífinu.
Til þess að ná árangri í íþróttum er mikilvægt að fá öflugan
stuðning heima fyrir. Þetta er
ekki hægt nema að fjölskyldunar
styðji vel við bakið á þeim. Bakgrunnur stúlknanna er ólíkur að
því leyti að Silja kemur úr mikilli
íþróttafjölskyldu en Rannveig
kemur frekar úr listafjölskyldu.
Samt sem áður er stuðningurinn
sem þær fá mikill hjá báðum
fjölskyldum“, segir Hermann.
Hann segir að það að stunda
nám á afreksíþróttabraut krefjist
mikils aga, reglusemi og skipulags og því sé hann að reyna að
koma á framfæri í myndinni.
Krakkarnir þurfa að vera skipulagðir og lifa heilbrigðu lífi, borða
hollan mat og fá næga hvíld og
hugsa um hvað þeir þurfa að gera
til að ná árangri. Afreksíþróttabrautin er fyrir nemendur sem
ætla sér að ná árangri á sínu sviði
og ætla sér í landslið og jafnvel í
atvinnumennsku. Þær Silja og
Rannveig hafa þegar keppt fyrir
Íslands hönd og því eru þær því
tilvaldar til að sýna fram á
hvernig svona gengur fyrir sig,
en þær kepptu á Vetrarólympíuleikum æskunnar fyrir stuttu og
stefna hátt.
„Oft vill það vera þannig að
þeir sem stefna hátt og þurfa að

æfa stíft hafa neyðst til að láta
námið sitja á hakanum. Þeir sem
einbeita sér alfarið að náminu á
hinn veginn ná oft ekki að beita
sér að fullu í íþróttunum. Með
afreksíþróttabrautinni er verið að
sameina þetta tvennt og aðstoða
nemendur við að skipuleggja sig
þannig að æfingar og nám fari
saman og styðji hvað annað. Þú
verður að geta farið í allar æfingaog keppnisferðir og stundað
íþróttina af kappi helst tvisvar á
dag því annars dregstu aftur úr“,
segir Hermann.

Til að kynna verkefnið og
koma því til almennings, og sérstaklega þeirra ungmenna sem
hugsanlega ættu að velja nám á
afreksíþróttabrautum framhaldsskólanna, fannst Hermanni sterkast að gera það formi kvikmyndar. Nota hið sjónræna áhrifavald
kvikmynda til að sýna frá lífi
þeirra ungmenna sem leggja
stund á afreksíþróttir með námi,
sýna tilfinningar, gleði, sorg og
vonbrigði.
„Íþróttafólk sem leggur mikið
á sig til að ná árangri uppsker
framfarir á öllum sviðum og er
því til fyrirmyndar fyrir önnur
ungmenni, ekki síst hvað reglusemi varðar. Það kemst enginn
áfram með því að vera fullur um
helgar og ætla svo að æfa þess á
milli. Íþróttir byggja upp en
vímuefni brjóta niður. Slíkar
forsendur verða að vera til staðar
ef ná á árangri til lengri tíma.
Þeir sem stefna í atvinnumennsku
í íþróttum þurfa að hafa aga til
að halda áfram jafnt og þétt í
mörg ár. Það eru fjölmargir framhaldsskólanemar sem eru efnilegir á mörgum sviðum íþrótta
en hafa bara ekki hugarfarið í
þetta, þau hætta og gefast upp.
Þetta mun vonandi hvetja þau til
að halda áfram og gera eitthvað
úr sínum ferli.
Maður er búinn að horfa á grátlega marga efnilega íþróttamenn
hætta vegna þess að það var meira
gaman að vera í hópnum og detta
í það og smátt og smátt fjarlægjast þetta markmið að ná árangri í
íþróttum. Afreksíþróttabrautirnar
eru einmitt hugsaðar þannig til
að gefa ungu fólki tækifæri til að

stunda sitt nám auk þess að hafa
nægilega hvatningu, stuðning og
fræðslu til að ná árangri í sinni
íþrótt.“
Hermann kom því hugmynd
sinni á blað og fór með handritið
til dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins og aðstoðarmanns hans. Þeim
leist vel á þessa hugmynd og
sögðu honum að ef hann myndi
láta verða af þessu og ef um
sýningarhæft efni væri að ræða
myndu þeir láta sína sérfræðinga
yfirfara efnið, klippa og laga til
að gera það tilbúið til sýningar.
Þetta var nógu mikil hvatning
fyrir Hermann sem hóf gerð
heimildamyndarinnar. „Kostnaður við hana er töluverður. Ég
vil því þakka HSV og ÍSÍ fyrir
að styrkja verkefnið og einnig
Ísafjarðarbæ sem einnig styrkti
verkefnið. Að vísu ekki með háum upphæðum en margt smátt
gerir eitt stórt. Að öðru leyti hef
ég staðið straum af kostnaði sjálfur“, segir Hermann.
Tökum er næstum lokið og
núna verður farið í klippingu á
efninu, en alls er til fjögurra
klukkustunda efni sem þarf að
skera niður í 30 til 40 mínútna
mynd. Sú vinna á að klárast núna
í haust og verður þá myndin vonandi frumsýnd í september. Hermann ætlar einnig að sýna myndina í skólum á svæðinu. Hann
vonast því til þess að þetta verði
hvatning fyrir íþróttastarfið og
fyrir íþróttafólkið í leiðinni.
Ef vel fer og hann kemur ekki
of illa frá þessu fjárhagslega er
ætlunin að halda áfram og gera
framhald næsta haust. Hann
hefur þá hugsað sér að gera tvo

þætti til viðbótar frá öðrum
skólum á landinu þar sem fjallað
er um aðra krakka og aðrar
íþróttagreinar.

Heimildamyndargerð nýtt hlutverk
Hermann segir frumraunina í
heimildamyndabransanum hafa
gengið vel en áður en hann lagði
í þetta vissi hann ákaflega lítið
um heimildamyndagerð. Hann
missti þó aldrei móðinn, enda
ekki þekktur fyrir það, og hélt
ótrauður áfram.
„Þetta er auðvitað frumraunin
en maður hefur lært mikið af
Jóhannesi kvikmyndagerðarmanni, sem er listamaður á sínu
sviði. Það var bara stokkið út í
djúpu laugina sem er jú hin
dæmigerða íslenska aðferð, við
getum allt ef við viljum og þá
skiptir ekki máli hvað það er.
Síðan er að læra af því og gera
þetta í samvinnu við aðra og fá
góð ráð frá sérfræðingum. Maður
hefur samt áratuga reynsla í
íþróttum og veit nokkurn veginn
hvað það er sem maður vill draga
fram, spurningin er bara hvernig
best er að festa það á filmu.
Afreksíþróttabrautin hefur
reynst vel og gefið krökkunum
heilmikið ásamt því að styðja
við starf íþróttafélaganna og er
gott dæmi um stuðning skólans
við nærsamfélagið. Við ætlum
okkur standa vel að starfinu í
vetur og helst vera fremstir meðal
jafningja. Þannig gerum við Ísafjörð að afreksíþróttabæ“, segir
Hermann Níelsson.
– nonni@bb.is

Vill hvetja efnilega
íþróttamenn til dáða
Í námsleyfinu vinnur Hermann
að því að skrifa ritgerð um efnið
og fékk þá hugmynd að reyna að
kynna það í skólum og fyrir ungum og efnilegum íþróttamönnum
á sem aðgengilegastan máta og
nota kvikmyndaformið til þess.
„Það hafa fleiri skrifað ritgerðir
um afreksíþróttabrautir framhaldsskólanna við háskóla á Íslandi, sem finnast síðan á bókasöfnum skólanna eftir að nemendur hafa fengið þær metnar.
Ég vildi nota tímann í mínu námi
til að skila verki sem skiptir máli
og skilar ávinningi fyrir málstaðinn“, segir Hermann.
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Skrúður 100 ára

Menntaskólinn á Ísafirði.

Aðsókn í nám við MÍ vísbending um lítið framboð á vinnu
Menntaskólinn á Ísafirði verður settur í fertugasta sinn í þessum
mánuði. Jón Reynir Sigurvinsson
segir heldur færri nemendur hafa
innritað sig í skólann en hver
nemandi mun sækja fleiri einingar við skólann heldur en gengur og gerist. Jón Reynir segir
það vera vísbendingu um að litla
vinnu sé að fá í samfélaginu,
nemendur telji sig ekki geta feng-

ið vinnu með skólanum og sæki
því í meira nám. Síðast þegar
Jón reynir skoðaði skráningartölur voru 324 nemendur búnir
að skrá sig til náms en tölurnar
verða endanlegar í ágúst þegar
skrifstofa skólans opnar eftir
sumarfrí. Jón Reynir segist vita
til þess að nokkrir nemendur ættu
eftir að staðfest námsdvöl við
skólann í vetur.

Tæplega 330 nemendur voru í
námi hjá skólanum á haustönn í
fyrra. Sérstaka ánægju vakti að
allir nemendur sem útskrifuðust
úr grunnskólum á norðanverðum
Vestfjörðum sóttu um inngöngu
í skólann s.l. haust. Aldrei höfðu
fleiri nemendur verið í verknámi
við skólann en í fyrra en þeim
hefur fjölgað mikið síðustu ár.
– birgir@bb.is

Meiraprófsnámskeið
· leigubifreið · Vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn

Ísfirðingar og nágrannar ath!
Síðasta námskeið til aukinna ökuréttinda fyrir breytingar
verður haldið á Ísafirði þriðjudaginn 11. 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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Skrúður í Dýrafirði á 100
ára afmæli á morgun en garðurinn er einn elsti skrúðgarður
Íslands. Sérstaða Skrúðs umfram aðra garða er ekki síst
tengd tilurð og tilgangi hans
en í upphafi var hann hugsaður
sem kennslugarður fyrir nemendur á Núpi. Stofnandi Skrúðs,
séra Sigtryggur Guðlaugsson,
tíundaði mikilvægi ræktunar
garðjurta til fæðubótar og heilbrigðis. Segja má að sú hugsun
hafi á þeim tíma verið langt á
undan samtímanum. Í garðinum eru kjálkabein af einni
stærstu steypireyði sem hefur
verið fönguð við Ísland, en
það var árið árið 1892. Unnið
verður að því að koma beinunum til varanlegrar varðveislu og verða yngri bein sett
upp í staðinn. „Ísland státar
ekki af mörgum almenningsgörðum frá þessum tíma,
hvorki stórum né íburðarmiklum. Því er mikilvægt að þeim
fáu görðum sem til eru sé vel
sinnt, þeir njóti verðugrar
umhirðu og sögu þeirra sé gerð
skil og henni haldið á lofti“,

segir í tilkynningu frá stjórn
Framkvæmdasjóðs Skrúðs.
„Reynslan sýnir, bæði hérlendis og erlendis, að garðar
eru eitt mesta aðdráttarafl
ferðamanna. Einstök staðsetning Skrúðs, í náttúru snarbrattra fjallshlíða Dýrafjarðar,
kemur mörgum á óvart. Það
var líka ætlun stofnandans á
sínum tíma að sanna það hvað
hægt væri að rækta í hrjóstrugum jarðvegi við þessar aðstæður. Árangurinn vekur svo
sannarlega aðdáun og forvitni
margra. Um leið eykur Skrúður á fjölbreytni þeirra valmöguleika sem ferðamenn
eiga kost á að skoða og upplifa
á Vestfjörðum og er því afar
mikilvæg viðbót við aðra
áhugaverða áfangastaði og
valkosti svæðisins“, segir
jafnframt í tilkynningu.
Efnt verður til sérstakrar hátíðar í garðinum frá kl. 14-17
á laugardag. Hátíðarhöldin
fjölbreytt og í anda þeirra hugmynda og gilda sem garðurinn
Skrúður hefur staðið fyrir í
100 ár og eru allir velkomnir.

Bleiki Toppbikarinn á Tungudalsvelli
Bleiki toppbikarinn verður
haldinn á Tungudalsvelli á laugardag og verður leikfyrirkomulag
Texas Scramble. Ræst verður út
af öllum teigum kl. 10.00 og er
skráning á golf.is. Bleiki Toppbikarinn er fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands í samstarfi
við Vífilfell og Golfsamband Íslands (GSÍ), Markmið Bleika
Toppbikarsins er tvíþætt. Í fysta
lagi er konum og körlum í golfklúbbum landsins boðið að taka
þátt í skemmtilegu móti sem miðar að því að styrkja baráttuna gegn
brjóstakrabbameini. Í öðru lagi
má ætla að þátttaka í slíku móti
hvetji konur til árvekni um eigin
heilsu og mætingu í brjóstakrabbameinsleit.
Afrakstur mótanna rennur í
verkefnið Bleika slaufan á vegum
Krabbameinsfélagsins. Fyrsta

mótið var haldið sumarið 2005
þá tóku tveir golfklúbbar að sér
að halda mót. Tókust þessi mót
vel og voru þátttakendur 100
konur. Sumarið 2006 héldu 27
golfklúbbar mót og hátt í 800
konur tóku þátt. Sú nýbreyttni
verður í ár að mótið verður opið
báðum kynjum og eru konur
hvattar til að taka maka, syni eða
feður sína með. Í sumar leggja
sjö golfklúbbar sitt að mörkum
og búist er við góðri þátttöku
eins og undanfarin ár.
Lokamótið verður haldið í
Borgarnesi 12. september á hinum frábæra velli Hamri. Fyrsta
sætið (tveir þáttakendur) vinnur
sér rétt til þáttöku í lokamótinu
einnig verður dregið úr hverju
móti eitt lið (tveir þáttakendur)
sem vinnur sér þáttökurétt í lokamótið.
– birgir@bb.is
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Wakiki Nullrocks og Ofurkonur Evrópumeistarar
Wakiki Nullrocks og Ofurkonur urðu Evrópumeistarar
karla og kvenna í mýrarbolta
sem fór fram á Ísafirði um
verslunarmannahelgina. Veðrið lék ekki við þátttakendur
mótsins á laugardag en algjört
úrhelli var á Ísafirði. Menn
létu það þó ekki á sig fá og
spiluðu til síðasta manns og
börðu hvorum öðrum baráttu
í brjóst með brjóstbirtu.Gleðideild Mýrarboltans unnu Ofurkonur. Ljótasta markið
skoruðu Glyðrurnar en það
voru þrjú mörk sem þær fengu
skráð á sig eftir að mótherji
þeirra gáfu leikinn á móti

þeim. Eru þetta einu þrjú mörkin
sem Glyðrurnar hafa skorað en
þær hafa bætt upp fyrir markaþurrðina með einstakri ást fyrir
leiknum. Eftirsóknarverðasti titillinn á mótinu er drullugasti leikmaðurinn en sá var valinn Hákon
Dagur Guðjónsson.
Leiðinlegasti leikmaður mótsins var valinn Þór Sveinsson,
leikmaður Gemlinga. Þór sagði
eftir verðlaunaafhendinguna að
hann hafi lagt mikið á sig til að
öðlast þennan titil. M.a. söng Þór
níðsöngva á mótssvæðinu og
m.a. um höfuðandstæðinga Gemlinga, FC Karaoke. „Karaoke er
sjúkdómur, karaoke er sjúkdóm-
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ur,“ söng Þór og var sérstaklega
tekið fram við afhendingu verðlaunanna að hann hafi verið
„ógeðslega leiðinlegur“.
Skemmtilegasta liðið voru
Kjötbollurnar og þóttu bera af í
þeim efnum með skemmtilegum
söngvum og almennri gleði. Jóhann Bæring Gunnarsson, yfirdrullusokkur, segir mótið hafa
tekist með ágætum þrátt fyrir
vætu og kulda á laugardeginum.
Unnið sé að frágangi og uppgjöri
þessa dagana og kemur í ljós
eftir það hversu mikill hugur
verður í mýrarboltamönnum fyrir
næsta ár eftir þetta metmót.
– birgir@bb.is
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smáar
Til sölu er Subaru Legacy árg.
2001, ekinn 100 þús.km. Uppl.
í síma 690 3727.
Til sölu er 127m² íbúð ásamt 32
m² bílskúr að Miðstúni 27 á Ísafirði. Einnig er til sölu 53m²
íbúð ásamt 27m² bílskúr á neðri
hæð í sömu fasteign. Til greina
kemur að leigja íbúðirnar til
eins árs í senn frá og með 10. september nk. Nánari upplýsingar
gefur Björn í síma 456 4669.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 865 0178.
Til sölu er Volkswagen Bora
árg. 1999, ekinn 152 þús. km.
Nýskoðaður. Upplýsingar í síma
858 7469.
Vantar ódýran ísskáp, helst með
frystihólfi. Má ekki vera hærri
en 165 sm. Uppl. í síma 892
3356 (Einar) eða hjá Halldóri í
síma 693 2923.
Ungt par óskar eftir lítilli íbúð á
Ísafirði. Upplýsingar í síma 456
4804 eða 856 5804.
Til leigu er hlýleg, björt og vel
skipulögð 76m², 5 herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði 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.
Íslenskar hænur og ungar til
sölu. Uppl. í símum 456 4804
eða 856 5804.

Ertu orðin(n)
áskrifandi
Síminn er
456 4560
Það er ódýrara!

Grjótafólkið
komið heim!
Afkomendur Ágústs Guðmundssonar, húsasmíðameistara á Ísafirði og eiginkonu hans Halldóru Bæringsdóttur, sem bæði eru
látin, komu hjólandi inn á
Silfurtorgið á Ísafirði á um
hádegisbilið á föstudag og
var því fleygt að „Grjótafólkið“ væri komið heim á Ísafjörð. Ákváðu afkomendurnir að hjóla til Ísafjarðar í
minningu afa síns sem þau
nefndu ætíð „afa á hjólinu“
enda var Ágúst mikill hjólreiðamaður. Barnabarn
Ágústar, Ingvar Ágúst Ingvarsson, hjólaði frá Borganesi til Ísafjarðar. Hann var
þó ekki einn á ferð alla leiðina því ávallt hjólaði eitt af
barnabörnum Ágústar með

Afkomendur Ágústs Guðmundssonar við heimkomuna.
yfirferðar. „Tilfinningin var
fjarðardjúpi og þaðan að
honum. „Við vorum sex eða
ljúf að koma heim. Ég var
Arnardal í Skutulfirði.
sjö sem hjóluðu hluta af leiðekkert sérlega þreyttur á
Ferðin gekk ágætlega en
inni,“ segir hann. Þau lögðu
leiðinni og fann ég ekki fyrir
töluverður mótvindur var
af stað s.l. sunnudag og tóku
þreytu þegar ég kom inn á
því létt að Bjarkarlundi. Það- alla leiðina og sérstaklega var
Þorskafjarðarheiðin erfið Ísafjörð,“ segir Ingvar Ágúst.
an fóru þau í Reykjanes í Ísa-

Rúmlega hundrað áhugasamir
íslenskunemar á Vestfjörðum
Rúmlega 100 íslenskunemar
eru nú staddir á Vestfjörðum til
að sækja íslenskunámskeið sem
hófst á mánudag á vegum Háskólaseturs Vestfjarða. Námskeiðið var haldið í fyrsta sinn á
síðasta ári og heppnaðist það vel
að mikil ásókn var á námskeiðið
í ár. Hópurinn saman stendur aðallega af einstaklingum sem

hyggja á skiptinám á Íslandi og
er námskeiðið sem stendur í þrjár
vikur, hugsað sem undirbúningur
fyrir þá dvöl. Nemendunum er
boðið upp á íslenskukennslu auk
þess að þau eru kynnt fyrir íslenskri menningu og sögu. Að
sögn Peter Weiss, forstöðumanns
Háskólaseturs Vestfjarða, er stór
hluti hópsins, eða um 80 manns,

nemar sem eru hér á landi í sambandi við skiptinám á vegum
Erasmus og Nordplus en um
þrjátíu einstaklingar hafa einfaldlega brennandi áhuga á íslensku.
Á námskeiðinu verða kennarar
sem hafa mikla reynslu í íslenskukennslu. Nemendurnir
gista flestir að Núpi í Dýrafirði
en nokkrir nemendur gista á Ísa-

Ilmur úr næsta runna
Ferðaþjónusta er mikilvæg Íslendingum af tveimur ástæðum.
Hún skapar tekjur, að hluta gjaldeyri sem kemur inn í þurfandi land,
og hún er þáttur af menningu. Þá er ekki verið að tala um menningartengda ferðaþjónustu, sem leggur til grundvallar sögu og arf
menningar lands og þjóðar. Ferðamenn eru áhugasamir um einstök
héruð í þessu sambandi. En það hvernig ferðaþjónustan birtist
ferðamönnum er einnig menning og þarf að mörgu að gæta. Ferðamenn leita eftir mismunandi aðstöðu þegar að gistingu og dvöl á
hverjum stað kemur. Sumir vilja hótel, aðrir ódýrari gistingu og
svo eru þeir sem kjósa tjaldstæði og þar eru þarfirnar einnig mismunandi.
Fyrir viku birtist frétt um ástandið á tjaldstæðinu í Tungudal í
Skutulsfirði í Ísafjarðarbæ. Þar var bent á það sem betur mætti fara
eins og plássleysi. Nú sofa ekki allir þeir sem tjaldstæði nota, í
tjöldum. Sumir eru með tjaldvagna, aðrir með fellihýsi og þriðji
hópurinn með húsvagna. En þá draga menn heimili sín á eftir bílum sínum og eru þau mörg af stærri gerðinni og taka eðlilega mikið
pláss. Svo mjög að allt að þrjú stæði geta farið undir ferðalanga
sem ferðast í einum og sama bílnum, eitt undir bíl annað undir
heimilið á hjólum og hið þriðja undir meðfylgjandi dót. Margur
slíkur leiðangurinn þýðir að tjaldstæðið í Tungudal fyllist fljótt.
Hinn fátæklegi tjaldbúi verður því oft útundan og tjaldstæðið verður líkara hjólhýsabyggð í útjaðri bandarískrar borgar.
Stakkur skrifar

Á þessu vandamáli eru ýmsar lausnir svo sem eins og að stækka
svæði undir þessar færanlegu borgir eða hækka gjöldin í samræmi
við plássnotkun. Þó má búast við að sú lausn njóti lítilla vinsælda
hjá farandheimilum. Þá væri hægt að fella niður gjöld af raunverulegum tjaldbúum. Vonda fréttinn er af salernismálum. Og þau
ásamt ástandi þeirra tengjast svo sannarlega menningu og því
hvernig viðkomandi sveitarfélag verður dæmt í huga ferðalanganna, sem hér eru salernisnotendur.
Nú er vert að geta þess að Tungudalur er með fegurstu útivistarsvæðum á Íslandi og jafnframt sumarbústaðabyggð. Þangað leita
margir í bústaði sína til að njóta friðar og fegurðar, kyrrðar og
næðis í næsta nágrenni við salernishrjáð tjaldstæðið.
Þannig mun komið að salernin anna ekki þeim fjölda sem þar
vill hægja sér. Þau munu stíflast fljótt auk þess að langar biðraðir
myndist vegna notkunar þeirra sem á tjaldstæðinu dveljast. Þá
hafa þeir hinir sömu hlaupið í næstu runna og skilja þar eftir
stykki sín og viðeigandi en vonda lykt sem svo berst yfir í
sumarbústaðahverfið.
Þetta ástand er vont, er á ábyrgð Ísafjarðarbæjar og þarfnast
skjótra úrbóta og það strax. Það hefur líka þau áhrif að framleiðendur lyktar og áburðar, sem grípa til þessa örþrifaráðs bera söguna
áfram og koma ekki aftur. Þetta er ómögulegt ástand og verður
ekki afgreitt með orðunum, ,,Shit happens” þegar í ljós kemur að
ferðamönnum fækkar.

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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firði. Fyrir hádegi verður bókleg
vinna og eftir hádegi verður
boðið upp á ýmisleg valnámskeið
þar sem kennd verður íslenska á
nýstárlegan og skemmtilegan
hátt. Til dæmis verður boðið upp
á álfanámskeið, eldhúsnámskeið
og farið í ratleiki um svæðið þar
sem nemarnir þurfa að nota íslensku til að leysa þrautir.
Líkt og á síðsta ári verða Vestfirðingar hvattir til að ræða aðeins
á íslensku við nemana, hægt og
skýrt, og vonast Peter til að það
gefi jafn góða raun og í fyrra þar
sem heimamenn tóku í raun virkan þátt í kennslunni með því að
aðstoða þá við þrautirnar. „Þetta
gekk mjög vel í fyrra og það var
margrómað hvað heimamenn
töluðu góða og skýra íslensku
við nemendurna“, segir Peter.

Allt í rétta átt

Fasteignamarkaðurinn er að
taka við sér eftir lægð undanfarna
mánuði segir Tryggvi Guðmundsson fasteignasali á Ísafirði. Árið
2007 var mjög gott ár á fasteignamarkaðinum á Vestfjörðum líkt
og annars staðar en árið 2008
þótti hinsvegar rólegt og mjög
lítið að gerast, alveg fram að vori
nú í ár.
Um 30 sölur hafa verið bókaðar síðustu vikur en í dag eru 55
húseignir á sölulista á Ísafirði.
Borið hefur á því að gamlir Vestfirðingar, búsettir á höfuðborgarsvæðinu, séu í fasteignakaupa
hugleiðingum fyrir vestan með
það að markmiði að flytja aftur á
heimaslóðir.
FIMMTUDAGUR 6. ÁGÚST 2009

Hvetjandi ehf. afskrifaði sjö milljónir króna vegna Aðlöðunar ehf.
Eignarhaldsfélagið Hvetjandi
ehf. tapaði tólf milljónum króna
á síðasta ári. Stærsti hluti tapsins
er tilkominn vegna afskriftar
hlutafjár í beituverksmiðjunni
Aðlöðun, sem hafði fyrst um sinn
aðsetur á Ísafirði og síðar í Súðavík. Starfsemi fyrirtækisins var
hætt í desember 2007 og keypti
fyrirtækið Bernskan ehf., reksturinn í apríl á þessu ári. Guðni A.

Einarsson, stjórnarformaður
Hvetjanda, segir afganginn af
tapinu, eða fimm milljónir króna
tilkominn vegna lækkana á sjóðum eftir bankahrunið í október á
síðasta ári. Á aðalfundi Hvetjanda fyrir skömmu kom fram að
félagið fjárfesti fyrir 19 milljónir
króna í fyrra í tveimur félögum,
en tíu milljónir fóru í Hvíldarklett
ehf. og níu milljónir króna í

Þrjár beiðnir
um gjaldþrotaskipti í júní
Þrjár beiðnir um gjaldþrotaskipti bárust Héraðsdómi Vestfjarða í júní og þrjár beiðnir hafa
borist til dómsins það sem af er
júlí. 95 fyrirtæki voru tekin til
gjaldþrotaskipta á landinu í júní
samanborið við 92 í júní 2008,
sem jafngildir rúmlega 3% fjölgun milli ára, að því er Hagstofan
greinir frá. „Eftir atvinnugreinum
voru flest gjaldþrot í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð eða
23 og 20 í heild- og smásöluverslun.
Fyrstu sex mánuði ársins er
fjöldi gjaldþrota orðinn 508 en
fyrstu sex mánuði ársins 2008
voru 393 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta sem jafngildir rúmlega 29% aukningu milli ára,“
segir á vef Hagstofunnar. Sextán
beiðnir um gjaldþrotaskipti hafa
borist Héraðsdómi Vestfjarða í
ár.

Mjólkurverð hækkar
Verð á mjólkurvörum breyttist
um mánaðarmótin. Verðið tekur
mismiklum breytingum en hækkar að meðaltali um 3,47%. Heildsöluverð nýmjólkur hækkar um
rúmar 8 kr. á lítra eða 9%. Minni
verðhækkun er á léttmjólk eða
um 4,6%. Heildsöluverð á rjóma
lækkar um 0,7%. Heildsöluverð
á mjólkurdufti til iðnaðar hækkar
um 13,5%. „Ástæður þessara
verðhækkana eru einkum hækkanir á aðföngum og öðrum rekstrarkostnaði í mjólkuriðnaði“, segir í tilkynningu.
Mjólkursamsalan er rekstrarfélag mjólkuriðnaðarins á Íslandi
og er í eigu rúmlega 700 kúabænda og fjölskyldna þeirra um
land allt. Hlutverk félagsins er
að taka við mjólk frá eigendum
sínum og umbreyta í hollar og
góðar mjólkurafurðir.
FIMMTUDAGUR 6. ÁGÚST 2009

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 verður ljós. Hlutafé félagsins nemur 111 milljónum króna.
Byggðastofnun á 50% hlutafjár í
félaginu og Ísafjarðarbær á

27,5%.
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.
– birgir@bb.is

„Sókn
er besta
vörnin“

Viðgerðir eru hafnar á Herkastalanum í Mánagötu á Ísafirði. Komu iðnaðarmenn vestur um verslunarmannahelgina
og hófu að reisa stillans við
húsið. Bernharð Hjaltalín, eigandi hússins, segir að nú verði
það tekið ærlega í gegn. Byrjað
verður á að skipta um þak hússins og svo verður farið í viðgerðir á því að utan og skipt
um alla glugga. Bernharð hefur
fengið tvær milljónir í styrk til
að gera við húsið og segir að
unnið verði að því í allan vetur
og reiknar með að klára að
gera upp tvær hæðir hússins í
vetur og opna gistiaðstöðu
næsta vor. Hann segir að nú sé
besta vörnin sókn.
Bernharð þykir miður að
enginn iðnaðarmaður á Vestfjörðum vildi vinna fyrir sig
því hann sé ekki á vanskilaskrá.
Hann hefur hug á að fá nemendur í iðnaðarnámi við Menntaskólann á Ísafirði til að vinna
við húsið í vetur og yrði vinnan
partur af námi þeirra. Hann
hefur sent Menntaskólanum
bréf og vonast eftir jákvæðu
svari. Hann segist vera alveg
ákveðinn í að fylgja þessu
verki í höfn. „Fyrst að það var
ekki hægt að drepa mig niður
á nokkrum árum þá er ég kominn aftur vestur,“ segir Bernharð. Hann segir útlitið hjá sér
efnahagslega horfa betur við
en hann hafi verið kominn hálfpartinn með tærnar upp í loft
fjárhagslega á tímabili. „Ég
skammaðist mín svo á tímabili
fyrir ástand Herkastalans að
ég þorði varla að koma vestur
því ég fékk hvergi fyrirgreiðslu
til að gera við húsið,“ segir
Bernharð.
– birgir@bb.is

Viðgerðir eru hafnar á Herkastalanum á Ísafirði.
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Lífssstílltíll

Um 20 konur mæta að jafnaði á prjónakvöld Herkúlesar í Heitt á prjónunum.

Áfram Herkúles!
Sá sem hélt að prjónaskapur
hafði dáið með diskóinu þarf að
éta orðin sín. Ullarpeysan hefur
aldrei verið vinsælli og ryður
flíspeysunni í æ meira mæli í
burtu, ullarhúfan er tískuvara, ullarvettlingar eru eftirsóttir og það
ekki bara af praktískum ástæðum. Óneitanlega hurfu ullarvörur
og prjónaskapur að einhverju
leyti af sjónarsviðinu á tímabili
en nú hefur orðið breyting á.
Endurvakning íslensku ullarinnar er staðreynd og gnæfir þar
Hannyrðaklúbburinn Herkúles
upp úr líkt og fuglinn Fönix risinn
upp úr öskunni. Þessi skemmtilegi hópur kvenna sem Herkúles
samanstendur af hittist einu sinni
í viku í prjónakaffihúsinu Heitt á
prjónunum í Silfurgötu þar sem
er prjónað, saumað og spjallað
um heima og geima. Blaðamaður
Bæjarins besta leit í heimsókn
og fékk að taka í prjónana.

Prjónaskapurinn hvarf aldrei
Það er mánudagskvöld og um
20 konur á öllum aldri eru mættar
í Heitt á prjónunum þegar mig
ber að garði. Gerður Eðvarsdóttir, eigandi staðsins, býður mig
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velkominn og ég sest niður umkringdur konum á fullu við að
prjóna og tala saman. Meðal
þeirra eru tvær af elstu meðlimum klúbbsins, þær Anna Guðrún
Gylfadóttir og Elín Ólafsdóttir.
„Við vorum fimm á fyrsta fundinum en þá hittumst við í Edinborgarhúsinu. Við byrjuðum að
hittast reglulega einu sinni í viku
og það bættist alltaf í hópinn“,
segir Anna. Klúbburinn hefur
heldur betur undið upp á sig en
nú mæta reglulega að minnsta
kosti 20 konur í viku hverri og
virðist hann vera ómissandi í
tilveru kvennanna.
„Það hefur alltaf verið áhugi
fyrir prjónaskap á Ísafirði þó það
hafi ekki endilega farið mikið
fyrir honum“, segir Elín og vill
meina að fyrir núverandi vinsældir ullarpeysunnar hafi konur
verið að prjóna á fullu líkt og
núna. Það hafi hins vegar verið
gert heima. „Það fór einfaldlega
lítið fyrir þessu, þetta var gert
þegar konur voru einar heima.
Herkúles er fyrst og fremst ástæða
til að standa upp úr sófanum en
það er auðvitað miklu skemmtilegra að hittast og ræða málin og
skiptast á ráðum, engin ástæða
til þess að hanga bara heima.“

Frá stofnun klúbbsins
og þangað til nýlega var
alltaf hist í Edinborgarhúsinu en núna hefur
klúbburinn heldur betur
fengið frábæra aðstöðu til
iðkunarinnar með tilkomu
Heitt á prjónunum, en þar eru
seldar alls kyns hannyrðavörur
ásamt kaffi og meðlæti ofan í
prjónafólk sem og aðra gesti.
„Það má eiginlega segja að Gerður hafi byggt þessa búð utan um
okkur“, segir Elín og hlær og konurnar taka vel undir.

Sýning og
Prjónympíuleikar
Það er mikil framkvæmdagleði
í þessum samheldna hóp. Í fyrra
opnaði Herkúles sína fyrstu sýningu í Edinborgarhúsinu og einnig voru haldnir Prjónympíuleikar
um svipað leyti. „Sýningin gekk
mjög vel“, segir Elín „Um 180
manns skrifuðu í gestabókina og
um 120 borguðu fyrir kaffihlaðborð sem haldið var á sama tíma.
Við vorum því ljómandi ánægðar
með viðtökurnar.“ Prjónympíuleikarnir voru einnig skemmtileg
nýjung þar sem keppt var í hinum
ýmsu prjónympísku greinum

eins og langprjóni og hraðprjóni
en Herkúles stefnir á að hafa
hvort tveggja árlega viðburði á
Ísafirði. Klúbburinn virtist fljótlega vekja mikla athygli, sérstaklega meðal ferðamanna sem
lögðu leið sína í Edinborgarhúsið. „Þetta fannst þeim voðalega
skrítið sumum, hópur af konum
sem kom saman til að prjóna.
Það hafa verið teknar myndir af
okkur og meira að segja verið
teknar myndir af ferðamönnum
að prjóna með okkur. Það var
mjög skemmtilegt að vera farnar
að trekkja að ferðamenn“, segir
Elín.
Nafn klúbbsins er afar sérstakt
enda grískur hálfguð ekki það
fyrsta sem fólki dettur í hug þegar
prjónaskapur er nefndur. „Við
vorum með tillögukassa á sýningunni þar sem fólk gat stungið
upp á nafni á klúbbinn. Tillaga

um nafnið Herkúles barst en saga
um hann hafði einmitt verið sögð
á árshátíð klúbbsins“, segir Elín
og brosir á meðan konurnar
bresta í hlátur.
Meira vilja þær ekki gefa upp
um nafnið og þorir blaðamaður
ekki að nefna einu tenginguna
sem hann viti milli Herkúlesar
og prjónaskapar – þegar Herkúles
neyddist til að klæðast kvenmannsfötum og prjóna fyrir
drottninguna Omphale sem refsingu fyrir morð.

Prjónaskapur
engin refsing
Það líður ekki á löngu áður en
mér er boðið að feta í fótspor
Herkúlesar. Gerður nálgast með
langan marglitan trefil, gestaprjón búðarinnar, og mér er boðið
að taka í prjónana. Þrátt fyrir að
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Vinegret salat og Katsjapúri ostabrauð
Á Vestfjörðum er fjölbreytt flóra
mannlífs en í gegnum árin hefur
svæðið notið góðs af fólki hvaðanæva úr heiminum sem auðga
svæðið með sínu framandi tungumáli, hefðum og menningu. Matarmenningin er þar engin undantekning og því ætlar Bæjarins
besta að nýta þennan auð okkar
með alþjóðlegu þema í sælkera
vikunnar næstu vikurnar. Rætt
verður við nýja, og eldri, Vestfirðinga sem hafa flutt til svæðisins í gegnum árin frá öllum heimshornum og þau beðin um að sýna
lesendum eitthvað ljúffengt og
framandi að heiman.
Það er listamaðurinn Nína Ivanova sem ríður á vaðið en hún
fluttist hingað til lands frá Rússlandi árið 1995. Hún býr núna á
Ísafirði með eiginmanni sínum
Ómari Smára Kristjánssyni.
Vinegret salat
Ómissandi á matarborðum í
Rússlandi frá Íshafi til Svartahafs
síðastliðin tvöhundruð ár. Tilbrigði salatsins eru jafn fjölbreytileg og fólkið á þessu stóra
svæði. Þessi útgáfa er frá einu
hverfa Moskvuborgar.
Upphaflega uppskriftin kemur
frá 18.öld. Þá höfðu rússneskir
keisarar franska meistarakokka í
sinni þjónustu. Síðarnefndir lærðu
hafa ekki prjónað í 15 ár er þetta
furðufljótt að koma. „Sko, þetta
er eins og að hjóla. Maður gleymir þessu aldrei“, heyrist ein kalla.
Ég kemst fljótt að því að
ófræging grískrar goðafræði er
ástæðulaus, þetta er engin refsing, síður en svo. Að lokinni umferð hlýtur blaðamaður ærlegt
klapp frá Herkúleskonum og
spurt er hvort maður eigi heima
þar meira en maður hafi haldið í
byrjun.
Það er því rétt að spyrja hvar
karlmenn bæjarins séu. Lítið er
um karlmenn í Herkúles að sögn
Elínar, reyndar aðeins einn karlmaður sem mæti reglulega. „Það
er einn Breti sem stundar nám í
Háskólasetrinu sem byrjaði að
líta inn og prjóna með okkur.
Hann kunni ekkert í byrjun en
svo kom þetta fljótt og nú hefur
hann þegar prjónað ýmislegt“,
segir Anna. Þetta er því, ólíkt því
sem margir halda, ekki kvennaklúbbur og konurnar neita að viðurkenna að þetta sé leið til að
komast frá karlpeningnum. „Alls
ekki. Það eru allir karlmenn velkomnir og við myndum glaðar
taka á móti þeim. Það væri bara
gaman að því“, segir Anna.
Konurnar segja að þær myndu
auðvitað bjóðast til að hjálpa
þeim að byrja og gefa þeim ráð,
en þær hafa áhyggjur af því hvort
karlmennskan líti prjónaskapinn
hornauga. „Ef karlmenn færu nú
samt að mæta á kvöldin, þá þyrftum við að fara að hafa okkur til“,

ekki rússnesku þá, frekar en
ensku í dag, þannig að salatið
ber nafn ediks (Vinegar á frönsku). Nútímafólk notar gjarnan

skeið af olíu í sér íláti til þess að
rófurnar liti ekki salatið út frá
sér. Skera skal niður kartöflur,
lauk, gulrót, súrar gúrkur, salta
og pipra fyrst, síðan bæta við
olíu. Hræra skal stutt með gaffli,
bæta grænu baununum við og að
lokum blanda rauðrófunum út í
salatið. Þetta fallega og litríka
salat passar vel með grilluðum
mat, með kjöti og bragðast liía
vel eitt og sér.

Sælkerinn

majónes í staðin fyrir edik.

2-3 stk. soðnar og skræld
ar rauðrófur
álíka stórar soðnar og skrældar
kartöflur 3-4 stk
gulrót soðin og skræld 1 stk
súrar gúrkur 2 stk
grænar baunir 1 lítil dós án
vökva
1 lítill laukur og/eða þumal
þykkt búnt af graslauk
salt, pipar
sólblómaolía 3 msk
edik 1 tsk
Skera á rauðrófur niður í litla
kubba (1 sm þykka), blanda með

Katsjapúri
(ostabrauð á georgísku)
Uppruni í Georgíu við Svartahaf. Hver bakari á sína eigin uppskrift og leyndarmál. Eftirfarandi
útgáfa er einföldust og sniðin að
íslenskum aðstæðum.
smjördeig tilbúið 1 pakki (4-5
blöð)
kotasæla 3-4 msk
harður ostur rifinn 2 handfyllir
egg 1 stk
grískt jógúrt eða súrmjólk 1
msk
hvítlaukur 1-2 pressuð lauf
salt og hellingur af pipar
Fletja skal helming deigsins
út þangað til það verður álíka

Sælkeri vikunnar er Nina Ivanova
frá Rússlandi, búsett á Ísafirði.
stórt og óopnað BB blað. Hræra bökunni og loki henni. Restin af
skal saman osti, kotasælu, jógúrt, egginu hrærist saman við 1 tsk af
3/4 eggs, salti og pipar ( það má vatni og penslast á yfirborð böksleppa hvítlauk fyrir viðkvæma) unnar. Nú er einfalt að líma samog smyrja á deigið þannig að an rendur bökunnar með puttunskilin sé eftir u.þ.b. 2 sm „spáss- um. Að lokum á að stinga bökía“. Hinn helming deigsins skal una oft með gaffli til þess að loft
fletjast út á stóru bretti og með komist út. Bakist í miðjum 200°
tignarlegri sveiflu á að snúa því heitum ofni í 15 til 20 mínútvið þannig að það lendi ofan á ur. Má borða bæði heitt og kalt.

segir Elín og uppsker mikinn
hlátur meðal kvennanna.

Koma karlarnir?
Það er þó möguleiki á að breyting verði þar á en Heitt á prjónunum ætlar í framtíðinni að vera
með alls kyns prjónanámskeið,
þar á meðal sérstaklega fyrir karlmenn ef áhugi er fyrir hendi. „Ég
ætla að reyna að hafa sérstök
námskeið fyrir unglinga og karlmenn“, segir Gerður. „Ég hef
nefnilega fulla trú á því að karlmenn vilji prjóna en það vanti
einfaldlega bara eitthvað til að
koma þeim af stað. Það þarf kannski fleiri en einn til að koma þessu
af stað, þá myndast kannski eins
konar hópefling. Hvort sem karlar prjóna eða ekki, þá vonast ég
bara til þess að þeir láti sjá sig,
þó það sé ekki nema bara til að fá
sér kaffibolla og lesa blöðin.“
Unga kynslóðin virðist ekki
kippa sér mikið upp við kynjahlutverk þeirra eldri því að sögn
Gerðar er nokkuð um að ungir
strákar á Ísafirði hafi gaman af
því að prjóna. Það er því spurning
hvort ákveðin kynslóðaskipti séu
að ganga í gegn og það að prjónaskapur tilheyri einungis konum
muni heyra sögunni til í framtíðinni?
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Langaði að gera
eitthvað skemmtilegt
Það varð mikil umbreyting hjá

Blaðamaður Bæjarins besta fékk að spreyta sig á prjónunum.
Gerði við það að opna kaffihúsið. verið mjög góðar og mikill áhugi skap. „Það koma konur hingað
Hún starfaði í Glitni í meira en sé fyrir kaffihúsinu og búðinni. inn sem segjast ekki hafa prjónað
áratug og svo var hún mannauðs- Hún ætlar að sinna reyndum sem í tíu ár en séu núna að fara að
stjóri hjá Ísafjarðarbæ áður en óreyndum prjónurum en auk taka fram prjónana aftur. Það er
hún ákvað að opna kaffihúsið. byrjendanámskeiða ætlar hún að líka áhugi fyrir þessu í kreppunni
„Ég var með þessa hugmynd í vera með námskeið fyrir vana enda eru þetta tilvaldar tækifæriskollinum í um sex mánuði. Svo eins og í rússnesku hekli, að gjafir og leið til að spara sér
hugsaði ég með mér: Af hverju prjóna tvo sokka í einu og ýmis- pening. Svo er þetta líka svo gamgerir maður ekki eitthvað sem legt annað fyrir konur sem vilja an“, segir Gerður.
Þess má geta að prjónakvöld
manni finnst gaman og langar læra eitthvað nýtt. Það er mikill
virkilega að gera? Þannig að ég áhugi á prjónaskap í bænum að Herkúlesar eru í Heitt á prjónunsló til, bjó til viðskiptaáætlun og hennar sögn og búðin því kær- um klukkan 20:30 á mánudagsopnaði kaffihúsið“, segir Gerður. kominn, einnig hefur búðin vakið kvöldum.
– nonni@bb.is
Hún segir að viðtökurnar hafi upp enn meiri áhuga á prjóna15
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