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Alltaf dálítið
stressaður fyrir
stórar athafnir
„Ég hugsa að það væri dapurlegt ef mér liði bara eins og ég
væri að sortera sokka eða taka upp kartöflur“, segir sr. Fjölnir Ásbjörnsson í Holti í Önundarfirði. Sjá viðtal í miðopnu.

Athafnasvæði Ásels á Suðurtanga á Ísafirði.

Ásel á Ísafirði tekið til gjaldþrotaskipta
Verktakafyrirtækið Ásel ehf.,
hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta. Ásel var framleiðslu- og
þjónustufyrirtæki fyrir garða,
götur, gangstéttir og alla almenna
verktaka hvað varðar stein og
múr. Fyrirtækið framleiddi hellur, steina og steypu. Ásel var

stofnað árið 2000 og voru sex
starfsmenn starfandi hjá fyrirtækinu er það var tekið til gjaldþrotaskipta.
Gert er ráð fyrir að kröfur í
búið séu nálægt 200 milljónum
króna. Byggðastofnun er með
veðkröfu í steypustöðinni og

hljóðar krafan upp á, á annað
hundrað milljónir króna. Það var
að beiðni Lífeyrissjóðs Vestfirðinga að fyrirtækið yrði tekið til
gjaldþrotaskipta. Tryggvi Guðmundsson lögfræðingur hefur
verið skipaður skiptastjóri. Samkvæmt sundurliðun í kröfu um

gjaldþrotaskipti nemur skuld
Ásel við Lífeyrissjóður Vestfirðinga 3.441.881 krónum ásamt
dráttarvöxtum og kostnaði. Skuldin er vegna vangoldinna iðgjalda.
Samkvæmt endurriti úr gerðarbók sýslumannsins á Ísafirði var
reynt fjárnám hjá Ásel ehf 10.

ágúst. Gerðinni lauk án árangurs
eftir að forsvarsmaður Ásel ehf
lýsti því yfir að Ásel ætti engar
eignir til að benda á til fjárnáms.
Ekkert hefur komið fram sem
bendir til þess að gerðin gefi ekki
rétta mynd af fjárhag Ásels ehf.
– heida@bb.is

Andri og
María Ögn
sigruðu
Andri Steindórsson frá Akureyri og María Ögn Guðmundsdóttir úr Reykjavík sigruðu í
heildarkeppninni á þríþrautarmóti Vasa2000 og heilsubæjarins
Bolungarvíkur og settu þau bæði
brautarmet. Í karlaflokki náðu
reyndar sex fyrstu menn að klára
þrautina á betri tíma en gamla
brautarmetinu og gamli methafinn, Ásgeir Elíasson var ekki fjarri
því heldur. Í sveitakeppninni setti
sveitin Víkararnir líka met. Þá
setti Trausti Valdimarsson brautarmet á hjólinu, en þess ber þó
að geta að síðustu tvö skiptin
hefur hjólaleiðin verið um 1 km
styttri en árin þar á undan.
Ásdís Kristjánsdóttir var með
besta tímann í hlaupaleggnum
en í karlaflokki setti Stefán Viðar
Stefánsson nýtt met.

María Ögn Guðmundsdóttir sigraði í heildarkeppni
mótsins en hún keppti í flokki kvenna 16-39 ára. Í
öðru sæti var Helga Árnadóttir og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir varð í því þriðja. Myndir: Benedikt Hermannsson.

Í karlaflokki sigraði Andri Steindórsson, Stefán Viðar Sigtryggsson varð í öðru sæti og Benedikt Sigurðsson í því þriðja.

Amma Habbý í Edinborgarhúsið
María Hrafnhildardóttir sem
hefur rekið veitingastaðinn Ömmu
Habbý í Súðavík undanfarið eitt
og hálft ár er að færa sig um set
til Ísafjarðar. Hún opnar nýjan
veitingastað í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði um næstu mánaðamót
undir nafninu Amma Habbý og
kemur hann í staðinn fyrir Kaffi
Edinborg sem þar hefur verið í
rúmlega tvö ár. Vestfirskir verktakar ehf. hafa fimmtán ára leigusamning um veitingarýmið í
Edinborgarhúsinu og hefur náðst
samkomulag milli þeirra og
Maríu um reksturinn. Staðnum í
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Súðavík verður hins vegar lokað
eftir helgina. María segir að nýi
staðurinn verði með fiftís-yfirbragði í amerískum stíl eins og
verið hefur í Súðavík en þó miklu
fínni og með virðulegri blæ.
„Þetta verður engin vegasjoppa
eins og Amma Habbý í Súðavík
heldur meira í líkingu við klúbbana í gamla daga, leður og þyngra
yfirbragð og ekkert sjoppulegt“,
segir hún.
Matseðillinn yfir daginn verður amerískur dæner líkt og verið
hefur í Súðavík en klukkan sex
breytist hann og meira verður

vandað til matargerðarinnar, að
sögn Maríu. Hún segist verða með
skemmtanir og uppákomur af
ýmsu tagi og böll á laugardögum
og jólahlaðborð þegar þar að
kemur.
„Ég verð með þetta allt saman.
Ég ætla að standa mig vel því að
Ísfirðingar og aðrir hér í kring
hafa verið svo góðir kúnnar hjá
mér. Reksturinn í Súðavík hefur
gengið vel yfir sumarið en svo
hefur eiginlega ekkert verið að
gera yfir veturinn. Þorpið í Súðavík er svo lítið og svo vantar þar
alveg heila kynslóð“, segir María.

Edinborgarhúsið á Ísafirði.
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Beðist á
hrekkjum
tækninnar
Af einhverjum ástæðum
hefur bókstafurinn o komið
í staðinn fyrir bókstafinn ö
á nokkrum stöðum í Bæjarins besta sem kom út í síðustu viku. Þetta er aðeins í
þeim tilvikum þegar ein
ákveðin leturgerð er feitletruð og annars staðar ekki.
Ö-ið var á sínum stöðum
á tölvuskjánum í umbroti
en við yfirfærslu milli kerfa
fyrir prentun hefur þetta
gerst og kom ekki í ljós fyrr
en blaðið kom úr prentun.
Lesendur og þeir sem hlut
eiga að máli eru beðnir velvirðingar á þessum hrekkjum tækninnar.

Hrein eign
lækkaði um
4,7 milljarða
Hrein raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða, þ.e.
ávöxtun umfram verðbólgu,
lækkaði gríðarlega mikið
milli áranna 2007 og 2008
og var 21,78% í mínus á
árinu 2008 samanborið við
0,5% í plús á árinu 2007.
Þetta kemur fram í skýrslu
um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2008 sem
birt er á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.
Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sl. 5 ár var 2,5%
og meðaltal sl. 10 ára var
3%. Hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga, sem er 17 í stærðarröðinni af alls 37 lífeyrissjóðum landsins, lækkaði
hrein eign til greiðslu lífeyris milli ára um tæplega 4,8
milljarða króna, úr liðlega
27,6 milljörðum í tæplega
22,9 milljarða eða um 17,2%.

Dró sér ekki
fé á Ísafirði
Í frétt um fjárdrátt í Bónus
sem birtist í síðasta tölublaði Bæjarins besta er fyrir
mistök sagt að konan sem
um ræðir hafi unnið í versluninni á Ísafirði.
En það rétta er að hún
vann í Bónus í Reykjavík
en málið var tekið fyrir í
Héraðsdómi Vestfjarða þar
sem konan var búsett á Ísafirði. Er hér um mistök
blaðamanns að ræða og er
beðist innilegrar velvirðingar á því.
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Inn að beini

Kristbjörn Sigurjónsson,
framkvæmdastjóri Núps ehf.

Kristbjörn R. Sigurjónsson stýrir byggingavöruversluninni Núp á Ísafirði. Hann er mikill íþróttagarpur og
hefur verið sterkur á gönguskíðunum en hann hefur m.a. tekið þátt í Vasagöngunni margrómuðu. Kristbjörn er
ein af driffjöðrunum í Fossavatnsgöngunni, sem vakið hefur mikla athygli jafnt heima á Íslandi sem fyrir utan
landssteinana, og Óshlíðarhlaupinu. Það kemur ekki á óvart að lífsmottó Kristbjörn sé að lifa lífinu lifandi.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Flytjast aftur vestur, úr Reykjavík.
Hvar langar þig helst að búa?
Ísafirði.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Fæðing dætra minna.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Þegar ég byrjaði að stunda gönguskíðin.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að hafa ekki uppgötvað gönguskíðin fyrr.
Uppáhaldslagið?
Nessun dorma.
Uppáhaldskvikmyndin?
The Shining.
Uppáhaldsbókin?
Bækur eftir Dean Koonst.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þórsmörk með fjölskyldunni 2008.
Uppáhaldsborgin?
París.
Besta gjöfin?
Fyrstu gönguskíðin mín.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
New Balance hlaupaskórnir.
Fyrsta starfið?
Beitning í Bolungarvík.
Draumastarfið?
Atvinnumaður á gönguskíðum eða í þríþraut.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Vin Diesel.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Þórsmörk.
Skondnasta upplifun þín?
Það kemur alltaf e-ð skondið upp í
skíðaferðum sem er ekki prenthæft.
Aðaláhugamálið?
Gönguskíðin.
Besta vefsíðan að þínu mati?
www.craft.se
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Kvikmyndagerðamaður.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Framtakssamur.
En helsti löstur?
Óþolinmæði.
Besta farartækið?
Racerinn minn (keppnisreiðhjólið mitt).
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
1.maí, þá er Fossavatnsgangan nýbúin eða á næstu grösum.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Ghandi.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Jón Róbert Sig.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á morgnana.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Bogamaður.
Lífsmottóið þitt?
Lifa lífinu lifandi.
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Spurningin
Hefur þú hug á því
að fara í svonefnt
„greiðsluverkfall“?
Alls svöruðu 545.
Já sögðu 115 eða 21%
Nei sögðu 430 eða 79%
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:
Suðvestlæg átt með
vætu, en bjart að mestu
austanlands. Hiti 10-18
stig, hlýjast norðaustanlands. Horfur á laugardag: Suðvestlæg átt með
vætu, en bjart að mestu
austanlands. Hiti 10-18
stig, hlýjast norðaustanlands. Horfur á sunnudag: Suðvestlæg átt með
vætu, en bjart að mestu
austanlands. Hiti 10-18
stig, hlýjast norðaustanlands.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi! Síminn
er 456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Aðalheiður Rúnarsdóttir,
símar 456 4560 og 661
0069, heida@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Grunnskólinn á Ísafirði.

Viðbragðsáætlanir gefnar
út vegna heimsfaraldurs
Grunnskólarnir á Ísafirði og
Þingeyri og leikskólinn Tjarnarborg á Suðureyri hafa gefið út
viðbragðsáætlanir vegna heimsfaraldursins inflúensu A. Áætlanir frá hinum skólum Ísafjarðarbæjar eru væntanlegar. Áætlanirnar eru unnar í samræmi við
áætlun Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu inflúensu og eru þær að finna á vefsíðum skólanna. Foreldrar eru hvatt-

ir til að kynna sér áætlun viðkomandi skóla. Í þeim segir:
„Sóttvarnalæknir hefur gert
bráðabirgðamat á afleiðingum
heimsfaraldurs inflúensu sem
gengur yfir um þessar mundir
þar sem tillit er tekið til afleiðinga
sambærilegar hefðbundnum árlegum inflúensufaraldri (30%
sýkingartíðni, 1% tíðni alvarlegra
sjúkdómseinkenna og 0,1% dánartíðni). Litið er á alvarleika

þessa heimsfaraldurs til jafns við
árstíðabundinn inflúensufaraldur. Mun fleiri sýkjast þó í heimsfaraldri (30-50%) en í hefðbundnum árlegum faraldri (5-10%).
Þetta leiðir til þess að fleiri munu
veikjast alvarlega og fleiri látast
af völdum heimsfaraldursins þótt
hann sé hlutfallslega ekki skæðari en venjuleg inflúensa.“
Tekið er fram að mikilvægt sé
að hafa í huga að bráðabirgða-

matið þurfi ekki að endurspegla
raunverulega útkomu faraldursins en er fyrst og fremst ætlað að
vera viðbragðsaðilum til hjálpar
við að undirbúa aðgerðir. Algengt er að inflúensufaraldur berist í tveimur eða þremur hrinum
á allt að árs tímabili. Hver hrina
byrjar með lágri sýkingatíðni sem
eykst og nær hámarki og fellur
aftur á nokkurra vikna tímabili,
oftast 8-12 vikum.

Engar hópuppsagnir tilkynntar á Vestfjörðum
Engar hópuppsagnir hafa verið
tilkynntar til Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum það sem af
er ári. Að sögn Guðrúnar Stellu
Gissurardóttur, forstöðumanns
Vinnumálastofnunar, hafa verið
uppsagnir hjá fyrirtækjum en þær

flokkast ekki undir hópuppsagnir
samkvæmt skilgreiningum stofnunarinnar.
Samkvæmt þeim þarf fjöldi
starfsmanna sem sagt er upp á 30
daga tímabili að vera yfir ákveðnum mörkum, þ.e: að minnsta

kosti 10 starfsmenn í fyrirtækjum
sem venjulega hafa fleiri en 20
og færri en 100 starfsmenn í
vinnu, a.m.k. 10% starfsmanna í
fyrirtækjum sem venjulega hafa
hið minnsta 100 starfsmenn en
færri en 300 starfsmenn í vinnu,

eða a.m.k. 30 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa 300
starfsmenn eða fleiri í vinnu. Þá
falla til að mynda uppsagnir í 3X
Technology og gjaldþrotaskiptin
í Ásel ekki undir þessar skilgreiningar.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Vestfirðir í sókn
Vestfirðir í sókn er yfirskrift samþykkta Fjórðungssambands
Vestfirðinga, sem haldið var á Ísafirði 4. og 5. þ.m., þar sem ,,skorað var á sveitarfélög og stjórnvöld að taka upp náið samstarf um
mótun framtíðarsýnar og sóknaráætlunar fyrir Vestfirði.“
,,Allt frá stofnun Fjórðungssambands Vestfirðinga fyrir sextíu
árum hefur sambandið haldið hagsmunum Vestfirðinga á lofti og
ítrekað ályktað um grunnþarfir vestfirskra byggða. Þótt ýmsir
stórir áfangar hafi náðst, hafa þessar áherslur að mörgu leyti verið
hunsaðar af stjórnvöldum, einkum ef litið er til þróunar í öðrum
landshlutum. Fjórðungsþing áréttar að enn er svo margt ógert í
uppbyggingu á grunnþjónustu í fjórðungnum að það stendur
framförum á Vestfjörðum fyrir þrifum.“
Svo mörg eru þau upphafsorðin að samþykktum þingsins. Af
þeim verður ekki ráðið að ellimörk hrjái sambandið, þvert á móti
er mikill sóknarhugur í vestfirskum sveitarstjórnarmönnum, þótt
vitað sé að á brattann er að sækja, ekki síst við ríkjandi aðstæður í
þjóðfélaginu. Þá felst í þeim staðfesting á þeim skrifum BB að
,,stjórnvöld (hafi) iðulega daufheyrst“ við ályktunum og ábendingum sambandsins og látið þau sem vind um eyrun þjóta. Seinagangurinn í samgöngu- og orkumálum eru talandi dæmi um hvað Vestfirðingar hafa lengi verið látnir sitja að brauðmolunum, sem fallið hafa

til við skiptingu þjóðarkökunnar.
Samþykktum Fjórðungsþingsins verða ekki gerð skil að neinu
marki í stuttum leiðara. Að þessu sinni skal haldið til haga samþykkt
um Evrópusamstarf, hvar segir: ,,Ísland hefur sótt um aðild að
Evrópusambandinu og mun Íslendingum gefast kostur á að leiða
þetta hagsmunamál til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Fjórðungsþing
felur stjórn Fjórðungssambandsins að hefja strax undirbúningsvinnu
með það fyrir augum að kortleggja hagsmuni Vestfirðinga og
tækifæri, og koma þeim á framfæri við íslensku samninganefndina
sem fer til viðræðna við Evrópusambandið.“ Síðar segir: ,,Í aðildarviðræðum er mikilvægt að hafa hagsmuni landsbyggðarinnar skýrt
markaða þar sem fordæmi eru fyrir því að tekið sé tillit til sérstakra
aðstæðna líkt og hér eru á Vestfjörðum.“ Þá er undirstrikað að ,,Fjórðungssambandið leggi aukna áherslu á þátttöku í samstarfi sveitarfélaga á evrópska vísu, með sérstaka áherslu á norðlægar slóðir.“
Verkefnin fram undan eru ærin og margbrotin: opinber verkefni,
sjávarútvegur, menntun og rannsóknir, landbúnaður, flutningur
málaflokka, Evrópusamstarf, samgöngur og fjarskipti, orkumál,
skipulagsmál og samstarf sveitarfélaga á Vestfjörðum, svo gripið
sé til niðurröðunar á samþykktum þingsins. Þörfin á að gengið sé
til verks með uppbrettar ermar í vestfirskri sókn er knýjandi. s.h.
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Smíða innréttingar fyrir nýtt
hjúkrunarheimili í Reykjavík
Verkefnastaða trésmíðafyrirtækisins TH ehf., á Ísafirði er
góð að sögn Eiríks Finns Greipssonar, framkvæmdastjóra. Nýlega bætti fyrirtækið við sig
þremur starfsmönnum á Akranesi og eru starfsmennirnir því
orðnir 29, þar af 14 á Akranesi
en TH ehf., sameinaðist Trésmiðju Þráins Gíslasonar í sumar.
„Við erum með trygga verkefnastöðu fram í mars og það er talsvert um viðskipti innanbæjar þar
sem fólk er bæði í endurbótum
og viðhaldi heima hjá sér. Stærsta
verkefni okkar felst í innréttingum í nýtt hjúkrunarheimili á Suðurlandsbraut 66 í Reykjavík svo
við berum okkur ágætlega,“ segir
Eiríkur Finnur.
Steinþór Bjarni Kristjánsson
og Martha Örnólfsdóttir keyptu
ráðandi hlut í Trésmiðjunni ehf.,
á Ísafirði úr þrotabúi fyrirtækisins
G7 ehf., fyrir tveimur árum og
breyttu nafninu í TH ehf. fyrr í
vetur. Trésmiðjan var stofnuð af

Ástand innfjarðarækju
kannað

Eiríkur Finnur Greipsson, framkvæmdastjóri TH ehf.
Hnífsdælingum fyrir 47 árum og
varð fjölskylda Magnúsar Helgasonar, fyrrum eiganda fyrirtækisins, fljótt leiðandi í fyrirtækinu
en hann var í forsvari þess til

fjölda ára. Upphaflega var Trésmiðjan alhliða trésmíðafyrirtæki en síðasta áratuginn hefur
smíði á hurðum og innréttingum
verið meginstoðin í starfseminni.

Meginhluti framleiðslunnar fer í
nýbyggingar á höfuðborgarsvæðinu, einkum í skóla og aðrar
byggingar á vegum hins opinbera.
– thelma@bb.is

Blendið hljóð í verslunarstjórum
Hljóðið í verslunarstjórum á Ísafirði varðandi sumarið sem er að
kveðja og komandi vetur er nokkuð blendið. Einkum er óvissa ríkjandi varðandi veturinn en jafnframt hefur sumarið verið nokkuð
misjafnt eftir verslunum. „Sumarið var mjög gott hjá okkur. Þetta er
búið að vera skemmtilegt sumar og mikið af fólki að koma. Við getum ekkert kvartað“, segir Anna Lóa Guðmundsdóttir, verslunarstjóri
í Hafnarbúðinni á Ísafirði. „Veturinn leggst nokkuð vel í mig þó að
það sé mikil óvissa í gangi hvað gerist í samfélaginu. Við finnum að
fólk hugsar mikið um heimabyggðina og það finnst mér mjög jákvætt. Það er hið besta mál og ég vona að við höfum það gott á Vestfjörðum“, segir Anna Lóa Guðmundsdóttir.
„Sumarið hefur komið frekar illa út og veturinn leggst fremur illa
í mig“, segir Grétar Sigurðsson, verslunarstjóri í húsgagnaversluninni
Betra bak á Ísafirði. „Það var búið að vera mjög gott fram í byrjun
júní en eftir það má segja að þetta hafi dottið niður. Bæði virðist lítið

um peninga hjá fólki og lítið hefur verið um fólk hér á ferðinni í búðinni, mun minna en ég hef upplifað áður. Svona er lífið bara. Reyndar hefur fólk hér verið mikið í burtu á ferðinni innanlands í sumar og
spurning hvort þetta lagist eitthvað í þessum mánuði, segir Grétar
Sigurðsson.
„Við komum nokkuð vel undan sumri“, segir Jónas Gunnlaugsson,
verslunarstjóri hjá Eymundsson á Ísafirði. „Það er búin að vera
ágætis traffík í sumar og talsvert af ferðafólki að fá sér eitthvað að
lesa og dunda við þannig að við erum bara kát með sumarið.“ Varðandi komandi vetur segir Jónas: „Við erum svo sem ekki neitt svartsýn á þetta en það ræðst auðvitað mikið af því hvernig atvinnuástandið
verður á svæðinu. Auðvitað erum við ekkert að horfa fram á neina
sérstaka aukningu í sölu á komandi mánuðum. Ég er kannski frekar
smeykur fyrir vetrinum en haustinu. Það er samt ekkert sem maður
er að hafa áhyggjur af, ekki ennþá“, segir Jónas Gunnlaugsson.

Í lok september hefjast
rannsóknir á ástandi innfjarðarækju fyrir öllu Norðurlandi og alveg vestur í
Arnarfjörð og lýkur þeim
væntanlega í annarri viku
október, að sögn Hjalta
Karlssonar, útibússtjóra Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði. „Eftir þann leiðangur
kemur einhver vitneskja til
með að liggja fyrir en að svo
stöddu er ómögulegt að segja
neitt því að nærri ár er liðið
frá síðasta leiðangri. Ég get
ekki leyft mér að halda neitt
í þessum efnum sjálfur, það
væri óvarlegt, en útlitið hefur
vissulega ekki verið bjart á
flestum svæðum við landið“,
segir Hjalti. Innfjarðaveiðar
á rækju voru hvergi stundaðar á síðasta ári nema í Arnarfirði. Síðast fór fram rannsókn á innfjarðasvæðunum
fyrir tæpu ári.
Engin rækjuveiði hefur
verið leyfð í Ísafjarðardjúpi
síðustu fimm vertíðir. Hins
vegar hefur lítils háttar verið
veitt í Arnarfirði. Hjalti segir
að vissulega hafi líka verið
lægð í rækjunni þar þótt hún
hafi ekki hrunið alveg eins
og á hinum svæðunum.
– hlynur@bb.is

Víðast réttað heima á
bæjum í stað skilarétta
Hefðbundnar skilaréttir sauðfjár eru mjög á undanhaldi, að
sögn Sigurðar Jarlssonar á Ísafirði. Hann er héraðsráðunautur
hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands en Vestfirðir heyra einnig
undir hann. „Réttir eru orðnar
svo víða, menn rétta bara heima
en eru yfirleitt ekki lengur með
hefðbundnar skilaréttir eins og
áður. Besta horfið á því er í Reykhólasveitinni. Mjög víða er eingöngu smalað heim á bæi og
engar skilaréttir á stórum svæðum. Reyndar er skilarétt í Skut-

ulsfirði og síðan var byggð skilarétt að Tröð í Önundarfirði í hitteðfyrra en hún er bara fyrir Bjarnardalinn og þar í kring en hinir
rétta bara heima“, segir Sigurður,
og kveðst ekki hafa neitt yfirlit
yfir fjárréttir á svæðinu.
Ekkert sláturhús er lengur á
öllu vestanverðu landinu. Það
síðasta var í Borgarnesi en það
er nú aflagt. „Starfssvæði mitt er
allt sunnan úr Kjós og á því öllu
er ekkert sláturhús“, segir Sigurður. Allir gripir sem er slátrað
á þessu svæði, bæði sauðfé og
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nautgripir, fara á Selfoss eða á
Hvammstanga, Blönduós og
Sauðárkrók. Allt sláturfé af Vestfjörðum mun vera flutt til slátrunar fyrir norðan.
Engar tölur liggja fyrir um
fjölda sláturfjár í haust. Torfi
Bergsson ráðunautur hefur ekki
tölur um fjárfjölda í Strandasýslu
en segir að fjárfjöldinn á öðrum
hlutum Vestfjarðakjálkans hafi í
vor verið rétt um 25 þúsund (24.
995). Lauslega má áætla út frá
að fjöldi sláturlamba á svæðinu
geti orðið á bilinu 35 til 40 þúsund.

Ekkert sláturhús er lengur á öllu vestanverðu landinu. Það síðasta var í Borgarnesi en það er nú aflagt.
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Þetta samfélag er
mér mjög að skapi
Fjölnir Ásbjörnsson er sóknarprestur í Holti í Önundarfirði og
á Flateyri. Kona hans er Heiðrún
Tryggvadóttir íslenskukennariog
saman eiga þau synina Tryggva,
Egil og Hauk. Fjölnir útskrifaðist
úr guðfræðideild Háskóla Íslands
árið 2000 og segir að hann hafi
alltaf haft augun á prestakallinu í
Holti. Það tók þó næstum áratug
að komast þangað.
Fjölnir er uppalinn í Skagafirði
en segir þó Vestfirði alltaf hafa
togað í sig. Eftir að hann lauk guðfræðináminu flutti hann ásamt
Heiðrúnu eiginkonu sinni á
Ísafjörð þar sem hann vann að
verkefnum á vegum Ísafjarðarbæjar.
Árið 2002 flutti hann ásamt
eiginkonu og börnum til
Sauðárkróks þar sem hann var
vígður til prests og starfaði
sem sóknarprestur í eitt ár.
„Það ár var mjög gott og leið
hratt. Þegar árinu lauk var ég
er farinn að óttast svolítið að
verða atvinnulaus, en þá
losnar sams konar afleysing í
Vestmannaeyjum.Við höfðum í upphafi bara ætlað að
prófa þetta í eitt ár en ákváðum
samt að halda áfram“, segir
sr. Fjölnir.
„Árið í Vestmannaeyjum varð mesti

skólinn. Það er svo mikið starf
þar og presturinn er eiginlega
allt í öllu. Þar er messa á hverjum
einasta sunnudegi, nema á sunnudeginum á þjóðhátíð, en þá er
messað á föstudeginum við setningu þjóðhátíðar.“

Árni Johnsen til
halds og trausts
– Það hefur væntanlega verið
sérstök messa. Hvernig tilfinning

var það að messa fyrir allt þetta
fólk undir berum himni?
„Það var alveg einstakt því það
voru svo margir saman komnir,
þó að reyndar væri hávaðarok
þennan dag. Ég klöngraðist upp
á klett til að messa og það hvarflaði að mér hvort ég myndi fjúka
niður. Þá ákvað ég að ég myndi
grípa í Árna Johnsen sem var
þarna við hliðina á mér. Ef það
liti út fyrir að ég dytti myndi
hann trúlega stöðva mig.“
Um vorið var tímabilinu
í Vestmannaeyjum lokið
og aftur leit út fyrir að
Fjölnir stæði uppi atvinnulaus og að þessu
sinni húsnæðislaus.

Höfn í
Hornafirði
„Ég hafði svolitlar áhyggjur. Því get
ég ekki neitað. En
svo býðst mér enn
einu sinni að fara
í afleysingu og
að þessu sinni
var það

á Höfn í Hornafirði. Á þeim tíma
var ekkert annað í sigtinu og því
ákváðum við að taka það starf.
Það verður þó að viðurkennast
að flutningarnir sjálfir voru ekki
sérstakt tilhlökkunarefni.
Við vorum svo á Höfn í eitt ár
og líkaði mjög vel. Höfn er ofsalega góður staður nálægt Vatnajökli. Við keyrðum mjög mikið
því við vorum ekki nálægt ættingjum og vorum með litla stráka
þannig að það var gott að fara
með þá í bíltúr. Það er líka ekki
mikið af vegum í Vestmannaeyjum þannig að það var munur
að geta keyrt eitthvað í staðinn
fyrir að keyra marga hringi eins
og við gerðum á Heimaey. Á
þeim tíma sem við erum fyrir
austan var verið að taka upp víkingamyndina Beowolf and Grendel og það var víkingadót um allt
sem okkur fannst gaman að
skoða. Seinna fauk svo reyndar
allt út í hafsauga. Ég var voðalega
spenntur að sjá þessa mynd en
svo stóðst hún engan veginn
væntingar“, segir hann og hlær.
Fjölnir segir að þegar árið hafi
verið að líða undir lok og hann
hafi séð fram á að þurfa að flytja
enn einu sinni hafi hann verið
farinn að efast aðeins um hvort
halda ætti áfram.

Tálknafjörður
og Skagaströnd
„Það var
farið að hvíla
þyngra á manni
en áður.

Þetta árið virðist ekki vera mikið
í boði. En það vantaði reyndar
prest á Tálknafjörð því presturinn
þar var að fara til Kanada. Eftir
mikla umhugsun og heilabrot
ákveðum við að skella okkur.
Tálknafjörður er staður með mikinn sjarma. Gjarnan mjög gott
veður og fólkið gott. Mikil samheldni og okkur fannst gott að
vera þar eins og annars staðar.
En þegar við erum búin að
vera þar í nokkra mánuði losnar
fast starf á Skagaströnd og ég sá
fram á að eftir nokkra mánuði
myndi ég vera í sömu stöðu og
áður, atvinnulaus og húsnæðislaus. Ég ákveð því að sækja um
og fæ það starf.
Við vorum á Skagaströnd í tvö
og hálft ár og líkaði eins og áður
vel. Þetta er ágætis prestakall en
síðan í kringum 1982 hafa prestarnir ekki stoppað lengi, yfirleitt
í tvö til fimm ár, og fólk hefur
furðað sig á þessu. Ég velti þessu
mikið fyrir mér og skoðaði eftir
að ég var kominn þarna og komst
að þeirri niðurstöðu að þetta væri
bara tilviljun. Hvert og eitt tilvik
er mjög skiljanlegt.“
– Hugsaðir þú einhvern tímann
að það hefðu verið mistök að
fara í guðfræði?
„Á tímabili vissi maður ekkert
almennilega hvert var að stefna
og velti því fyrir sér hvort maður
hefði tekið réttar ákvarðanir í
lífinu. En þegar ég horfi til baka
finnst mér eins og allt hafi farið á
besta veg. Oft var maður að vonast eftir einhverju sem ekki gerðist. Ég var kannski grautfúll yfir
einhverjum tækifærum sem ekki
komu. Nú þegar ég horfi til baka
er eins og þetta hafi bara allt
gerst alveg eins og það átti að
gerast.“

Gott að vera með
hænur í Holti
– Svo losnar brauðið hér í
Holti.
„Já, svo þegar losnar hér í
Holtsprestakalli hafði ég áhuga
á að sækja um vegna þess að
þetta var prestakall sem ég
hafði alltaf hugsað mér. Það
var reyndar laust þegar ég var
að klára skólann. Ég var oft
búinn að vera að hugsa um
þennan stað og sá til dæmis
8
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fyrir mér að hérna gæti ég verið
með hænur og einhvern smábúskap. Mér leist bara vel á að vera
hérna. Þó að ég væri bara búinn
að vera tvö og hálft ár á Skagaströnd, sem er náttúrlega stuttur
tími, þá ákvað ég samt að ég yrði
að sækja um þetta prestakall.“
– Ertu þá kannski ánægður eftir
á að hafa ferðast svona mikið og
staðið í þessu árlega óöryggi,
núna þegar þú hefur fengið starfið
sem þú hafðir augastað á frá
upphafi?
„Já, ég held það bara, maður
hefur safnað svo mikilli reynslu.
Að vera prestur er eitthvað sem
enginn kann alveg í byrjun. Það
er gott að fá að læra hlutina og fá
að spreyta sig og kynnast ýmsum
hlutum og ýmsu fólki. Svo fylgir
reynslunni harðari skrápur held
ég.“

Nauðsynlegt að hafa
húmor fyrir sjálfum sér
– Verða prestar ekki oft fyrir
gagnrýni?
„Tja, fólk hefur allavega mjög
gaman af því að ræða um presta.
Ég held reyndar að fólk hafi
svolítið gaman af litríkum presti
sem er að minnsta kosti þannig
að það sé eitthvað hægt að ræða
um hann. Gamansögur af prestum eru eiginlega kapítuli út af
fyrir sig. Maður má ekki vera of
skrítinn en það er að minnsta
kosti nauðsynlegt að hafa húmor
fyrir sjálfum sér og vera sjálfum
sér samkvæmur. Það er hið besta
mál þegar fólk talar um prestana
því það sýnir að þeir skipta fólk
máli.“
– Hefur þú lent í að heyra
skrautlegar sögur af presti sem
þú hittir seinna og verður þá fyrir
vonbrigðum með það hversu
venjulegur hann eða hún er?
„Jájá, maður heyrir margar
sögur. Ég veit ekki hvað skal
segja, vil kannski ekki fara að
segja sögur af öðrum. Stundum
hefur maður heyrt sögur af sjálfum sér frá fólki sem gerir sér
ekki grein fyrir að ég er umræddur prestur. Það getur verið athyglisvert,“ segir Fjölnir og hlær.
„Það var einu sinni maður sem
greinilega hélt að ég væri einhver
annar og var að segja frá athöfn
sem ég hafði haldið. Sem betur
fer var hann nokkuð ánægður
með þetta. Ég bara kann samt
ekki við að segja meira frá þessu.
Ég veit hins vegar ekki hvernig
mér hefði liðið ef hann hefði
verið mjög ósáttur.“

Mjög feiminn unglingur
– Hvað með skólaárin, líkaði
þér vel í skóla þegar þú varst
yngri?
„Þetta batnaði alltaf þegar á
leið. Skemmtilegust voru háskólaárin og næst á eftir fjölbraut.
Gagnfræðaskólinn litast svolítið
því ég held mér hafi ekki liðið

vel. Ég var ofsalega feiminn og
ekki nógu öruggur með sjálfan
mig. Það fer skánandi með aldrinum samt, held ég.“
– Fórnaðir þú þér fyrir tískuna
sem unglingur?
„Maður gerði það að einhverju
leyti. Þegar ég var unglingur var
til dæmis algjörlega úti að vera
með húfu. Megnið af mínum
unglingsárum þótti það ekki töff
að vera með húfu. Síðan kemur
grunge-ið og þá allt í einu verða
húfur og svaka bomsur, fóðraðir
jakkar og þykkar skyrtur voðalega töff. Það var miklu praktískari tíska hér á Íslandi en það sem
ég upplifði. Í dag sömuleiðis eru
krakkarnir miklu meira með
húfur og betur klæddir. Veit að
amma mín væri voðalega glöð
með þessa tísku. Ég var óskaplega ánægður í mínum kúrekastígvélum í skítakulda. Mér
fannst ég alltaf vera ofsalega
svalur í þeim og var með mikið
hár. Svona eftir á get ég samt
ekki séð fyrir mér að það hafi
verið mjög svalt.“

Spilamennskan
hjálpaði
Á unglingsárunum stofnaði
Fjölnir ásamt vinum sínum
hljómsveit sem hann segir hafa
hjálpað sér mikið. Það að spila
fyrir framan fólk neyddi hann til
þess að takast á við feimnina.
„Fyrst þegar við vorum að spila
var ég algjörlega að drepast úr
stressi. Þetta var svo mikil angist
að ég hugsaði með mér að þetta
myndi ég aldrei gera aftur. Samt
spilaði ég aftur og þetta skánaði.
Ég held að þetta hafi verið mjög
gagnlegt fyrir mig. Í dag skil
ekki hvað krakkar eru duglegir
að koma fram og syngja og tala
án þess að hafa miklar áhyggjur.
Svo auðvitað sem prestur getur
maður ekki verið mjög feiminn.
Það hefði verið alveg vonlaust
að ætla sér út í þetta starf ef
maður hefði ekki verið búinn að
ná einhverjum tökum á þessu.“
– Ertu stressaður fyrir messur
eða er þetta orðið bara eins og að
mæta í vinnuna?
„Fyrir stórar athafnir er ég svolítið stressaður og auðvitað þegar
ég var að byrja man ég að ég var
mjög stressaður. Þá helst fyrir
þessar stærstu athafnir eins og
jarðarfarir og giftingar. Núna er
alltaf pínulítið stress en mér
finnst það bara gott. Það gefur
manni svolítinn aukakraft. Ég
hugsa að það væri dapurlegt ef
mér liði bara eins og ég væri að
sortera sokka eða taka upp kartöflur.“

Hefur mætur á
vísindaskáldsögum
– Fyrst þegar við töluðum saman talaðir þú mikið um bækur.
Hvað ertu að lesa núna?
„Það er nú ýmislegt. Ég er
mikið fyrir vísindaskáldsögur,
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það frelsar hugann alveg að lesa
þær. Núna er ég að fara í gegnum
þær bækur sem hafa fengið Nebula og Hugo verðlaunin. Þær
bækur eru yfirleitt mjög góðar.
Þannig hefur maður heilan helling að fara yfir. Ég var til dæmis
að lesa 2001 eftir Arthur C. Clark,
sem var alveg frábær, og svo las
ég bókina Rendezvous with Rama
eftir sama höfund ásamt því að
lesa Dune sem er verulega góð.
Ég er nýbúinn með tvær bækur
sem eru framhald hvor af annarri,
Hyperion og The Fall of Hyperion. Það eru mörg þúsund blaðsíðna bækur og ég upplifði það
sama þegar ég var búinn með
þessar bækur og þegar ég kláraði
Hringadróttinssögu. Á unglingsárunum varð ég ofsalega hrifinn
af Hringadróttinssögu og held
að ég hafi lesið þær bækur allavega sex sinnum.
Undanfarið hef ég hugsað um
Hringadróttinssögu og tenginguna við kreppuna hjá okkur. Ég
held nefnilega að þær bækur hafi
mikið að segja okkur í dag.
Hringadróttinssaga er skrifuð í
seinni heimsstyrjöldinni og á tímanum þar á eftir. Þemað í bókunum er að það megi aldrei gefast
upp, sama hversu slæmar horfurnar eru. Hetjurnar í bókunum
halda alltaf áfram þótt allt sé á
móti þeim. Þessi boðskapur rennur mikið í gegnum bækurnar og
sérstaklega Hilmir Sýr heim.“

Vestfirðir besti
staðurinn í kreppunni
– Þú minntist á kreppuna,
finnst þér að hún hafi haft mikil
áhrif hér á Vestfjörðum?
„Ég held að Vestfirðirnir séu
besti staðurinn til að vera á. Finnst
eins og við séum aðeins fyrir
utan þetta allt saman. Það er stórt
atriði að atvinna sé tryggð og
gert það sem hægt er til að styðja
við fyrirtækin. Þetta er mikið
andlegt álag á þjóðinni. Það vantar alveg sárlega einhvern til að
telja kjark í fólk. Það vantar baráttusöngva held ég. Hörður
Torfason hefði auðveldlega getað
samið einhvern góðan baráttusöng sem mörg þúsund manns
hefðu getað sungið saman.“
– Finnur þú fyrir meira álagi
hjá þér, liggur þetta á fólki?
„Já, svolítið, allir finna fyrir
því að róðurinn þyngist. Fólk
hefur minna milli handanna og
hlutir verða dýrari. Það er ákveðinn kvíði fyrir framtíðinni. Þetta
er leiðindaástand, við skulum
ekki draga úr því. En ég hef fulla
trú á að við eigum eftir að ná
okkur og verðum jafnvel sterkari
fyrir vikið.“

Allt verði uppi
á borðinu
– Hvernig telur þú best að við
komum okkur gegnum kreppuna?
„Þetta er svolítið snúið. Það er

grundvallaratriði að það liggi allt
á borðinu og það sé ekki verið að
fela hluti. Til að fólk geti sæst
verður allt að vera opið og uppi á
borði. Það skiptir líka máli að
fólk sé ekki að þykjast. Fólk verður að varast allan hroka. Það má
ekki vera að fara á bak við fólkið
í landinu. Við erum öll í súpunni
og eigum öll að minnsta kosti að
fá réttar upplýsingar.“
– Finnst þér hafa orðið mikil
breyting eftir hrun?
„Það kemur mér ofsalega
mikið á óvart hvað fólk er ákveðið. Þegar ég var í háskólanum
voru stundum mótmæli. Ég man
eftir dæmi þegar þingmenn
hækkuðu launin sín mikið og það
hneykslaði fólk. Nokkur þúsund
manns stormuðu niður í bæ en
þegar við komum vissi enginn
hvað átti að gera. Við vorum
þarna í smástund og svo fóru
bara allir heim. Þjóðin býr yfir
meiri ákveðni en ég hefði gert
mér í hugarlund. Ég held að við
séum harðari af okkur en við
héldum.“

Kraftur og kærleikur í fólkinu

– Hvað er það við Vestfirðina
sem togar í þig?
„Það eru til dæmis ættatengsl.
Konan mín er Vestfirðingur í
báðar ættir, dóttir hjónanna
Tryggva Sigtryggssonar og Guðrúnar Stefánsdóttur sem bæði
starfa við Menntaskólann á Ísafirði.
Svo er móðurfjölskyldan mín
að vestan. Afi er fæddur í Súgandafirði en amma á Patreksfirði
og bjuggu lengi á Ísafirði. Að
þessu leyti finn ég fyrir miklum
tengslum. Ég er alltaf að upplifa
meira um tengslin við Vestfirði.
Síðan er bara það sem skiptir
máli, að hér líður okkur vel. Þetta
samfélag er mér mjög að skapi,
hér er samheldni og fólk þekkir
mjög hvert annað. Hér er ekki
þetta afskiptaleysi gagnvart náunganum. Það er kraftur og kærleikur í fólkinu.
Þegar við hófum ferðina frá
Ísafirði árið 2002 var það til að
víkka sjóndeildarhringinn og
fjölga tækifærunum. Við vildum
auka við reynsluna en það var
alltaf ákveðið að koma svo heim
aftur“, segir sr. Fjölnir Ásbjörnsson sóknarprestur.
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Bloggið
Stórkostlegur
áfangi
Ísafjarðardjúpið var lengi farartálmi. Baráttan við að klára
vegagerð um Djúpið hefur verið
hvað efst á forgangslista þeirra
verkefna í samgöngumálum sem
við Vestfirðingar höfum rætt um. Það er því ekki neinn smá áfangi
í höfn, nú þegar við ökum Ísafjarðardjúpið allt á malbikuðum, beinum og breiðum vegi. Við getum auðvitað öll sagt með sanni að nú
sé stór draumur loks að rætast.
Brúin yfir Mjóafjörð er glæsilegt og mikið mannvirki. Þverun
Reykjafjarðar er hrein bylting. Við erum laus við farartálmann
Hestakleif og heilsársleiðin um Djúpið styttist umtalsvert.
Gleymum því ekki að það er í rauninni ótrúlega stutt síðan að Ísafjörður og norðanverðir komust í raunverulegt akvegasamband við
aðal þjóðvegakerfi landsins. Það eru ekki nema 50 ár síðan vegurinn
um Dynjandisheiði var tekin í notkun. Þá loks komst á akvegasamband; en aðeins hluta ársins og um afleitan veg á nútímamælikvarða.
Einar Kristinn Guðfinnsson – http://ekg.blog.is

Mjóafjarðarbrú
opnuð fyrir umferð
Mikill mannfjöldi var saman
kominn í Mjóafirði á fimmtudag
í síðustu viku þegar Kristján
Möller, samgönguráðherra, opnaði formlega 130 metra langa
stálbrú í Ísafjarðardjúpi. Þar með
var tekinn í notkun nýr vegarkafli
frá Eyri í Ísafirði að Hörtná í
Mjóafirði. Fyrsti bíllinn til að
aka yfir brúna eftir formlega opnun hennar var bifreið samgönguráðherra en mikil umferð var á
strax á fyrstu mínútunum eftir
opnunina. Eftir athöfnina var
haldið samsæti í Reykjanesi þar
sem borðin svignuðu undan
kræsingum en þar voru saman
komnir um 170 gestir. Margir

héldu tölu í tilefni af þessum
merka áfanga en í ræðu samgönguráðherra kom fram að hann
vonaði að önnur fagnaðarstund
yrði í þessum mánuði og vitnaði
þar til nýs vegar um Arnkötludals
sem stefnt er að verði opnaður
fyrir veturinn.
Vegarkaflinn frá Eyri í Ísafirði
að Hörtná í Mjóafirði er samtals
28,1 km að lengd. Á þessum vegarkafla eru þrjár brýr samtals 200
m að lengd. Verkið hófst árið
2005 og var unnið í þremur útboðsverkum sem gerð er grein
fyrir hér á eftir. Vegir og brýr á
Reykjafjörð og Vatnsfjarðarós
voru teknar í notkun haustið 2008

og notaðir yfir veturinn. Nú er
verkinu að mestu lokið en eftir
nokkur frágangur og uppsetning
vegriða.
Vegir og brýr á Reykjafjörð
og Vatnsfjarðarós voru hannaðar
af starfsmönnum Vegagerðarinnar, en brú á Mjóafjörð af verkfræðistofunni Eflu (áður Línuhönnun). Verktaki við vegagerð
í öllum verkunum var KNH ehf.
Ísafirði en með honum voru Vestfirskir verktakar ehf. Ísafirði við
brúargerð, ásamt ýmsum undirverktökum. Starfsmenn Vegagerðarinnar sáu um eftirlit ásamt
Tækniþjónustu Vestfjarða á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Reynslan af
strandveiðum
Nú er lokið tveggja mánaða
reynslutímabili strandveiðanna
sem samþykktar voru með lagabreytingu á Alþingi fyrr í sumar.
[…] Eitt af því sem vakti athygli
við þessa tilraun sem staðið hefur
í sumar, er hversu misjöfn aflabrögðin reyndust milli svæða.
Þannig var búið að veiða allt
leyfilegt aflamagn á svæði A
(norðvestursvæðinu) þegar í byrjun ágúst, á meðan innan við helmingur veiðiheimilda var enn óveiddur á öðrum svæðum. Á norðvestursvæðinu voru langflestir bátar í róðrum, eða 195 samanborið við
t.d. 94 báta á svæði B sem nær frá Skagabyggð í Grýtubakkahrepp.
Þetta vekur spurningar um sókn á svæðunum í samhengi við
aflamarkið og þarf að skoða vel. Það er þó samdóma álit allra sem
til þekkja að strandveiðarnar hafi orðið sjávarplássunum lyftistöng,
enda færðist mikið líf í hafnir landsins í sumar. Þess sáust skýr merki
þegar á fyrstu dögum eftir að veiðarnar hófust. Bryggjur þar sem
vart hafði sést maður - hvað þá fiskur - árum saman iðuðu nú
skyndilega af lífi.
Ólína Þorvarðardóttir – http://olinathorv.blog.is

Tökum tillit
Nú eru skólar byrjaðir og
nokkur þúsund börn eru að stíga
sín fyrstu skref í grunnskóla. Þegar við sjáum þessi börn og auðvitað mörg önnur á leiðinni í
skólann hugsum við hlýlega til
þeirra og vonum að hvert og eitt
þeirra eigi ánægjulegan skóladag
og góðan skólavetur. Það hvílir
mikil ábyrgð á okkur fullorðna
fólkinu að búa börnum okkar
góða skóla og umhverfi sem býður upp á sem öruggastar leiðir. Allir
foreldrar barna ættu að vita hvaða leið barnið gengur í skólann og að
sú leið sé sú öruggasta. Þessi tími haustsins getur verið mjög varasamur því börn eiga það til að gleyma sér í morgundimmunni og
skammdeginu eftir sumar mikillar birtu. Því er okkur nauðsynlegt
að vera árvökul og viðbúin. Slysin verða oftast þegar eitthvað óvænt
hendir og fólk býst alls ekki við þeim aðstæðum er komu upp. Eitt
andartak getur orðið til þess að allt breytist í lífi okkar og dagur sem
átti að verða ósköp venjulegur verður örlagadagur sem varpar
skugga og sorg á tilveru okkar í langan tíma á eftir.
Karl V. Matthíasson – http://kallimatt.blog.is
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Fyrstu bílarnir aka yfir brúnna eftir formlega opnun hennar.

Meiri samgöngubætur en
við höfum séð í mörg ár
„Það er alveg ljóst að opnun
brúarinnar er gríðarleg samgöngubót sem mun hafa mikil áhrif á
mannlíf á Vestfjörðum, atvinnulífið og ferðaþjónustuna“, segir
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps um Mjóafjarðarbrúna, en hún er innan lögsögu
Súðavíkurhrepps. „Ef horft er til
baka hafa vissulega verið gerðar
miklar samgöngubætur á Vestfjörðum á liðnum árum en sú samgöngubót sem vígð var á fimmtudag og aðrar sem eru núna í gangi
eru meiri og kostnaðarsamari en

við höfum séð í mörg ár. Nú
styttist í opnun vegarins um Arnkötludal og á næsta ári verða
Bolungarvíkurgöngin opnuð. Ég
held að Vestfirðingar geti í sjálfu
sér verið nokkuð ánægðir með
framgang þessara mála“, segir
Ómar Már.
Hann segir að þótt svona stórum áföngum sé náð á Vestfjörðum sé þó langt frá því að samgöngurnar séu orðnar eins og þær
þurfi að vera. „Ennþá er mikið
eftir á Suðurfjörðunum og miklu
skiptir að uppbyggingin í sam-

göngum þar verði hröð á sama
hátt og hér fyrir norðan og svæðin
verði tengd saman með bundnu
slitlagi. Þar eru eftir jarðgöngin
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
og svo Dynjandisheiðin og aðrar
framkvæmdir sem hafa verið í
biðstöðu vegna kærumála. Síðast
en ekki síst vil ég nefna hér á
norðursvæðinu göng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar sem ég
geri fastlega ráð fyrir að fari nú
að komast á kortið sem framtíðarmöguleiki“, segir Ómar Már
Jónsson sveitarstjóri.
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Tafirnar
gleymdust í
hátíðarhöldunum

Kristján Möller samgönguráðherra klippir á borða og opnar þar með
Mjóafjarðarbrú. Honum til aðstoðar er Hreinn Haraldsson vegamálastjóri.

Góð tilfinning að
kveðja hættulegan veg
„Þegar ég sit hér í bílnum á
leiðinni frá Bolungarvík á Fjórðungsþing Vestfirðinga á Ísafirði
og horfi á gangamunnann Bolungarvíkurmegin og hugsa jafnframt til Mjóafjarðarbrúarinnar
og þeirra vegabóta sem þar hafa
nú orðið, þá fyllist ég mikilli
ánægju og upp í hugann kemur
hugtakið bylting í samgöngumál-

um“, sagði Kristján L. Möller
samgönguráðherra í samtali við
blaðið um hádegisbil á föstudag.
„Það sem mér fannst einna merkilegast var að samgönguráðherranum var skipað að fara yfir Eyrarfjallið til að koma að Mjóafjarðarbrúnni réttu megin. Eftir
á að hyggja var mjög ánægjulegt
að fara um Eyrarfjallið og Mjóa-

fjörðinn. Það var góð tilfinning
og góð upprifjun, þó að ég hafi
nú farið þessa leið á hverju ári,
að vera að kveðja þennan þrjátíu
kílómetra malarveg, einbreiðan
og stórhættulegan með alls konar
blindbeygjum og blindhæðum“,
sagði Kristján.
„Ég var farþegi í bílnum og
tók myndir af mörgum blind-

beygjum og blindhæðum til síðari tíma nota. Það eru ekki allir
sem skilja hvaða bylting var
þarna að eiga sér stað, ekki síst
út frá umferðaröryggismálum. Það
var stórkostlegt að koma svo að
nýju brúnni og standa á brúarsporðinum og taka þátt í því að
klippa á borða og opna hana
formlega. Þetta er mikilvægasta
samgöngubót sem gerð hefur
verið hér á Vestfjörðum á seinni
árum. Við losnum þarna við kringum þrjátíu kílómetra af hættulegum og slæmum malarvegi og
í staðinn kemur jafnlangur uppbyggður vegur, breiður, vel hannaður og vel byggður, jafnframt
því sem styttingin á veturna er
meira en þrjátíu kílómetrar.“

Kallar eftir lækkun
á flutningsgjöldum

Frá opnun Mjóafjarðarbrúar. Frá vinstri: Sr. Baldur Vilhelmsson í Vatnsfirði, Kristján
Möller samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson og Einar Kristinn Guðfinnsson alþingismaður.
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„Við skulum svo vona að forsjónin gefi okkur gott veður núna
í september þannig að hægt verði
að ljúka klæðningu á Arnkötludalsvegi þannig að við getum
opnað hann fyrir mánaðamót.
Þegar sá vegur bætist við þá samgöngubót sem varð í gær verður
leiðin milli Ísafjarðar og Reykjavíkur orðin um 72 kílómetrum
styttri að vetrarlagi. Það er líklega
kringum fimmtán prósent stytting og þá er það enn önnur bylting. Mér datt það í hug í gærkvöldi þegar ég fór að sofa sæll

„Þetta er auðvitað bylting
í samgöngumálum, bæði
Mjóafjarðarbrúin og aðliggjandi brýr í Vatnsfirði og
Reykjarfirði. Vetrarleiðin
fyrir norðanverða Vestfirði
styttist væntanlega um einn
og hálfan tíma en sumarleiðin kannski um hálftíma.
Þó að vegalengdin sjálf styttist ekki er tímasparnaðurinn
á betri vegi bara svo mikill“,
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
„Ég vil hins vegar minna
á, að samkvæmt samgönguáætlun sveitarfélaganna sem
samþykkt var árið 1997
sáum við fyrir okkur að þetta
myndi gerast miklu fyrr og
á árinu 2007 yrði búið að
ljúka helstu framkvæmdum
á Vestfjörðum með hringtengingu sem yrði lokið með
jarðgöngum milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Við erum
auðsjáanlega töluvert á eftir
á áætlun. En engu að síður
gleymdist það að mestu þegar við vorum við vígslu
þessa frábæra mannvirkis.
Þetta var mikil hátíðarstund“,
segir Halldór Halldórsson.
og glaður í Bolungarvík, að nú
hljóta flutningafyrirtækin – ég
er mikill áhugamaður um flutningsgjöld – að lækka flutningskostnaðinn um að minnsta kosti
fimmtán prósent. Ég kalla hér
með eftir aðgerðum flutningafyrirtækjanna í þessu efni því að
nú þurfa bílarnir ekki lengur að
klöngrast yfir Eyrarfjallið í 360
metra hæð heldur er kominn í
staðinn hagkvæmari og auðveldari akstur á góðum vegi á láglendi. Við hljótum þess vegna að
sjá lækkun flutningskostnaðarins
mjög fljótlega.“

Bolungarvíkurgöngin
hefðu betur verið gerð fyrr
„Þú ert að tala við mjög jákvæðan og glaðan samgönguráðherra hér í dag, jafnvel þó að
hann sé á leið um Óshlíðina. Þá
verður manni líka hugsað til þess
að um miðjan júlí á næsta ári
losnum við undan því að keyra
þennan hættulega veg. Núna
þegar við förum hér í gegnum
annan vegskálann á leiðinni verður mér hugsað til þess að það
hefði nú verið betra ef menn
hefðu stigið skrefið strax í jarðgangagerð hér í staðinn fyrir allan
þann kostnað sem búið er að eyða
í Óshlíðina, sem var vitað mál að
yrði aldrei framtíðarvegtenging
hér á milli“, sagði Kristján L.
Möller samgönguráðherra.
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smáar
Til sölu er heitur pottur, Softub,
4ra manna. Uppl. í síma 846
4735 og 456 4835.
Til sölu er 12 ára gömul Siemens
þvottavél. Verð kr. 15 þús. Uppl.
í síma 899 4669.
Til sölu er Nissan DoubleCab
árg. 1994. Þarfnast lagfæringa
fyrir skoðun. Fæst fyrir 70 þús.
Uppl. í síma 696 6565.
Sunddeild UMFB óskar eftir
þjálfara. Uppl. í síma 847 2190.
Til sölu eru Micro 18 seglskúta
ásamt öllum seglum og utanborðsmótor. Uppl. í síma 849
5572.
Til sölu er 3ja dyra Polo árg. 97.
Búið að skipta um tímareim og
vatnsdælu. Nýr rafgeymir og
bremsuklossar. Uppl. í síma
898 1672 og 456 0172.

Kreppan bitnar ekki á KFÍ
„Alla vega ekki neitt sem
við sjáum fyrir“, segir Ingólfur Þorleifsson, formaður
Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar (KFÍ), aðspurður
hvort kreppan í samfélaginu
hafi einhver umtalsverð áhrif
á starfsemi félagsins í vetur.
„Við höfðum meiri áhyggjur
í fyrrahaust þegar allt hrundi.
Hins vegar erum við svo heppin að langstærsti hlutinn af
okkar styrktaraðilum hér
fyrir vestan eru framleiðslufyrirtæki. Þau gátu öll staðið
við þá samninga sem var
búið að gera og það virðist
ætla að verða reyndin í vetur
líka. Veturinn leggst vel í okkur“, segir Ingólfur.

Gott ferðasumar á Hornströndum

Mjög gott ferðasumar var á Hornströndum í ár
að sögn Jón Björnssonar, forstöðumanns Hornstrandastofu. „Ég er ekki búinn að taka saman
tölur en það var fjölgun, bæði á Íslendingum og
útlendingum. Einnig var fjölgun á ferðalöngum
sem ganga með allan farangur á bakinu.“ Jón segir
umgengni ferðamanna á svæðinu hafa verið til
fyrirmyndar í sumar. „Hún hefur sjaldan verið
betri. Fólk er orðið mun meðvitaðra um mikilvægi
þess að ganga vel um og það hefur verið mjög
jákvæð þróun í ferðamennsku á Hornströndum.
Við virðumst vera að fá inn á svæðið náttúruunnendur sem bera mikla virðingu fyrir náttúrunni og
gengur vel um.“ Þá var veður gott framundir 20.
júlí að sögn Jóns en síðan hafa verið erfiðar norðanáttir.
„Síðasta sunnudag hreinsaðist svæðið algjörlega
og það er mjög óvenjulegt að það gerist á svo
skömmum tíma. En þá var veður mjög leiðinlegt.“
Engin óhöpp eða vandræði hafa verið að frátöldum
smá hrakningum vegna veðurs tvisvar í ágústmánuði og kallar Jón það gott. Þá hafa sjálfboðaliðar verið á svæðinu að vinna að göngustígum og
ýmsum úrbætum á ferðamannastöðum.
– thelma@bb.is

Hornbjarg. Ljósm: © Mats.

Vilja aftur samræmd próf í 10. bekk
Tæplega tvö þúsund manns
hafa skrifað undir áskorun til
menntamálaráðherra um að endurskoða ákvörðun um að fella
niður samræmd próf í 10. bekk.
Stofnaður hefur verið hópur á
Facebook sem vill taka upp samræmd próf í lok 10. bekkjar en
þeir sem að hópnum standa, telja
niðurfellingu samræmdu prófanna hafa verið mistök. „Við viljum samræmd próf í lok 10. bekkjar,“ er yfirskrift hópsins en sl. vor
var í var í fyrsta sinn ekki notast

við samræmd próf þegar nemendur voru valdir inn í framhaldsskóla. Í staðinn voru vorpróf sem
samin eru í grunnskólunum sjálfum notuð til að velja og hafna
umsækjendum um framhaldsskólanám. Aðstandendur hópsins
segja einkunnir skólaprófa ósambærilegar og geta leitt til þess að
góðir námsmenn fái ekki vist í
þeim skóla sem þeir sóttu um í.
Þá segja aðstandendur hópsins
að komið hafi í ljós að einkunnir
nemenda hafi hækkað upp úr öllu

valdi. Það sýni tilhneigingu
grunnskólanna til að létta prófin
í þeim tilgangi að auðvelda nemendum sínum að komast í þann
skóla sem þeir óska. „Í ljós hefur
komið að niðurfelling samræmdra
prófa voru mistök. Tryggja verður að allir nemendur hafi jöfn
tækifæri til að komast í þann
framhaldsskóla sem þeim hentar
og að ekki verði dregið úr námskröfum í menntakerfinu. Þau
samræmdu próf sem nú eru í
byrjun 10. bekkjar nýtast engum

Sólskin í samgöngum
Hinn 3. september síðastliðinn urðu mikils háttar kaflaskil í
samgöngum Vestfirðinga er umferð var hleypt á brú yfir Mjóafjörð
í Ísafjarðardjúpi. Þeir sem ekki hafa ekið veginn um Ísafjarðardjúp
eins og hann var fyrir umbætur þekkja vart þær ótrúlegu framfarir
sem nú eru staðreynd. Fyrir aldarfjórðungi var mörgum þolraun að
aka um Djúpið. Malarvegir, hæðóttir með holum og mörgum
slæmum beygjum voru engum fagnaðarefni. Gilti það hvort heldur
um var að ræða upphaf ferðar eða lok. Ferðamenn gerðu allt til að
forðast að aka þessa vegi. Umtalið var slæmt og vegbætur komu
smátt og í litlum skömmtum. Nú er allt breytt.
Hægt er að aka milli Ísafjarðar og Hólmavíkur á slitlagi. Brátt
verða göng um Óshlíð að veruleika. Umferð milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur verður leikur einn á tveimur akreinum í jarðgöngum.
Samskiptum um vegakerfi á norðanverðum Vestfjörðum hefur
verið bylt til framfara á 15 árum. Jafnramt hafa samgöngur út úr
Vestfirðingafjórðungi batnað svo að ekki verður um annað rætt en
hreina og klára byltingu. Endapunkturinn verður auðvitað vegur
um Arnkötludal, lagður bundnu slitlagi og fær að vetrum. Sá
áfangi hnýtir andahnútinn á styttingu vetrarvegar milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur um 72 kílómetra. Þegar fært varð frá Ísafirði til
Reykjavíkur á vegum fyrir rétt um 50 árum hefðu þeir sem þá
glöddust yfir þeirri miklu framför vart látið sig dreyma um þann
Stakkur skrifar
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„Leiðir liggja
til allra átta“

veruleika sem nú blasir við.
Við eigum að vera þakklát fyrir samgöngubætur og sýna að við
kunnum að meta þær. En við eigum einnig að stefna hærra. Þótt
illa ári á Íslandi megum við ekki gefast upp. Við verðum að halda
áfram að bæta samgöngur. Þær eru grundvöllur þess að byggð fái
áfram þrifist á Vestfjörðum. Brýnt er orðið að tengja saman
Vestur Barðastrandarsýslu og svæðið norðan Arnarfjarðar. Byggð
á í vök að verjast og besta mótvægið er að tengja saman byggðir
og auðvelda þannig samhæfingu opinberrar þjónustu á svæðinu
og aðgengi að menntun. Ljóst er að sams konar opinber þjónusta
getur aldrei orðið að veruleika í öllum byggðum. Til þess eru
sumir kjarnar of smáir.
Við getum sýnt ánægju okkar og þakklæti fyrir bættar samgöngur
með meiri samstöðu Vestfirðinga. Þar getur Fjórðungssamband
Vestfirðinga leikið lykilhlutverk. Daginn eftir að umferð var
hleypt á brúna um Mjóafjörð hélt Fjórðungssambandið upp á 60
ára afmæli sitt. Það hefur enn hlutverki að gegna. Margar samgöngubætur eiga rætur sínar að rekja til vinnu starfsmanna þess
og er á engan hallað þótt þar sé nefndur Jóhann T. Bjarnason.
Hann var eljumaður og með hægð og seiglu sá hann möguleika og
færi þar sem aðrir komu ekki auga á.
Það er sólskin framundan. Við þurfum að koma auga á það,
leita þess og nota færin.

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.

því þau má ekki nýta til þess að
velja inn í framhaldsskóla,“ segir
á Facebook-síðu hópsins.
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri Grunnskóla
Ísafjarðar segist ekki hafa orðið
vör við neina óánægju meðal foreldra á Ísafirði. Lítið hafi borið á
því að námsmenn á Ísafirði fái
ekki inn í þann framhaldsskóla
sem þau höfðu sótt um. Meira sé
um þetta á höfuðborgarsvæðinu,
þar sem úrval af framhaldsskólum er meira.
– heida@bb.is

Litli leikklúbburinn á Ísafirði
hefur ákveðið að setja upp söngdagskrá í haust sem mun bera
nafnið „Leiðir liggja til allra átta“
og er byggð á tónlist eftir systkinin Vilhjálm og Ellý Vilhjálmsbörn. Elfar Logi Hannesson mun leikstýra verkinu líkt
og hann gerði með „Við heimtum
aukavinnu “, þá mun Guðmundur
Hjaltason vera tónlistarstjóri.

Ökunám
Öku- og bifhjólaskóli
H.J. verður starfræktur
á Ísafirði.
Kennslutilhögun sem
býður upp á mun ódýrara ökunám.
Uppl. í símum 693
2923, 892 3356 og 557
7160.
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Gunnar og
Bubbi í Edinborgarhúsinu

Ekki stefnt að frekari uppsögnum hjá 3X Technology
Eins og greint hefur verið frá
hér í blaðinu fengu níu starfsmenn 3X Techology á Ísafirði
uppsagnarbréf fyrir stuttu. Einmitt sá fjöldi hefur vakið nokkra
athygli vegna þeirrar reglu að
segi fyrirtæki upp tíu manns eða
fleiri skuli tilkynna það Vinnumálastofnun og verkalýðsfélagi
og jafnframt fer þá ákveðið ferli
í gang. Þetta ákvæði gildir í mánuð í senn. Þegar Jóhann Jónasson
framkvæmdastjóri 3X Technology er spurður hvort þess megi

vænta að aftur verði sagt upp
ámóta stórum hópi eftir mánuð
svarar hann:
„Okkar markmið er sannarlega
ekki að geta aftur sagt upp níu
manns um næstu mánaðamót.
Við erum ekki svo útpældir.
Markmiðið hjá okkur er þvert á
móti að reyna snúa þessum uppsögnum við og afturkalla þær ef
við höfum forsendur til þess. Við
erum að berjast fyrir því núna að
geta snúið þessu við. Aftur á
móti höfum við verið tilneyddir

að skera niður og höfum verið að
fækka mannskap alveg frá því
um mitt ár 2007. Það er bara eins
og enginn hafi veitt því athygli.
Það hefði frekar átt að koma á
óvart hversu seint þessar uppsagnir núna eru á ferðinni. Við
höfum reynt að halda aftur af
okkur eins og mögulegt hefur
verið í svona stórum uppsögnum.
Miklar uppsagnir voru í mörgum
fyrirtækjum þegar á síðasta vetri
eins og allir vita.“
Meðal hluthafa í 3X Techno-

logy er fjárfestingarfélagið Atorka Group sem er í greiðslustöðvun. Stærstu kröfuhafarnir
eru skilanefnd Glitnis og skilanefnd Landsbankans.
Jóhann segir að sú staða hafi
engin áhrif á 3X Technology. Ef
kröfuhafar yfirtaki Atorku muni
hlutabréfin einfaldlega færast í
þeirra eigu. Slíkt myndi ekki hafa
nein áhrif á starfsemi þeirra fyrirtækja þar sem Atorka er meðal
hluthafa.
– hlynur@bb.is

Rætt um kaup á efra Norðurtangahúsinu
Sævar Óli Hjörvarsson hjá
verktakafyrirtækinu KNH ehf.
staðfestir að fyrirtæki hans ásamt
fleirum sé í viðræðum um kaup á
efra Norðurtangahúsinu svokallaða á Ísafirði (Sundstræti 45),
sem er í eigu Byggðastofnunar.
Pétur Grétarsson starfsmaður
Byggðastofnunar var á Ísafirði

fyrir nokkrum dögum meðal annars til viðræðna um þetta mál.
Geirnaglinn ehf. í Hnífsdal er í
þessum viðræðum í félagi við
KNH ehf. og jafnvel er möguleiki
á því að fleiri aðilar standi saman
að kaupum á húsinu. Hugmyndin
er sú, ef af kaupunum verður, að
innréttaðar verði íbúðir í húsinu.

Sævar Óli tekur fram, að viðræður þessar séu á byrjunarstigi og
alls óvíst hver niðurstaðan verði.
Ef húsið verði gert að fjölbýlishúsi sé óvíst hvort íbúðirnar yrðu
seldar eða leigðar út.
Hús þetta er þrjár hæðir, samtals um 1.745 fermetrar. Í húsinu
var áður fiskvinnsla en skipulagi

lóðarinnar hefur verið breytt
þannig að þarna er nú gert ráð
fyrir íbúðar- og þjónustuhúsnæði.
Fasteignamat eignarinnar er liðlega 68 milljónir króna en brunabótamat liðlega 224 milljónir
króna.
– hlynur@bb.is

Tveir af ástælustu tónlistarmönnum landsins, Gunnar Þórðarson og Bubbi
Morthens, halda tónleika í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði
í september. Gunnar Þórðar
ríður á vaðið föstudaginn
11. september nk. kl. 20:30.
Á tónleikunum, sem bera
yfirskriftina „Gunnar Þórðarson – einn á sviði“ mun
hann töfra fram margar af
dægurlagaperlum sínum.
Bubbi Morthens, langvinsælasti tónlistarmaður landsins, hefur verið duglegur að
sækja landsbyggðina heim
með kassagítarinn. Tónleikar Bubba í Edinborgarhúsinu verða föstudaginn 25.
september kl. 20:30.

3G kerfi kemur í stað NMT
Vegna uppbyggingar á
3G farsímakerfi Símans í
tengslum við háhraðanetverkefni Fjarskiptasjóðs og
Símans verða nokkrar NMT
stöðvar teknar niður á Vestfjörðum á næstu dögum.
Sendarnir þjóna í flestum
tilfellum litlu svæði og á
öllum stöðum munu nýir 3G
sendar þjóna þessum svæðum vel. Úti á sjó verða
viðskiptavinir lítið varir við
þetta nema þá helst í Arnarfirði.
Síminn vill því vekja athygli á þessum breytingum
við viðskiptavina sína á
svæðinu og hvetja þá til að
kynna sér 3G þjónustuna og
þá nýju möguleika sem hún
býður upp á.

Pöddusafn á döfinni í Bolungarvík
Gunnar Sigurðsson hjá Náttúrufræðistofu Vestfjarða í Bolungarvík lætur vel af aðsókninni
að Náttúrugripasafninu í Bolungarvík í sumar þó að ekki sé búið
að taka saman tölur um gestafjölda. „Ísbjörninn vekur alltaf
hrifningu og spurningar. Þann
tíma sem ég hef verið í safnvörslu
í sumar hef ég oft þurft að segja
söguna af því þegar skipverjar á

Guðnýjunni veiddu björninn
sællar minningar“, segir hann. Á
Náttúrugripasafninu í Bolungarvík er eitt besta safn uppstoppaðra fugla hérlendis. Gunnar segir ekki síst erlenda ferðamenn
sérlega hrifna af því og segjast
þeir iðulega naumast hafa séð
eins fjölbreytt fuglasafn. Jarðfræðisafnið er líka mjög fjölbreytt en þar er að finna alls
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konar steindir, steina og kristalla
af ýmsu tagi og hafa margir mikinn áhuga á því.
Vonir standa til þess að áður
en mjög langt um líður verði
einnig opnað pöddusafn á Náttúrugripasafninu í Bolungarvík.
Óvíst er þó hvenær það verður
eða hvort það verður komið upp
næsta vor.
„Okkur langar til að sýna pödd-

urnar sem við höfum verið að
safna. Við eigum orðið talsvert
mikið sem búið sem er að setja á
prjóna. Við þurfum að setja upp
skápa í þessum tilgangi og vitum
ekki enn hvernig veturinn nýtist
til þess að gera pöddurnar sýningarhæfar. Pöddur vekja alltaf
mikla hrifningu.
Fyrir utan alíslenskar pöddur
berst alltaf til landsins töluvert

af flækingum. Í sumar erum við
þannig búnir að fá klaufhala og
þistilfiðrildi og fleira sem berst
hingað með vindum og líka með
innfluttum ávöxtum, svo sem kálfiðrildi og framandi kóngulær“,
segir Gunnar Sigurðsson, rannsóknamaður og skrifstofustjóri á
Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík.
– hlynur@bb.is
13

Lífssstílltíll

Biggibix með tíu
laga plötu í smíðum
Ísfirski tónlistarmaðurinn Biggibix (Birgir Örn Sigurjónsson)
sendi í júní í sumar frá sér sína
fyrstu smáskífu. Hún er með laginu Oh My, Oh My sem hefur
fengið góðar viðtökur á útvarpsstöðvum, sérstaklega á Rás 2.
Þar er lagið búið að vera sex
vikur á lista og er nú komið í
fjórða sæti. Í kjölfarið sendi hann
fyrir stuttu frá sér smáskífuna
Situation sem er talsvert öðruvísi
en sú fyrri. Oh My, Oh My er
innilegt popplag en Situation er
frekar partímúsík. Núna er Biggibix með tíu laga plötu í undirbúningi. Hún ber heitið Set Me
on Fire og vonast hann til að hún
komi út núna í haust.
„Hún var tilbúin í masteringu
um miðjan júlí en svo komu upp
vandræði í stúdíóinu og þar með
frestaðist útgáfan. En ég verð

bara að vera þolinmóður, enda er
ekki gott að flýta sér í þessum
bransa“, segir Biggibix. „Lögin
á plötunni eru ekki eftir neinni
sérstakri stefnu, ef svo má segja,
heldur hafa þau hvert sinn karakter. Enda finnst mér að maður
eigi ekki að flokka listamenn niður í einhverja flokka, ég get verið
poppari í dag og rokkari á morgun“, segir hann.
„Tónlistin hefur alla tíð skipað
stóran sess í mínu lífi, sem tjáningarform jafnt sem gleðigjafi.
Sem krakki kom ég heim eftir
skóla, lagðist á teppið í stofunni
og hlustaði á vinylplöturnar hjá
mömmu og pabba enda var
úrvalið mikið þar á bæ. Sú tónlist
mótaði mig töluvert í þann tónlistarmann sem ég er í dag. Fyrir
mér skiptir mestu máli að vera
heiðarlegur gagnvart sjálfum sér

í tónlistinni, ekki kæfa neinar
hugmyndir við fæðingu heldur
reyna að nýta allt sem kemur í
gegn. Það leynist yfirleitt eitthvað nothæft eða sniðugt í þeim
hugmyndum sem virðast vonlausar í byrjun.“
Biggibix fór af stað með sinn
sólóferil eftir að hafa fengið
styrki frá Ísafjarðarbæ, Menningarráði Vestfjarða og fyrirtækjum
á svæðinu. „Ég hefði lítið getað
gert án þess stuðnings sem ég
hef hlotið. Það er ekkert mál að
gera góða hluti þótt maður sé
staddur í litlu samfélagi og má
einna helst þakka netvæðingunni
fyrir það. Þetta snýst númer eitt,
tvö og þrjú um að hafa trú á því
sem þú ert að gera og fylgja því
eftir. Í dag er ég að bíða og vonast
til þess að fá að spila á Airwaves
hátíðinni, það væri mikill heiður

og virkilega gaman.“
Um daginn fékk Biggibix
skemmtilegan tölvupóst frá
kennslukonu í Argentínu. „Hún
sagði mér að lagið mitt Oh My,
Oh My væri töluvert vinsælt innan skólans og óskaði eftir „leyfi“

frá mér til þess að leyfa nemendum að flytja lagið á bæjarskemmtun á vegum skólans.
Skemmtilegt hvað heimurinn
getur verið lítill!“ segir Biggibix,
tónlistarmaður á Ísafirði.
– hlynur@bb.is

Mikil ánægja með
Tjöruhúsaferð
Sextíu manns af Hlíf, þjónustuíbúðum aldraða á Ísafirði
gæddu sér á kræsingum í
Tjöruhúsinu í síðustu viku.
Var um að ræða skipulagða
ferð sem Maron Pétursson,
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forstöðumaður Hlífar þótti
tilvalið að fara í og þátttakan
fór fram úr bestum vonum.
Sumir gestanna voru að koma
í fyrsta sinn í Tjöruhúsið. Var
tekið vel á móti gestunum,

með fiskiveisluhlaðborði eins
og Magnúsi Haukssyni vert er
einum lagið. „Mikil ánægja var
með kvöldið og allir afskaplega þakklátir fyrir matinn og
móttökurnar“ segir Maron.
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Góðgæti í saumaklúbbinn
Sælkeri vikunnar kemur með
tvo góða rétti sem er tilvalið að
reiða fram er gesti ber að garði.
Fyrst býður Guðrún Oddný upp
á heitan brauðrétt í saumaklúbbinn sem hentar vel við önnur
tækifæri líka. Þá kemur hún einnig með uppskrift af dísætum og
freistandi eftirrétti með ávöxtum
og kókosbollum. Guðrún Oddný
mælir hiklaust með þessum
tveimur réttum og segir þá vera
algjört æði!
Heitur réttur í
saumaklúbbinn
1 box sýrður rjómi 10%
2 dl majónes
6-7 sneiðar skinka í bitum
½ dós aspas
1 hvítlauksrif marið

6-7 sveppir sneiddir
1 rauð paprika
Karrý eftir smekk
Sýrður rjómi, majónes og karrý
hrært saman. Blandið restinni
saman við. Setjið brauð í botninn
á eldföstu móti og hellið gumsinu
yfir.
Yfir þetta er sett:
2-4 eggjahvítur stífþeyttar
4 msk majones

Skerið niður ávexti í eldfast
mót. Mjög gott að nota perur,
jarðaber, bláber. Einnig er hægt
að nota næstum hvaða ávexti sem
fólki langar í hverju sinni. Skerið
síðan kókosbollur í til helminga
leggið yfir ávextina og hitið í
ofni þar til bollurnar eru fallega

Karrý
Blandið varlega saman og setja
yfir réttinn. Bakið við 180° í 2030 mín.

brúnar. Berið fram með ís.
Ég skora á Láru Arnbjörnsdóttur í Bolungarvík að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Kókosbollu eftirréttur

Sælkerinn
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Sælkeri vikunnar er Guðný Oddný Schmidt á Suðureyri.
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