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„Það er langt síðan að
vinir mínir fóru að

þvertaka fyrir að spila
við mig Trivial Purs-

uit,“ segir Jóhann Sig-
urjónsson, læknir sem

hefur vakið athygli
fyrir vasklega fram-

göngu í Útsvari á RÚV.
Hann ræðir við BB um
upprunann á Ísafirði,

læknanámið og einskis
nýtar upplýsingar sem

geta þó stundum komið
að góðum notum.

Alltaf haft
áhuga á lífinu
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Hauskúpan er vansköpuð.

Melrakkasetri Íslands í Súða-
vík barst á dögunum afar óvenju-
leg gjöf, hauskúpa af melrakka
sem fannst í Leirufirði í Jökul-
fjörðum í júní. Að sögn fróðra
manna er hauskúpan auljóslega
vansköpuð. „Trýnið er stutt mið-
að við það sem eðlilegt getur
talist og stendur neðri kjálkinn
næstum sentimeter framundan
þeim efri. Neðri kjálkinn er þó
eðlilegur en frekar stuttur og allar
tennur eru til staðar, bæði í efri
og neðri gómi. Bitið er skakkt,
vinstri vígtönn er illa þroskuð og
hrufótt, en hinar eru í lagi,“ segir
í vefsíðu setursins.

Staðlaðar mælingar voru gerð-
ar á hauskúpunni og ljóst þykir
að dýrið hafi verið ungt og hefur
það líklegast drepist á fyrsta vetri.
Það var Sigurður Stephensen sem
kom kúpunni til Melrakkaseturs-
ins og vilja aðstandendur seturs-
ins koma á framfæri þökkum til
hans.                    – lisbet@bb.is

Melrakkasetrið
fær hauskúpu

Dregur verulega úr starfsemi
vegna hækkunar veiðigjalds
„Ég er búinn að segja upp öllu

starfsfólki. Þannig er bara staðan
núna,“ segir Kristján Andri Guð-
jónsson útgerðarmaður á Ísafirði
og framkvæmdastjóri Önguls
ehf. Fyrirtækið greiddi á fimmtu-
dag fyrstu greiðslu af fjórum af
árlegu veiðigjaldi. Reikningur
fyrirtækisins hljóðaði upp á fimm
milljónir, en í fyrra var hann tæp-
ar tvær milljónir. „Ég borgaði
jafn mikið í almennt veiðigjald í
ár, en borga nú til viðbótar 3
milljónir í sérstakt veiðigjald. Það
er ekki bjart yfir þessu.“

Að sögn Kristjáns hefur útgerð
Önguls verið skert um 100 tonn
af ýsu á fjórum árum. „Það er
engan ýsukvóta að hafa og ég sé
ekki fram að eiga ýsukvóta eftir
áramót,“ segir Kristján, sem hef-
ur þurft að veiða þorsk á handfæri

til að minnka kostnaðinn við út-
gerðina. Fram að áramótum
munu bátar Önguls veiða ýsu á
línu, en framhaldið er óvíst.
Fimm starfsmönnum hefur verið
sagt upp og taka uppsagnirnar

Kristján sárt.
„Við þurfum að standa við okk-

ar skuldbindingar gagnvart bönk-
um og öðrum aðilum. Starfs-
mönnunum hefur verið sagt upp
með löglegum fyrirvara. Mér

þykir ofsalega sárt að þurfa segja
upp starfsfólki og er eitt það erfið-
asta sem ég hef gert,“ segir Krist-
ján, en starfsmennirnir munu
hætta störfum um áramót.

Miklar umræður hafa skapast
um ný lög um veiðigjöld, en
gjaldið var hækkað umtalsvert á
Alþingi í vor. Eins og staðan er
núna í mun Öngull draga veru-
lega úr starfsemi sinni eftir ára-
mót. „Það verður að endurskoða
þetta auðlindagjald, þetta getur
ekki gengið svona. Þessi hækkun
er alltof mikil og gerist alltof
snemma. Kerfið er einungis 10
ára gamalt og menn hefður þurft
fjögur til sex ár í viðbót til að
koma sér á gott ról,“ segir Krist-
ján, og vísar þar til krókaflamarks-
kerfisins sem smábátasjómenn
vinna eftir. – gudmundur@bb.is

Kristján Andri Guðjónsson, framkvæmdastjóri Önguls.

„Í sjálfu sér er þetta engin ráð-
gáta því Frakkar hafa verið mjög
fjölmennir undanfarin ár. En
þetta gríðarlega stökk er hins-
vegar erfitt að útskýra,“ segir Sig-
urður Atlason formaður Ferða-
málasamtaka Vestfjarða um þá
staðreynd að frönskum ferða-
mönnum á Vestfjörðum hefur
fjölgað gríðarlega frá síðasta ári.
Alls voru skráðar 3.557 gisti-
nætur á franska ferðamenn frá
maí til ágúst á þessu ári. Á síðasta

ári gistu franskir ferðamenn
2.370 sinnum á svæðinu á þessu
tímabili.

Að sögn Sigurðar hafa franskir
ferðamenn sótt í sig veðrið á
þessu svæði undanfarin ár. „Þeir
hafa verið nálægt Þjóðverjunum.
Það sem ber þó að hafa í huga er
að þýskum ferðamönnum fækkar
ekki, heldur fjölgar þeim einnig,“
segir Sigurður, en þýskir ferða-
menn gistu 1.979 sinnum í ágúst-
mánuði á Vestfjörðum og Vestur-

landi í ár, en 1.879 sinnum í fyrra
og eru þeir fjölmennastir þeirra
sem sækja svæðið heim á ári
hverju.

„Kannski er tegund þeirra
ferðamanna frá Frakklandi sem
heimsækja Vestfirði að breytast.
Ég man að fyrir tíu árum þá voru
þeir Frakkar sem komu á svæðið
ekki í leit að menningartengdum
fyrirbærum,“ segir Sigurður sem
telur það vera að breytast. „Þetta
er frábær þróun hvernig sem á

hana er litið.“
Sigurður telur ekki að vest-

firskir ferðaþjónar hafi einblínt á
franskan markað sérstaklega um-
fram aðra. „Nú er hinsvegar ein-
hver aukinn áhugi fyrir Íslandi í
Frakklandi og því ber að fagna,“
segir Sigurður. Fleiri Bandaríkja-
menn einnig á svæðið en áður,
en í ár var 1.081 gistinótt skráð á
bandaríska ferðamenn í ágúst á
Vestfjörðum og Vesturlandi, en
í fyrra voru þeir 812.

Frakkar sækja vestur í auknum mæli

Miklar tafir hafa orðið á mót-
töku og uppsetningu á nýrri sýn-
ingarvél í Ísafjarðarbíói. Fresta
hefur þurft enduropnun nokkrum
sinnum en nú virðist endanleg
skiladagsetning á tækjabúnaðin-
um liggja fyrir og er gert ráð
fyrir að kvikmyndasýningar geti
hafist að nýju í lok þessa mánað-
ar. „Nú fer þetta allt að smella og
ef ekki koma upp neina frekari
tafir ættum við að geta farið af
stað með bíósýningar í lok
mánaðarins,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga.

„Ég er loksins komin með fast-
ar dagsetningar, tækin verða tekin
niður í Laugarásbíó 8. október
og þaðan flutt hingað vestur þar
sem þau verða sett upp.  Ef við
gefum þeim nokkra daga í hvort
verk, auk ófyrirséðra tafa - í ljósi
reynslunnar, ætti þetta að nást í
lok mánaðarin,“ segir Finnbogi.
Hann segir að mikil kúnst fylgi
uppsetningu og stillingu tækj-
anna og þurfi því sérfræðinga á
því sviði í verkið. „Það er einnig
verið að laga aðeins til í salnum,
og fremra rýmið og klósettin fá
einhvera andlitslyftingu í leið-
inni.“

Án þess að vilja fastnegla neitt
segir Finnbogi vonir standi til að
fá nýjustu James Bond myndina
sem fyrstu mynd eftir opnun.

Styttist í opnun
Ísafjarðarbíós
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Fyrsta atvinnu- og nýsköpun-
arhelgi Innovit og Landsbankans
fer fram í húsnæði Þróunarseturs-
ins á Ísafirði helgina 12.-14. októ-
ber nk. Helgin er samstarfsverk-
efni Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða og sveitarfélaga á Vest-
fjörðum með aðkomu fjölmargra
fyrirtækja á svæðinu. Helgar sem
þessar eru vettvangur fyrir þá

sem vilja koma viðskiptahug-
mynd í framkvæmd eða taka þátt
í uppbyggingu hugmynda ann-
arra. Þátttakendur fá tækifæri til
að ná lengra með hugmyndir sín-
ar með aðstoð fjölmargra sér-
fræðinga. Þá verða flutt gagnleg
erindi um uppbyggingu hug-
mynda og stofnun fyrirtækja.

Viðburðurinn er fyrir alla sem

hafa hugmyndir að vöru eða þjón-
ustu, starfandi fyrirtæki og einnig
þá sem vilja aðstoða aðra við
uppbyggingu hugmynda. At-
vinnu- og nýsköpunarhelgar eru
að erlendri fyrirmynd en slíkar
helgar hafa notið mikilla vin-
sælda um allan heim. „Helgin
skiptist í grófum dráttum niður á
þrjá daga og eru megin þættir

hvers dags þannig upp settir að á
föstudegi munu þátttakendur
kynna hugmyndir sínar og mynda
teymi með öðrum þátttakendum.
Laugardagurinn fer svo að mestu
í vinnu undir leiðsögn sérfróðra
aðila sem aðstoða við uppbygg-
ingu hugmyndanna.  Á lokadegi
helgarinnar eru hugmyndirnar
svo kynntar fyrir dómnefnd og

viðurkenningar og verðlaun veitt
fyrir frambærilegustu hugmynd-
irnar,“ segir Jón Páll Hreinsson.

Jón Páll kemur að ráðgjöf á
sérfræðisviði á laugardeginum og
segist afar spenntur að heyra þær
hugmyndir sem fólk ber með sér.
„Maður er alltaf glaðhlakkalegur
þegar svona viðburðir eru settir
upp í bænum“        – lisbet@bb.is

Atvinnu- og nýsköpunarhelgi á Ísafirði

Guðríður ráðin
leikskólastjóri

„Hjallastefnan hefur alltaf
heillað mig, það er margt áhuga-
vert og skemmtilegt í gangi í
þessum skóla sem ég hlakka til
að takast á við,“ segir Guðríður
Guðmundsdóttir leikskólakenn-
ari úr Bolungarvík, en hún var
nýverið verið ráðin leikskóla-
stjóri á leikskólanum Eyrarskjóli
á Ísafirði. Guðríður var ráðin úr
hópi þriggja umsækjenda, en
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar lagði
til að loknu hæfnismati að Guð-
ríði yrði boðið starfið.

Guðríður hefur starfað sem
leikskólakennari á Glaðheimum
í Bolungarvík frá síðustu alda-
mótum, en hún útskrifaðist sem
leikskólakennari árið 2006. Á
Glaðheimum hefur hún gegnt
stöðu aðstoðarskólastjóra frá því
að hún útskrifaðist sem leikskóla-
kennari.

Gautur ráðinn
umsjónarmaður

Gautur Ívar Halldórsson hefur
verið ráðinn umsjónarmaður
skíðasvæðisins á Ísafirði. Hann
tók við starfinu um síðustu mán-
aðamót. „Ég fer beint í að kynna
mér aðstæður, kanna útbúnað og
það sem þarf áður en snjórinn
kemur. Við þurfum að fara yfir
allan tækjabúnað og vélar og
passa upp á að allt sé í toppstandi
fyrir veturinn,“ segir Gautur Ívar,
sem segist vera með margar hug-
myndir um hvernig bæta megi
þjónustu við skíða- og brettaiðk-
endur og vonast hann til að geta
komið til móts við báða hópa bet-
ur en tekist hefur undanfarin ár.

Það hafa heyrst óánægjuraddir
með fyrirkomulagið og við ætl-
um að sjálfsögðu að reyna eftir
fremsta megni að bregðast við
þeim, t.d. með bættri aðstöðu fyr-
ir brettafólk og auknum opnunar-
tíma.“ Gautur segist vonast eftir
mikilli snjókomu og næst á óska-
listanum er almennilegt og hart
frost svo hægt verði að framleiða
snjó, ef hann fellur ekki af sjálfs-
dáðum af homnum ofan. „Skil-
yrði fyrir byssuna er 5-6 gráðu
frost og við munum að sjálfsögðu
framleiða í hvert sinn og það er
mögulegt.“

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
fengu um síðustu mánaðamót
fyrsta veiðigjaldsreikninginn af
fjórum, en hækkun á veiðigjaldi
var samþykkt á Alþingi í sumar.
„Reikningurinn núna hljóðaði
upp á 85 milljónir en þegar árið
verður gert upp munum við hafa
greitt veiðigjöld upp á um 340
milljónir króna auk 40 milljóna
vegna vegna tegunda utan lög-
sögu, samtals eru þetta um 380

milljónir króna,“ segir Einar Val-
ur Kristjánsson framkvæmda-
stjóri Hraðfrystihússins Gunn-
varar. Til samanburðar greiddi
HG 83 milljónir fyrir allt fisk-
veiðiárið í fyrra og 11 milljónir
vegna tegunda utan lögsögu.

„Að vísu eiga stjórnvöld enn
eftir að útfæra einhvern afslátt
vegna skulda við kvótakaup síð-
ustu ára,“ segir Einar, en búist er
við því að afsláttur verði veittur

þeim útgerðum sem staðið hafa í
miklum fjárfestingum undanfarin
ár. Einar vill meina að núverandi
hækkun á veiðigjaldi muni skerða
getu fyrirtækisins verulega til að
framkvæmda og fjárfesta. „Því
miður bitnar slíkt á nærsamfélag-
inu. Þess vegna er þetta ekkert ann-
að en ósanngjarn landsbyggða-
skattur og ótrúlegt að fjölmargir
þingmenn kjördæmisins skuli
styðja þetta og telja jafnvel ekki

nógu langt gengið.“
„Staðreyndin er sú að við búum

við hlutaskiptakerfi  þar sem
sjómenn okkar hafa haft um fjóra
fiska af hverjum tíu sem aflast
og því ekki hægt að demba þess-
um kostnaði á útgerðina án af-
leiðinga. Því er það óhjákvæmi-
legt að þetta hafi veruleg áhrif á
allt samfélag í sjávarbyggðum
þar með talin laun starfsmanna,
við búum við hlutaskiptakerfi.“

85 milljónir í fyrstu greiðslu

„Það bendir allt til þess að þessi
góða sala í Bolungarvík haldi
áfram,“ segir Guðmundur Óli
Tryggvason fasteignasali hjá
Fasteignasölu Vestfjarða. Mikil
söluaukning hefur verið á fast-
eignum í Bolungarvík að undan-
förnu, en að sögn Guðmundar
Óla eru aukin kaup og sala meðal
heimamanna sem útskýrir aukn-
inguna að mestu leyti. Í Ísafjarð-
arbæ og annars staðar á Vest-
fjörðum er einnig góður gangur í
fasteignasölu, og á sunnanverð-

um Vestfjörðum hefur fasteigna-
verð hækkað vegna meiri eftir-
spurnar.

Fasteignasala Vestfjarða sér
ekki um kaup og sölur á öllum
fasteignum í Bolungarvík, en
Guðmundur Óli hefur þó heyrt
um að margir Bolvíkingar séu að
færa sig um set í bænum. „Nú er
verið að byggja íbúðir fyrir aldr-
aða í bænum sem þýðir að eflaust
mun eitthvað af stærra húsnæði
losna. Fólk er bæði að stækka og
minnka við sig,“ segir Guðmund-

ur Óli, en Fasteignasala Vest-
fjarða hefur selt þó nokkur hús í
Bolungarvík það sem af er ári.

Á Patreksfirði og Bíldudal hef-
ur fasteignaverð hækkað að und-
anförnu, en það skýrist af auknu
framboði og eftirspurn. „Atvinnu-
starfsemi og uppbygging á svæð-
inu hefur verið mikil að undan-
förnu. Verðið hækkar þegar fólk
kemur á svæðið,“ segir Guð-
mundur Óli. Fasteignasala Vest-
fjarða sér ekki um útleigu leigu-
húsnæðis á svæðinu en Guð-

mundur Óli telur þó að talsverð
eftirspurn sé eftir leighúsnæði á
Ísafirði. Á dögunum greindi BB
frá því að 103 af 104 íbúum Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar væru í út-
leigu. „Þeir sem eru með íbúðir í
útleigu virðast ekki missa út einn
mánuð. Það er virðist því vera
mikil eftirspurn eftir húsnæði,
bæði hvað varðar leigu og sölu,
og það er gott mál,“ segir Guð-
mundur Óli Tryggvason, fast-
eignasali hjá Fasteignasölu Vest-
fjarða.         – gudmundur@bb.is

Líf á fasteignamarkaðnum
Í Bolungarvík er gott að vera.
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Styðja hugmyndir um hækkun
 virðisaukaskatts í ferðaþjónustu

„Menn virðast líta á það sem
einhverskonar lögmál að svíkja
undan skatti í ferðaþjónustu á
Íslandi. Við hvetjum því nýskip-
aðan ráðherra að hvika hvergi
frá áætlunum um fyrirhugaða
hækkun á virðisaukaskatti í
greininni“ segir Finnbogi Svein-
björnsson formaður Verkalýðs-
félags Vestfjarða, en stjórn fé-
lagsins hefur hvatt Katrínu Júl-
íusdóttur, ráðherra efnahags- og
fjármála til að beita sér fyrir
landsátaki gegn svartri atvinnu-
starfsemi. Finnbogi telur að þeir
fjármunir sem ferðaþjónustan
veltir á hverju ári skili sér aðeins
að hluta til inn í samfélagið vegna
svartar atvinnustarfsemi.

Í ályktun sem stjórn félagsins
samþykkti á stjórnarfundi á Patr-
eksfirði um helgina, kemur fram
að í dag skorti verkfæri til þess
að taka á svartri atvinnustarfsemi,
og því blómstri hún sem aldrei
fyrr. „Ferðaþjónustan er talin
vonarneisti í íslensku atvinnu-
og efnahagslífi. Margt gott hefur
verið gert til að efla ferðamenn-
sku á landinu og hefur þessum
atvinnuvegi vaxið mjög fiskur

keppnismöguleikar þeirra fyrir-
tækja sem eru með allt sitt á
hreinu séu skertir þegar jafn
margir og raun ber vitni innan
ferðaþjónustunnar svíki undan
skatti. Hann hefur ekki áhyggjur
af því að ferðaþjónustan á Íslandi
muni fara á hliðina ef hækkun
virðisaukaskatts á gistinætur hót-
ela verði samþykkt. „Ég held að
ferðaþjónustan muni þola það,
þó ég skilji vissulega gremju
þeirra ferðaþjóna sem eru með
allt sitt á hreinu.“

Í ályktuninni kemur fram að á
síðasta ári er talið að þau fyrirtæki
sem hafi stundað svarta atvinnu-
starfsemi á síðasta ári hafi skotið
14 milljörðum undan skatti. „Slík
upphæð dygði okkur Vestfirð-
ingum til að byggja Dýrafjarðar-
göng, lagfæra um Dynjandisheiði
og brúa Þorskafjörðinn, samt yrði
afgangur sem mætti nýta til að
endurnýta úr sér genginn tækja-
búnað á Landspítalanum.“

Stjórn félagsins hefur því skor-
að á Katrínu Júlíusdóttur ráðherra
að beita sér fyrir landsmátaki
gegn svartri atvinnustarfsemi.

– gudmundur@bb.is

um hrygg undanfarin ár. Ferða-
mannaiðnaðurinn er farinn að
velta milljörðum og skilar um-
talsverðum tekjum inn í íslenskt
samfélag,“ segir í tilkynningunni,
og því bætt við að virðisauki af
þessari miklu aukningu í íslenskri
ferðaþjónustu hafi ekki skilað sér

inn í ríkiskassann.
„Skýrasta sönnun þess eru nið-

urstöður átaks sem verkalýðs-
hreyfingin í samstarfi við at-
vinnulífið og skattinn hrundu af
stað árið 2010. Rétt er að benda á
að þar kom fram að ástandið væri
einna verst á Vestfjörðum. Hér

blómstraði svört atvinnustarf-
semi sem aldrei fyrr.“

Að sögn Finnboga tapa allir
þegar svört atvinnustarfsemi er
við lýði. „Þegar fólki er boðið að
vinna svart tapar það öllum sínum
félagslegu réttindum,“ segir
hann, og bætir því við að sam-

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða.
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Spurningin
Telur þú að áætlun

stjórnvalda um
afnám gjaldeyris-

hafta sé á réttri leið?
Alls svöruðu 283.

Já sögðu 91 eða 32%
Nei sögðu 192 eða 68%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austlæg átt og milt veður.
Rigning með köflum á
SA- og Austurlandi,
annars úrkomulítið.

Horfur á laugardag:
Austlæg átt og milt veður.

Rigning með köflum á
SA- og Austurlandi,
annars úrkomulítið.

Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðaustanátt
með rigningu á Suður-

og Vesturlandi.

Ritstjórnargrein

Vilji er allt sem þarf

„Ég get staðfest það að ég
verð áfram þjálfari BÍ/Bol-
ungarvíkur,“ segir Jörundur
Áki Sveinsson, en hann mun
halda áfram sem þjálfari
karlaliðs BÍ/Bolungarvíkur
á næstu leiktíð. Jörundur
gerði tveggja ára samning
við BÍ/Bolungarvík fyrir nú-
verandi leiktímabil, en upp-
sagnarákvæði var í samn-
ingnum. Ákvæðið gerði
bæði Jörundi, og stjórn BÍ/
Bolungarvíkur kleift að
segja upp samningnum eftir
síðasta tímabil.

Ánægja hefur verið með
störf Jörundar Áka, sem tók
við gjörbreyttu liði frá árinu
2011, en þá yfirgáfu margir
sterkir leikmenn liðið. Jör-
undur var staddur í sólinni á
Spáni þegar blaðamaður BB
ræddi við hann.

Jörundur
Áki áfram
með BÍ/

Bolungarvík

Talið er víst að bruninn í Laugardal við Ísafjarðardjúp í sumar hafi
verið af mannavöldum, og orsakast af grilli á dýrasta hamborgara Ís-
landssögunnar. Hvað sem því líður situr fámennt sveitarfélag uppi
með fjárhagslegan skaða, sem það ræður ekki við. Þegar árlegur
áætlaður kostnaður við brunavarnir í sveitarfélaginu ríflega tuttugu-
faldast og gleypir um leið fjórðung árstekna sveitarsjóðsins, er auð-
sær afdrifaríkur vandinn sem af hlýst. Hann er einfaldlega ofviða
sveitarfélaginu.

Einsýnt virðist að Súðavíkurhreppi er ætlað að sitja uppi með
skaðann. Vonir um að ákvæði í lögum um Jöfunarsjóð sveitarfélaga,
þar sem kveðið er á um heimildir til aðstoðar sveitarfélögum, sem
orðið hafa fyrir verulega íþyngjandi eða ófyrirséðum útgjöldum,
gætu orðið að liði, hefur innanríkisráðuneytið nú kveðið í kútinn.
Dómsorð: Umrædd grein í lögum um Jöfnunarsjóð var sérstaklega
hugsuð fyrir mál sem snúa að barnaverndarlögum.

Undir það mat Ómars Más Jónssonar, sveitarstjóra Súðavíkur, á
bb.is. 26. f.m. að nauðsynlegt sé að sveitarfélög leiti leiða til að
mæta slíkum áföllum, skal tekið. Uppákomur eins og bruninn í
Laugardal verða ekki séðar fyrir frekar en hverjar aðrar náttúruham-
farir. Fleiri skref, líkt og það sem tekið var með stofnun Viðlagasjóð,
þarf að taka. En, Súðavík þolir ekki biðina.

Tuttugu milljónir verða vart í prómillum mældar í ársreikningi
ríkissjóðs. Í árstekjum Súðavíkurhrepps er prósentuhlutfallið aftur á
móti það hátt, að rekstur hreppsins verður í uppnámi árum saman.
Vel má vera að engir lagakrókar finnist í innanríkisráðuneytinu, sem
réttlæti aðkomu ríkisvaldsins. En, annan eins ,,fjárhagshnút“ hefur
margsinnis verið höggvið á, af hálfu ríkisvaldsins, þegar ,,sérstök
þörf hefur krafist“, eins og það hefur verið orðað. Alþingi getur líka
komið að málinu. Vilji er allt sem þarf til að leysa þetta mál með
viðunandi hætti fyrir sveitarfélagið.

Góðar fréttir eru líka fréttirGóðar fréttir eru líka fréttirGóðar fréttir eru líka fréttirGóðar fréttir eru líka fréttirGóðar fréttir eru líka fréttir

Misserum og árum saman hafa fréttir af íbúafjölda á Vestfjörðum
verið með einum hætti. Nú bregður svo við að á annan veg er. Á
síðustu tveimur árum hefur íbúum Vesturbyggðar fjölgað um um 40
eða því sem næst 4,5%. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Vestur-
byggðar, segir jákvætt andrúmsloft viðloðandi í bæjarfélaginu, mik-
ill uppgangur hafi verið í atvinnulífinu og störfum hafi fjölgað við
fiskeldið og við stækkun kalþörungaverksmiðjunnar á Bíldudal. Þá
sé hótel í byggingu. Ef til vill sé þó mest um vert að talsvert af ungu
fólki flytur aftur heim að loknu námi. Áfram Vesturbyggð.     – s.h.

Fiskeldisiðnaðurinn hér á landi
hefur vaxið ört og stefnir í að
ársframleiðslan verði um 7.400
tonn á árinu og útflutningsverð-
mætið 4,5 til 5 milljarðar króna.
Auk þessa skilar sala innlands á
laxi og bleikju 850-1000 millj-
ónum króna. Útvegsblaðið gerir
þessum málum góð skil í vefriti
sínum en þar kemur m.a. fram að
vestfirsku fyrirtækin Fjarðalax og
Hraðfrystihúsið Gunnvör séu á

meðal stærstu eldisfyrirtækja
landsins í dag. Eins og áður sagði,
hefur verið gríðarleg aukning á
eldisframleiðslu og þá einna helst
í laxeldi og bleikjueldi. Metár
var í fiskeldisframleiðslu árið
2006 en þá nam ársframleiðslan
um 10.000 tonnum. Síðan þá hef-
ur ársframleiðslan verið að með-
altali 5000 tonn.

Guðbergur Rúnarsson fram-
kvæmdastjóri landssambands

fiskeldisstöðva segir aukninguna
í laxeldi meigi einna helst rekja
til Fjarðalax sem eru með aðsetur
á Tálknafirði, Patreksfirði og í
Arnarfirði. „Aukningin er mest í
laxinum og þar er Fjarðalax
fremst í flokki. Búið er að koma
upp fyrstu kynslóðinni af laxi
sem alin var í Tálknafirði og þar
er búið að slátra.“ Guðbergur seg-
ir Fjarðalax stefna að því verða
stærsti laxeldisframleiðandi

ársins. „Á síðsta ári var Íslands-
bleikja stærsti einstaki framleið-
andinn í fiskeldinu en Fjarðalax
verður sennilega stærri í ár. Síðan
má nefna Silfurstjörnuna í Öxar-
firði, Rifós í Kelduhverfi, Hauka-
mýrargil við Húsavík og Hólalax.
Í þorskeldinu er Hraðfrystihúsið
Gunnvör langstærst og reyndar
eina stóra fyrirtækið í þeim geira
hér á landi.“

– lisbet@bb.is

Fjarðalax og Gunnvör stærst á sínu sviði

„Þetta tengist þeirri staðreynd
að stjórninni hefur ekki tekist að
ganga frá ársuppgjöri,“ segir
Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, um ákvörðun sveit-
arstjóra þeirra sex sveitarfélaga
sem eiga aðild að Náttúrustofu
Vestfjarða að skipta út stjórn fé-
lagsins, en Náttúrustofa Vest-

fjarða hefur ekki skilað inn árs-
reikningum síðan árið 2009. Ný
stjórn félagsins verður skipuð af
Elíasi Jónatansson bæjarstjóra í
Bolungarvík og Þóri Sveinssyni
skrifstofustjóra Vesturbyggðar,
auk Daníels. Í varastjórn verða
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri
Vesturbyggðar, Andrea Kristín

Jónsdóttir sveitarstjóri Stranda-
byggðar og Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Súðavíkur.

Að sögn Daníels þótti sveitar-
stjórnarmönnum eðlilegt að grípa
inn í störf stjórnarinnar á þessum
tímapunkti. „Það þótti við hæfi
að embættismenn kæmu inn núna
og myndu endurskoða fjárhags-

lega hlið rekstursins. Þetta er að-
allega gert af fjárhagslegum
ástæðum,“ segir Daníel, en
stjórnin verður endanlega skipuð
í vikunni. Í fráfarandi stjórn sátu
Þorlefur Ágústsson, Jóhann
Hannibalsson og Sólrún Geirs-
dóttir.

– gudmundur@bb.is

Embættismenn í stjórn Náttúrustofunnar
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Læknirinn með
límheilann

Jóhann Sigurjónsson keppir
fyrir hönd Ísafjarðarbæjar í Út-
svari. Hann hefur verið læknir á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
í sumar og BB greip tækifærið til
að ræða við hann á meðan hann
dvelur á heimaslóðum.

„Það er ekki svo gott,“ segir
Jóhann þegar ég spyr hvort hann
sé sestur að á Ísafirði, en hann
hefur starfað sem læknir á Sjúkra-
húsinu á Ísafirði í sumar. „Því
miður erum við fjölskyldan á
förum í næstu viku.“ Við göngum
saman um sjúkrahúsið en Jóhann
er á vakt þennan sunnudagseft-
irmiðdag. Kaffistofan á jarðhæð-
inni er yfirgefin og þar tyllum
við okkur með kaffibolla og hefj-
um spjallið.

Vaskleg framganga Jóhanns í
spurningakeppninni Útsvari í
sjónvarpinu hefur vakið athygli
og ég spyr hvort hann hafi alltaf
verið mikill spurningaleikjamað-
ur.

„Já, ég hef allavega spilað Tri-
vial pursuit frá blautu barnsbeini
og það er langt síðan að vinir
mínir fóru að þvertaka fyrir að
spila við mig. Ég hef líka alltaf

Læknirinn með
límheilann

fylgst mjög vel með fréttum. Það
byrjaði sennilega þegar Olaf
Palme var myrtur og Challenger
geimskutlan fórst í lofttaki. Alla-
vega man ég mjög vel eftir þess-
um tveimur atburðum og ætli ég
hafi ekki verið sex ára þegar þetta
átti sér stað. Ég hef alltaf haft
áhuga á að fylgjast með og heilinn
í mér hefur þess vegna meðtekið
einhver heljarinnar ósköp af ein-
skisnýtum upplýsingum í gegn-
um árin.

Útsvar er reyndar töluvert frá-
brugðinn hefðbundnum spurn-
ingaleikjum. Þetta snýst miklu
meira um heppni. Stundum eru
þetta spurningar sem koma alveg
úr lausu lofti og ekki séns að
maður geti vitað svarið við þeim
nema fyrir einhverja hundahepp-
ni.  Einu sinni vorum við t.d.
spurð um einhverja persónu í
sjónvarpsþætti sem hefur aldrei
verið sýndur hér á Íslandi. Þetta
eru þekking sem enginn getur
lært skipulega heldur rambar
maður fyrir tilviljun á slíkar upp-
lýsingar,” segir Jóhann.

Uppruninn á ÍsafirðiUppruninn á ÍsafirðiUppruninn á ÍsafirðiUppruninn á ÍsafirðiUppruninn á Ísafirði

„Ég er fæddur og uppalinn á
Ísafirði og er að þremur fjórðu
Vestfirðingur. Mamma, Ása
Grímsdóttir, er fædd á Ísafirði
og Vestfirðingur í marga ættliði.
Pabbi, Sigurjón Guðmundsson,
er Húsvíkingur og ættaður frá
Tálknafirði og Flatey á Skjálf-
anda.

Ég átti góða æsku hér á Ísafirði
og fór stóráfallalaust í gegnum
mín uppvaxtarár. Ég var ekki
mikið í íþróttum en eins og margir
Ísfirðingar þá æfði ég skíði frá
sjö ára aldri og fram að unglings-
árum. Þegar ég var fimmtán ára
ákvað Skíðafélagið að við skyld-
um fara í æfingabúðir til Noregs.
Við þurftum að vinna töluvert til
þess að eiga fyrir þessari ferð og
gengum í hús og seldum klósett-
pappír og fleira.  Sjálfur réð ég
mig í vinnu hjá rækjuverksmiðju
Básafells meðfram skóla til þess
að eiga farareyri til Noregsferð-
arinnar. En svo var svo mikil
vinna í boði að ég fékk dollara-
merki í augun - Skíðaæfingarnar
fengu að víkja og aldrei fór ég til
Noregs. Þar með lauk eiginlega
mínum íþróttamannsferli.

Síðan þá hef ég ekki stundað
neina íþrótt markvisst nema ef
ég tel með ástar-haturs-samband
mitt við golfíþróttina. Mér hefur
miðað aftur á bak og verð lélegri
með árunum. Stundum mæti ég
á völlinn í góðu skapi en fer heim
aftur pirraður og fullur af bræði
yfir frammistöðu minni. Annars
hef ég gaman af hjólreiðum,
gönguferðum og í raun allri úti-
vist þegar tími gefst til, og keypti
mér nýlega gott fjallahjól. Ég
mætti sannarlega vera duglegri
að nota hjólið, eins og holdarfar
mitt gefur til kynna,” segir Jó-
hann og hlær.

Laugarvatn, félags-Laugarvatn, félags-Laugarvatn, félags-Laugarvatn, félags-Laugarvatn, félags-
líf og valkvíðilíf og valkvíðilíf og valkvíðilíf og valkvíðilíf og valkvíði

„Þegar ég var sextán ára fór ég
í Menntaskólann að Laugarvatni
og þar var ég heilmikið í félags-
málum – kannski meira en góðu
hófi gegnir. Á einhverjum tíma-
punkti hélt ég að félagsmál ættu
fyrir mér að liggja og ímyndaði
mér jafnvel að ég myndi leggja
stjórnmál fyrir mig. En þetta voru

draumar og skref á einhverri
þroskabraut. Allavega var ég
fljótur að hverfa frá þessari vit-
leysu.

Á Laugarvatni var ég formaður
nemendafélagsins og svo var ég
í stjórn Félags framhaldsskóla-
nema. Þá tók ég þátt í Gettu betur
í tvo vetur, en við náðum reyndar
aldrei góðum árangri þar. Í
undankeppninni fyrir sjónvarpið
mættum við í bæði skiptin Versl-
unarskólanum og þeir reyndust
ofjarlar okkar. Stressið lék okkur
einnig grátt, við vorum allir á
nálum og áttum miklu meira inni
en við náðum að sýna. Þetta var
samt góð reynsla, allavega þekkti
maður mikilvægi þess að halda
ró sinni þegar maður mætti fyrst
í Útsvarið.

Eftir stúdentsprófið tók mig
fimm ár að komast að hvað ég
vildi verða þegar ég yrði stór og
finna minn stað í lífinu. Ég endaði
því á að prófa nánast allt í há-
skólanum. Ég hef alltaf haft mjög
breitt áhugasvið og átt erfitt með
að taka stórar ákvarðanir. Ég byrj-
aði í lögfræði en skipti svo yfir í
spænsku. Þá var ég tvo vetur í



FIMMTUDAGUR     11. OKTÓBER 2012 99999

verkfræðideild og reyndi við
samkeppnispróf í tannlækning-
um og samhliða þessu sótti ég
líka marga tíma í heimspeki og
stjórnmálafræði.  En eftir að ég
byrja í læknisfræði var ég kominn
á beinu brautina og hespaði henni
af á tilsettum tíma.

Ekki tókst mér að halda mig
frá félagsstörfum á þessum tíma.
Stúdentapólitíkin höfðaði þó eng-
an veginn til mín. Meðan ég var
í verkfræðinni tók ég virkan þátt
í starfi félags Stjórnmálafræði-
nema. Við settum á fót fyrirbæri
sem kallast Model Unitied Nat-
ions. Þetta var fyrst og fremst
gott tækifæri til að fræðast um
alþjóðastjórnmál og ekki síður
til að ferðast á framandi slóðir og
í þessum félagsskap fór ég til
Egyptalands, New York og Was-
hington. Í læknadeild tók ég virk-
an þátt í félagslífi og í dag sit ég
í stjórn félags almennra lækna,“
segir Jóhann

Bjartar og myrkarBjartar og myrkarBjartar og myrkarBjartar og myrkarBjartar og myrkar
hliðar sjómennskunnarhliðar sjómennskunnarhliðar sjómennskunnarhliðar sjómennskunnarhliðar sjómennskunnar

Eins og margir ungir menn frá

Vestfjörðum hefur Jóhann fengið
að spreyta sig á sjó.  Sjómenn-
skuferillinn var hins vegar upp
og ofan.

„Þegar ég var unglingur heyrði
maður sögur af gríðarlegum tekj-
um sjómanna. Þannig að hugur
minn stóð til sjómennsku og mig
langaði mikið til þess að reyna
mig á sjónum. Þegar ég var sautj-
án ára hafði ég fengð starf hjá
Kambi á Flateyri en þegar liðið
var á sumarið var mér boðið pláss
á línuskipi frá Hafnarfirði. Ingi-
björg verkstjóri vildi ekki standa
í vegi fyrir þessu gullna tækifæri
og veitti mér lausn frá störfum
þótt hún hafi ekki verið ánægð
því fyrirvarinn var stuttur.

Ég fer suður og við taka senni-
lega verstu fimm vikur í lífi mínu.
Þetta var gamall dallur og áhöfnin
ekki frýnilegur hópur. Siglt var
lengst út af Reykjaneshrygg þar
sem við reyndum að veiða grá-
lúðu þótt skipstjórinn hefði aldrei
verið viðriðinn slíkan veiðiskap
áður. Þarna voru við semsagt utan
símasambands í fimm vikur sem
voru hreint út skelfilegar. Svo
kom launaseðillinn sem hljóðaði

upp á 50 þúsund krónur, en það
fylgdi líka gíróseðill með launa-
umslaginu. Í ljós kom að launin
höfðu verið ofgreitt þar sem ég
átti eftir að borga fyrir fæðið.
Eftir þessa vondu reynslu hét ég
því að ég myndi aldrei fara aftur
á sjó.

En tveimur árum seinna var
mér boðið að fara með Framnes-
inu í túr og það var allt önnur
reynsla. Næstu misseri fékk ég
að fara nokkra túra á Framnesinu
og Páli Pálssyni og þetta voru
prýðispláss. Skemmtilegur mann-
skapur, góður skóli og fínar tekj-
ur. Þá var ég líka nokkra túra á
Ásbirni RE sem er í eigu HB
Granda og það var líka mjög gott
pláss.

Veturinn áður en ég fór í lækn-
isfræðina fór ég á sjóinn einn
vetur. Það var mikil ævintýraút-
gerð en ég og vinur minn Þor-
steinn Másson rérum saman á
balalínu frá Súðavík fyrir Gísla
Hermannsson. Þetta var mjög
skemmtilegur tíma enda Steini
góður félagi og það var gaman
að vera með honum daginn út og
inn í þessa mánuði. En þetta voru

ekki uppgripstímar peningalega
séð.

Heilt yfir á ég því mjög góða
reynslu af sjómennskunni þótt
ég muni seint kallast reyndur
sjómaður og þaðan af síður tog-
arajaxl. Ég er líka örvhentur og á
sjó er ekki gert ráð fyrir örvhent-
um, það er sjálfsagt auðveldara
að verða örvhentur skurðlæknir
en sjómaður,“ segir Jóhann og
kímir við.

Læknisfræðin ogLæknisfræðin ogLæknisfræðin ogLæknisfræðin ogLæknisfræðin og
almenn þekkingalmenn þekkingalmenn þekkingalmenn þekkingalmenn þekking

Eftir fimm ára háskólaflakk og
sjómennsku hellti Jóhann sér út í
læknisfræðina, en hvað varð til
þess að hann tók þessa ákvörðun?

„Mig hafði reyndar lengi lang-
að í læknisfræði en ég lagði aldrei
út í að eyða heilli önn í undir-
búning fyrir samkeppnisprófið.
Kannski hafði ég í raun alltaf
litla trú á því að ég kæmist í
gegn. Auðvitað sé ég núna að
þetta var alger hugsanavilla en
þegar inntökuprófið tók við af
samkeppnisprófinu ákvað ég að
reyna við það. Ég hafði samt

enga trú á að ég myndi komast
þar inn. Maður var búinn að heyra
útundan sér að margir væru að
læra heilan vetur fyrir prófið og
að þeir sem væru útskrifaðir úr
Menntaskólanum í Reykjavík
stæðu miklu betur þar sem námið
þar miðaði gagngert að þessu
prófi.

En þá kom sér vel að hafa
komið víða við í háskólanum og
hafa sankað að sér einskisnýtum
fróðleik.  Á prófinu gilti almenn
þekking og siðfræði heil 30%.
Og ég er nokkuð viss um að þessi
hluti hafi skilað mér inn. Eftir
prófið báru menn saman bækur
sínar og þá komst ég að því að
ólíkt mér áttu margir í erfiðleik-
um með þennan hluta.

Þegar komið var í læknisfræð-
ina gekk mér vel. Hópurinn sem
komst inn varð fljótlega mjög
þéttur og andrúmsloftinu svipaði
mjög til bekkjarfyrirkomulagsins
í Menntaskólanum að Laugar-
vatni. Þetta námsumhverfi hent-
aði mér mjög vel, kannski vegna
upprunans hér á Ísafirði, en al-
mennt eru menn einir á báti í
háskólanámi sínu,“ segir Jóhann.



1010101010 FIMMTUDAGUR     11. OKTÓBER 2012

haustið 2005 og útskrifaðist vorið
2011. Hann segir læknisnámið
hafa verið skemmtilegan tíma og
einnig viðburðaríkan. Í náminu
kynntist hann unnustu sinni, Þor-
björgu Karlsdóttur, en þau voru
samferða í læknisfræðinni og
felldu hugi saman á fjórða ári
námsins. Eftir útskrift tók við
svokallað kandídatsár þar sem
læknanemar starfa þrjá mánuði á
heilsugæslu og níu mánuði á
spítala.

„Sumarið eftir útskrift fórum
við saman til Vestmannaeyja og
réðum okkur á heilsugæslu í þrjá
mánuði. Það var vægast sagt
erfiður tími og fyrst við komumst
bæði í gegnum það getum við
hvað sem er. Það eina sem við
þekktum af læknisstörfum í hér-
aði var að vera hér á Ísafirði
sumarið áður, en munurinn á
þessum stöðum var gífurlegur
þótt íbúafjöldinn sé nokkurn veg-
inn sá sami. Hér var mjög vel
tekið á móti manni, mikill stuðn-
ingur veittur á spítalanum og auð-
vitað er maður hér öllum hnútum
kunnugur.

Hvorugt okkar hafði hins vegar
komið til Eyja. Mikið var að gera
og við vorum til skiptis á sólar-
hringsvöktum og vaktsíminn til
skiptis á sitthvoru náttborðinu
allar nætur. Við náðum næstum
aldrei fullum nætursvefni nema
þegar við fórum í helgarfrí til
Reykjavíkur einu sinni í mánuði.
Þetta stafaði sjálfsagt af því að í
Vestmanneyjum er mjög mikil
atvinna og m.a. unnið á vöktum í
þremur stórum frystihúsum.
Þetta þýddi að það var mjög mik-
ið af slysum og veikindum. Eyja-
menn iðka einnig mikið að
hringja í vaktsímann á öllum tím-
um sólarhrings með minniháttar
erindi og umkvartanir – jafnvel á
nóttunni til að fá ráðleggingar
um val á flösusjampói. Eftir þetta
er ég mjög þakklátur því að fólk
hér fyrir vestan hefur almennt
mjög góðan skilning á því að
vaktsími læknis er fyrir neyðartil-
felli.

Rúsínan í pylsuendanum var
svo þegar Þjóðhátíðinn var hald-
in. Þá ríkti styrjaldarástand á spít-
alanum alla helgina, líkt og vænta
má í borgarastyrjöld. Maður af-
greiddi í kringum tíu sjúklinga á
klukkutíma alla nóttina og það
voru hin ólíklegustu slys og
áverkar sem komu á borð til okk-
ar. Eftir Vestmannaeyjadvölina
höfum við gantast með hvílík
eldskírn þetta var, bæði persónu-
lega og faglega og töldum okkur
þá vera orðin fær í flestan sjó,“
segir Jóhann og hlær við minn-
ingunni.

Fjölskylda og sérsviðFjölskylda og sérsviðFjölskylda og sérsviðFjölskylda og sérsviðFjölskylda og sérsvið
Eftir dvölina í Vestmannaeyj-

um réð Jóhann sig á Sjúkrahúsið
á Akranesi en Þorbjörg á Lands-
spítalann. „Ég var heppinn að fá
stöðu á Akranesi og var mjög
ánægður með dvölina þar síðast-
liðinn vetur. Þetta er til þess að

gera lítill spítali en það var nóg
af aðgerðum, öflug fæðingar-
deild, hæfilega annasöm slysa-
deild og síðast en ekki síst frá-
bærir sérfræðilæknar að vinna
með og læra af. Ég fékk því mjög
góða almenna reynslu á þessum
níu mánuðum,“ segir Jóhann.

Fljótlega eftir að kandídatsári
læknahjónanna lauk í vor var
fjölgun í fjölskyldunni. „Við
eignuðumst son 16. júní, sem gef-
ið var nafnið Ásgrímur í höfuðið
á mömmu, en ég fékk líka barn í
kaupbæti þegar við Þorbjörg hóf-
um sambúð. Hann heitir Viktor
og er fimm ára.

Upphaflega hafði ég áformað
að vera í fæðingarorlofi í allt
sumar, alveg fram til 1. nóvember
þegar ég hef störf á svæfinga- og
gjörgæsludeildinni á Borgarspít-
alanum. En þá hringdi Þorsteinn
yfirlæknir sem var í vandræðum
með að fá lækni yfir sumartím-
ann. Ég ákvað að slá til enda góð
tilhugsun að fá að koma hingað
með fjölskylduna. Og þótt það
sé töluvert vaktaálag hér og
stundum miklar annir þá er alltaf
skemmtilegt að vinna hérna og
mér finnst ég alltaf vera í fríi
þegar kem vestur.

Ég hlakka til að byrja á Borgar-
spítalanum. Ég er ekki alveg
búinn að gera upp hug minn hvað
varðar framhaldsnám, en reynsla
á svæfinga- og gjörgæsludeild er
mjög góður grunnur fyrir allt
framhaldsnám. Maður öðlast
öryggi og færni í meðferð veik-
ustu sjúklinganna. Í dag stendur
hugur minn helst til svæfingar-
og gjörgæslulækninga en hef þó
ekki slegið skurðlækningar út af
borðinu,“ segir Jóhann og ég spyr
hvað það sé við þetta sérsvið
sem heilli hann.

„Ég veit það svo sem ekki ná-
kvæmlega. Við fengum smá inn-
sýn í öll læknastörf í náminu og
það kann að vera ég hafi eignast
fyrirmyndir þegar ég fylgdist
með svæfingalæknunum. Þeir
standa jafnan í eldlínunni í bráða-
tilfellum og það hafði mikil áhrif
á mig að fylgjast með þeim
pollrólegum leysa úr málunum.
Auðvitað er margt annað sem
heillar mig í læknisstörfunum og
þetta er ekki afráðið.

Í raun hefur það komið á óvart
hversu mikið hugmynd mín um
læknisfræði hefur breyst á þeim
tíma frá því ég byrjaði í náminu
og þar til ég lauk því. Störfin eru
miklu fjölbreyttari en ég gerði
mér grein fyrir. Og þótt ég hafi
nú lokið formlegu námi á skóla-
bekk þá hef ég ennþá nokkuð
frjálst val um hvort ég vil starfa á
skrifstofu frá átta til fjögur eða
vinna í þyrlu og sinna útköllum
einhversstaðar yfir miðju Atl-
antshafi – og allt þar á milli.

Þetta er samtímis kostur og
ókostur og sá á kvölina sem á
völina. Stundum hef ég fengið
hjartsláttarköst og fundist að ég
væri aftur kominn á sama stað og
eftir stúdentsprófið að geta ekki

Minnið og mennskanMinnið og mennskanMinnið og mennskanMinnið og mennskanMinnið og mennskan
Í læknisfræði er gerð mikil

krafa um utanbókarlærdóm en
eins og Jóhann hefur sýnt í Út-
svarinu þá er minnið í góðu lagi.
Það hefur væntanlega komið sér
vel í náminu?

„Jú, þetta kom sér mjög vel.
Sérstaklega á fyrsta árinu þegar
við þurftum að læra öll líffæra-
heitin á latínu og kunna skil á
hverjum einasta krók og kima í
mannslíkamanum. Ég lærði þetta
eins og líkaminn væri landakort
þar sem ég þurfti að læra nöfn á
öllum borgum og bæjum, vegum
og vegamótum, en þannig gat ég
séð þetta fyrir mér í huganum og
kallað upplýsingarnar fram.

Það er kannski fullmikið að
tala um náðargáfu, en það er erfitt
að útskýra hvernig límheilinn
virkar. Hellingur af upplýsingum
festist í minninu án þess að maður
ætli sér það beint. En til þess að
maður geti nýtt sér þennan hæfi-
leika að einhverju ráði þarf maður
að geta kalla upplýsingarnar fram
þegar maður þarf á þeim að halda.
Því miður hef ég ekki svo góða
stjórn á þessu að ég geti það,
hvorki á prófum né í vinnunni.
Læknar þurfa oft að rifja upp
upplýsingar með engum fyrirvara
og ég ekkert frábær í því. Ég lít
miklu frekar svo á að maður eigi
að læra að þekkja sín takmörk og
kunna að leita sér upplýsinga í
stað þess að leitast við að hafa öll
svörin á takteininum,” segir Jó-
hann.

Læknar þurfa í námi sínu að
umgangast hluti sem mörgum
finnst óbærilegt að hugsa um.
Hvernig gekk Jóhanni með þenn-
an þátt námsins, leið yfir hann í
fyrsta sinn sem hann þurfti að
sauma sár á slysavarðstofunni?

„Nei, það kom sem betur fer
aldrei fyrir, enda eru nemendur
vel undirbúnir áður en þeim er
hent í djúpu laugina og ótalmargt
óhugnarlegra en sár og sauma-
skapur. Almennt má segja að
námið sé hæg aðlögun að þessum
hlutum frekar en sjokkþerapía.

Það er samt ekkert sem getur
búið mann undir þann ljótleika
sem maður getur staðið frammi
fyrir í læknisstarfinu, rétt eins og
í lögreglunni og fleiri störfum
þar sem skuggahliðar mannlífs-
ins blasa við. En ég held líka að
maður eigi ekki að venjast þessu.
Það á ekki að vera auðvelt að
standa frammi fyrir erfiðum hlut-
um, hvorki slysum né mannleg-
um harmleikjum. Maður verður
fyrst og fremst að vera mann-
eskja. Þegar ljótleikinn er orðinn
hversdagslegur og vekur ekki upp
nein viðbrögð er hætt við að mað-
ur hafi tapað hluta af mennsk-
unni,“ segir Jóhann.

Kandídatsárið ogKandídatsárið ogKandídatsárið ogKandídatsárið ogKandídatsárið og
vígvöllurinn í Eyjumvígvöllurinn í Eyjumvígvöllurinn í Eyjumvígvöllurinn í Eyjumvígvöllurinn í Eyjum

Jóhann hóf nám í læknisfræði

valið. Ég er þó staðráðinn í að
eyða ekki fimm árum í limbói
heldur vera búinn að taka kúrsinn
að einu ári liðnu,” segir Jóhann
og hlær.

Heimilislíf læknaHeimilislíf læknaHeimilislíf læknaHeimilislíf læknaHeimilislíf lækna
og áhuginn á lífinuog áhuginn á lífinuog áhuginn á lífinuog áhuginn á lífinuog áhuginn á lífinu

Læknastarfið er jafnan mjög
annasamt og ég spyr því hvernig
heimilislífið gangi með ungabarn
þegar báðir foreldrar eru ungir
læknar.

„Það hefur ótvíræða kosti að
vera læknir og eiga maka sem
einnig er læknir. Læknastarfið
verður eiginlega óhjákvæmilega
stór hluti af öllum þeim sem
leggja þetta fyrir sig. Menn gera
þetta af lífi og sál og þetta verður
ekki eingöngu vinna heldur líka
áhugamál. Það er því mjög þægi-
legt að eiga maka sem hægt er að
ræða við um starfið – í raun er
það alveg ómetanlegt. Við höfum
getað borið saman bækur okkar í
náminu og stutt hvort annað í
starfi.

Það sem getur hins vegar verið
erfitt er vinnuálagið. Það kom
t.d. fyrir í vetur að Þorbjörg var
að vinna 21 dag samfleytt og ég
á nokkrum næturvöktum á sama
tímabili. Eins og gefur að skilja
þá sáumst við ekki mikið á þeim
tíma. Þá getur þetta verið mikið
púsluspil þegar maður er með
börn. Við þurfum til að mynda
að haga vaktaáætlunum okkar
þannig að við getum skipst á að
vera á næturvakt. En þá kom
fyrir að við vorum ekki nema
fjórum sinnum saman heima yfir

nótt í heilan mánuð. Þetta getur
vissulega reynt á en verður von-
andi ekki svona að eilífu. Við
bindum að minnsta kosti vonir
við að okkur auðnist einhvern
tímann að finna starfsvettvang
með léttari vaktabyrði – annað
væri ekki kræsileg tilhugsun,“
segir Jóhann.

Það er augljóslega ekki mikið
rúm fyrir margt annað en fjöl-
skylduna og læknastörfin, en
tekst Jóhanni ekki að finna tíma
fyrir önnur áhugamál?

„Ég er nú svo mikill kleifhugi
að ég hef aldrei náð að festa mig
við eitt áhugamál eins og golf
eða stangveiði.  Annars hef ég
bara mikinn áhuga á lífinu. Við
eigum góða vini og fjölskyldu
sem við rækjum þegar færi gefst.
Mér finnst rosalega gaman að
ferðast, njóta útivistar, lesa bækur
og horfa á bíómyndir. Ég er svo-
lítill nautnaseggur og veikur fyrir
góðum mat og víni, þó auraráð
og tímaskortur veiti takmarkað
svigrúm til að njóta slíks.. Þegar
við Þorbjörg gerum okkur daga-
mun þá felst það venjulega í því
að við förum út að borða eða
eldum eitthvað gott heima og
drekkum góða vínflösku,“ segir
Jóhann, en um leið og hann hefur
sleppt orðinu hringir vaktsíminn.
Hann svarar.

„Ég verð kominn eftir smá
stund,” segir hann og leggur á.
„Er þetta ekki orðið ágætt hjá
okkur. Ég þarf nefnilega að fara í
stutta vitjun niðri í bæ,“ segir
hann og stendur upp. „Jú, þetta
dugar og vel það,” segi ég og við
kveðjumst.

– Kristján Torfi Einarsson.
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„Allir ættu að kunna að róa“
„Þetta er virkilega ánægjulegt

verkefni og mun hafa heilmikla
jákvæða þróun í för með sér.
Allir Vestfirðingar ættu að kunna
að róa, það er alveg klárt mál.“
segir Jón Reynir Sigurvinsson,
skólameistari Menntaskólans á
Ísafirði, um nýtt verkefni sem
skólinn tók nýverið upp í sam-
starfi við Verkalýðsfélag Vest-
firðinga. Verkefnið snýr að yfir-
halningu og umsjón með róðra-
bátum sem notaðir hafa verið í
áraraðir á sjómannadaginn og til
kappróðurs á milli nemenda og
kennara að hausti.

„Eins og eftirtekt var að, var
engin róðrarkeppni í haust, því
bátarnir voru einfaldlega of illa
farnir til þess.  Við komum þá að
máli við verkalýðsforystuna í
bænum og úr varð þetta samstarf
um lagfæringu bátana.“  Fram-
kvæmd samstarfsins felur í sér
að Mennstaskólinn sér um verk-
legan þátt viðhalds bátanna gegn
því að hafa af þeim afnot til æf-
inga og keppna í róðri.  Verka-
lýðsfélagið leggur til efni á móti.
Jón Reynir segir verkefnið þegar
komið af stað, en bátarnir voru
færðir upp í Menntaskóla í síð-
ustu viku. „Við stefnum á að þeir
verði komnir í lag og í gagnið
fyrir Sólrisu í seinasta lagi, og
keppni haustsins mun verða hald-
in þá, svo ekki mun myndast
skarð í þessa gömlu hefð.“

Hugmyndir eru uppi um að
sem flestar deildir skólans komi
að uppbyggingu bátanna.  Hug-
myndir eru uppi um að stafræna

smiðjan sem fór af stað í haust
muni sjá um að hanna og búa til
merkingar á bátana, sem og mun
plötufræsari smiðjunnar verða
notaður við að endurnýja árabún-
aðinn.  „Allar tólf árar bátanna
eru týndar og höfum við von um
að hægt verði að nýta nýja tækni
til smíði á nýjum. Þá verða nýjar
árar teiknaðar í þrívíddarforriti
og „prentaðar“ út úr fræsaran-
um.“

Jón Reynir segir einnig að
verkefnið hafi mjög fjölþætta

kosti, því einnig sé það liður í
uppbyggingu annars verkefnis
sem Menntaskólinn tekur þátt í,
„Heilsueflandi framhaldsskóli“.
Þetta er liður í að gera róðurinn
að veigameira atriði í skólalífinu
en áður, þannig að ekki verði
bara um eina uppákomu að ræða
á ári, heldur verður sportið að-
gengilegt allt skólaárið og von-
andi verður þetta til að kapp-
róðrastemning myndist á svæð-
inu, eins og var fyrir ekki svo
margt löngu.

Umsvif verkefnisins eru þó
ekki upptalin, því Jón Reynir seg-
ir einnig í bígerð samstarf á milli
skólastiga í kringum bátana. „Til
mín komu nokkrir Haf- og strand-
svæðanemendur frá Háskólasetr-
inu og vildu kanna möguleika
eflingu tengsla á milli skólanna.
Úr varð að skólinn mun veita
nemendum Háskólasetursins að-

gang að bátunum til æfinga og
svo yrði stór skólakeppni í vor,
svolítið eins og Cambridge og
Oxford,“ segir Jón reynir og hlær.
Hann segir einnig að vonir standi
til að hægt verði með tíð og tíma
að færa samstarfið niður á grunn-
skólastig og þannig náist tenging
á milli allra skólastiga í gegnum
róðurinn.             – lisbet@bb.is

Einn bátanna, ásamt fríðu föruneyti.

„Það er löngu kominn tími á
að bæta við fjármunum, ástandið
er orðið mjög slæmt,“ segir Valur
Richter formaður félags refa- og
minnkaveiðimanna á Vestfjörð-
um. Að sögn Vals hefur refum
fjölgað mikið á norðanverðum
Vestfjörðum á undanförnum ár-
um og hafa refaskyttur ekki við
fjöldanum. Ísafjarðarbær greiðir
félaginu árlega upphæð sem Val-
ur segir ekki nálægt því að vera
nægjanlega háa. „Við fáum greitt
fyrir hvern skotinn ref og við
erum mjög fljótir að ná upp í
þessa upphæð.“

Um miðbik tíunda áratugarins

var ákveðið að 7000 krónur
skyldu greiðast fyrir hvern skot-
inn ref. Sú tala hefur ekki hækkað
og segir Valur það skökku við.
„Fyrir þessa upphæð sem við fá-
um hjá bænum náum við varla
upp í olíukostnaðinn til að komast
á staðinn.“

Refa- og minnkaveiðifélagið
nær frá Skutulsfirði og inn í miðj-
an Arnarfjörð. Að sögn Vals er
tófan skæð á þessu svæði og stór
sér á þeim dölum sem hún gerir
sér greni í. „Það er alltaf sárt að
sjá hvernig tófan fer með fugla-
lífið. Hún kemur stundum með
sjö til níu unga í einni ferð til

baka í grenið, og er jafnvel að
fara sex ferðir á sólarhring. Hún
drepur gífurlegt magn af fugli,“
segir Valur, sem er ósáttur við
sérfræðinga sem segja að fjöldi
tófna sé ekki jafn mikill á þessu
svæði og raun ber vitni. „Það er
búið að gefa það út að þetta sé
ekkert vandamál, en því fer fjarri.
Það vitum við sem stöndum í
þessu.“

„Fólk sem ferðast á Horn-
strandir hefur á orði hvað fugla-
lífið þar er orðið lítið. Það segir
sig sjálft að ef að ekki er gripið í
taumanna mun þetta fara illa.“

– gudmundur@bb.is

Tófunni fjölgar ört á Vestfjörðum
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Reykjavík er ekki á kortinu

smáar
Tapast hefur 3ja krossa gull-
hálsmen án festi. Hálsmenið
tapaðist 14. febrúar sl. Finn-
andi vinsamlegast hafi sam-
band í síma 456 3862 eða skili
því á lögreglustöðina.

Óska eftir að kaupa Skoda
dísel, hest Oktaviu sedan eða
statipn, árg. 2005-2008. Bara
sjálfskiptir, ekki mikið eknir,
góðir og vel með farnir koma
til greina. Gott verð fyrir góð-
an og réttan bíl. Upplýsingar
í síma 864 4032 og 894 4032.

„Kattaþvottur og yfirklór“ Ósáttir við
ummæli Ás-
geirs Erlings

„Þessi vinnubrögð Ásgeirs
Erlings, að vera með órök-
studdar dylgjur í garð kollega
sinna eru mjög aðfinnsluverð
og eru líklega brot á siðareglu
Félags fasteignasala,“ segir í
aðsendri grein þeirra Tryggva
Guðmundssonar og Guð-
mundar Óla Tryggvason hjá
Fasteignasölu Vestfjarða á vef
bb.is. Í greininni kemur fram
að tilboð Óttars Överby í
gamla Kaupfélagshúsið við
Austurveg 2 á Ísafirði hafi
borist Fasteignasölu Vest-
fjarða þann 27. mars síðast-
liðinn.

Tryggvi og Guðmundur
segja það alrangt að Fast-
eignasala Vestfjarða hafi mis-
munað bjóðendum í fasteign-
ina með því að láta hina til-
boðsgjafanna vita af tilboði
Óttars. Það hafi reynst ómögu-
legt, þar sem tilboð þeirra
Ágústs Gíslasonar, Flosa
Kristjánssonar, Alfreðs Erl-
ingssonar og Gísla Más Ágústs-
sonar hafi borist fasteignasöl-
unni daginn áður.

Ísafjarðarbær telur ákvörðun
sína um að taka tilboði þeirra
Ágústs Gíslasonar, Flosa Krist-
jánssonar, Gísla Más Ágústsson-
ar og Alfreðs Erlingssonar í eign-
ina að Austurvegi 2, einnig
þekktu sem Kaupfélagshúsinu,
réttmæta. Þetta kemur fram í
svari Ísafjarðarbæjar til Ásgeirs
Erlings Gunnarssonar fasteigna-
sala, en hann telur Óttar Överby
skjólstæðing sinn vera hlunnfar-
inn í viðskiptum sínum við sveit-
arfélagið. Ásgeir Erling telur þó
enn að Ísafjarðarbær hafi engu
svarað um hvers vegna umræddir
kaupaðilar hafi fengið 14 bíla-
stæði á gjafvirði.

Féllu frá fyrstaFéllu frá fyrstaFéllu frá fyrstaFéllu frá fyrstaFéllu frá fyrsta
samþykkta tilboðisamþykkta tilboðisamþykkta tilboðisamþykkta tilboðisamþykkta tilboði

Þann 12. október á síðasta ári
barst bæjaryfirvöldum tilboð frá
Ágústi, Flosa, Gísla og Alfreð
upp á 40 milljónir króna í um-
rædda eign. Þar var gert ráð fyrir
að í kaupunum fylgdu 14 séreign-
arbílastæði og að seljandi, bær-
inn, myndi annast breytingar

lóðar vegna þessa. Tilboðið sam-
þykkti bæjarstjórn á fundi þann
3. nóvember 2011. Skömmu síðar
féllu tilboðsgjafar hinsvegar frá
kauptilboðinu. Samkvæmt upp-
lýsingum blaðsins var það vegna
þess að væntanlegur leigjandi
húsnæðisins hafi hætt við að taka
þátt í því verkefni sem húsnæðinu
hafi verið ætlað.

Bærinn hélt því áfram að hlusta
á tilboð í húsnæðið. Óttar Överby
bauð þann 27. mars á þessu ári
33 milljónir í húsið, en tilboðinu
var hafnað. Skömmu síðar bjóða
þeir Ágúst, Flosi, Gísli og Alfreð
35 milljónir króna, en í tilboði
þeirra var gert ráð fyrir að seljandi
sjái um gerð eignaskiptasamn-
ings, ásamt því að fá heimild
meðeiganda til framkvæmda í
kjallara og á fyrstu hæð vegna
lagnavinnu. Einnig var að finna í
kauptilboðinu skilyrði fyrir
stækkun lóðar. Þau skilyrði voru
ekki í tilboði Óttars, heldur hljóð-
aði hans tilboð einungis í hús-
næðið ásamt hlutdeild í sameign.

„Kattaþvottur„Kattaþvottur„Kattaþvottur„Kattaþvottur„Kattaþvottur
og yfirklór“og yfirklór“og yfirklór“og yfirklór“og yfirklór“

„Þetta svar er hálfgerður katta-
þvottur og yfirklór,“ segir Ásgeir,
en honum barst svarbréf við er-
indi sínu til bæjarstjórnar frá bæj-
arritara í síðustu viku. Í erindi
sínu vildi Ásgeir fá að vita hvers
vegna tilboð Ágústs, Gísla, Al-
freðs og Flosa var samþykkt þeg-
ar það var einungis tveimur millj-
ónum hærra en tilboð skjólstæð-
ings síns, en innihélt fyrirvara
um 14 bílastæði.

Í svari bæjarritara til Ásgeirs

„Okkur er tilkynnt í apríl um að
samið verði við hæstbjóðenda,
en þess hvergi getið að því tilboði
fylgi fyrirvari um að verðmæt
bílastæði fylgi með í kaupunum.
Það er ekki fyrr en í byrjun sept-
ember sem við fáum upplýsingar
um fyrirvarann um bílastæðin,
sem gera tilboð hæstbjóðenda í
raun verðlaust,“ segir Ásgeir, og
nefnir að Óttar hafi ákveðið að
leita til lögmanns til að kanna
réttarstöðu sína vegna afgreiðslu
málsins.     – gudmundur@bb.is

kemur fram að ljóst hafi verið að
girðing á umræddri lóð þyrfti að
fjarlægja. Girðingin hafði verið
sett upp þegar starfsemi Grunn-
skóla Ísafjarðar var flutt í hús-
næðið. Leikvöllur stendur nú á
lóðinni og verður hann fluttur á
lóð skólans, að ósk skólastjórn-
enda og um leið verður girðingin
tekin niður og henni komið fyrir
á þeirri lóð. Í svari bæjarritara
kemur fram að rætt hafi verið um
að gera bílastæði á stærstum hluta
lóðarinnar, þar sem mikill skortur
sé á bílastæðum á svæðinu. Það
hafi því alltaf legið fyrir að Ísa-
fjarðarbær hafi þurft að leggja út
í kostnað við lóðina, hvort sem
húsnæðið hafi yrði selt eða ekki.

„Í bréfi bæjarritara kemur í
raun ekkert efnislegt fram um
málið. Ég og umbjóðandi minn
getum ekki séð hvernig þetta á
að heita réttlæting á því að þeim
séu seld umrædd bílastæði á þessu
verði,“ segir Ásgeir.

Höfðu mögulegaHöfðu mögulegaHöfðu mögulegaHöfðu mögulegaHöfðu mögulega
vitneskju um tilboðiðvitneskju um tilboðiðvitneskju um tilboðiðvitneskju um tilboðiðvitneskju um tilboðið

Ásgeir telur líklegt að umrædd-

ir kaupaðilar, Ágúst, Flosi, Al-
freð og Gísli, hafi vitað hvert
tilboð Óttars hafi verið þann 27.
mars. „Bæjarstjóri segir okkur
að skila kauptilboðinu í eignina í
gegnum Fasteignasölu Vest-
fjarða, þá sömu og sá um tilboð
Ágústs, Flosa, Gísla og Alfreðs.
Ég hef að sjálfsögðu engar sann-
anir fyrir því að þeir hafi séð
tilboðið, en mér þykir það líklegt.
Þá hafi þeir ekki þurft að standa
við gamla tilboð sitt í eignina,
sem hljóðaði upp á 40 milljónir,
auk þess sem þeir fá bílastæðin
með,“ segir Ásgeir.

Málið hefur vakið sérstaka at-
hygli vegna þess að Ágúst Gísla-
son er einnig einn af kaupendum
á Hótel Ísafirði, sem fjölskylda
Daníels Jakobssonar bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar festi kaup á síðla
sumars. Daníel hefur þó sagt við
Bæjarins besta að hann hafi ekki
skipt sér af málefnum Kaupfé-
lagshússins síðan hann sagði sig
frá málinu fyrr á þessu ári.

Ásgeir telur það liggja í augum
uppi að tilboð Ágústs, Flosa, Al-
freðs og Gísla hafi ekki verið
hæsta tilboðið, sé tekið tillit til
þess í hvað þeir eru að bjóða.

Það er afar fróðlegt að fylgjast með málflutningi þeirra sem
vilja losna við flugvöllinn úr Skerjafirði. Þeir eru margir og geta
ekki komið sér saman um það hvar flugvöllur, sem þjónar lands-
mönnum og tryggir þeim samgöngur við Reykjavík, skuli vera.
Þessu fólki gleymist eitt. Reykjavík er höfðuborg alls Íslands, en
ekki höfðuborg Reykjavíkur sjálfrar eða öllu heldur þeirra íbúa
borgarinnar sem trúa því að líf utan hennar skipti höfuðborgina
engu máli. Því miður verður vitleysan ekki betri þótt hún ríði ekki
við einteyming. Stöðugt tekst að sannfæra fólk um það að aðrir Ís-
lendingar en þeir sem búa í Reykjavík séu ekki mikils virði fyrir
framför og þróun Íslands og Íslendinga. Sumir virðast meira að
segja vera svo djúpt sokknir að vita vart að til sé fólk sem aflar
landinu gjaldeyristekna búandi annars staðar en í gamla Seltjarn-
arneshreppi.

Stjórnsýslan hefur eðli málsins samkvæmt safnast saman í
Reykjavík vegna þess að þar ákváðu erlendir stjórnarherrar fyrir
meira enn tveimur öldum að hafa æðsta dómstólinn í landinu og
biskupssetrið þegar biskupum var fækkað úr tveimur í einn.
Landshöfðingi sat þar og reyndar í fyrsta fangelsinu sem byggt
var á Íslandi, en það hafði verið aflagt í núverandi stjórnarráði
þegar hann tók við völdum 1874. Alþingi var einnig valinn staður

í Reykjavík og kom þar saman fyrst 1845 í hinum Lærða skóla,
sem nú heitir Menntaskólinn í Reykjavík, og þar var einnig
stofnsettur Prestaskóli, Læknaskóli og Lagaskóli, sem voru
undanfarar Háskóla Íslands er stofnaður var 1911. Smám saman
safnaðist stjórnsýslan til Reykjavíkur. Mikið vill meira segir
máltækið. Með árunum og eftir því sem stofnunum fjölgaði
færðust þeir í aukana sem telja að tilveran á Íslandi snúist um
Reykjavík og jafn vel bara þá sjálfa.

Meðal margra þátta sem varða alla Íslendinga eru höfðustöðvar
stjórnsýslu landsins í Reykjavík. Það verður ekki umflúið að
þangað þurfa margir að leita. Aðalsjúkrahús landsins er þar
einnig. Við sem búum utan Reykjavíkur eigum ekkert val um
það hvert við förum til þess að fá leyst úr mörgum málum.
Margir, kannski allt of margir, hafa atvinnu sína af því að ráðs-
kast með málefni annarra, hvort heldur það kallast stjórnsýsla,
menntamál eða sjúkrahús. En þessu góða fólki ætti einhver að
segja að það eigi afkomu sína nokkuð undir þeim sem afla gjald-
eyris og búa utan Reykjavíkur. Þetta fólk virðist ekki átta sig á
því að Reykjavík er enn á Íslandskortinu og telur sig og höfuð-
borgina utan þess. Flytji það flugvöllinn fylgir því sjálfkrafa ákall
um flutning stjórnsýslunnar þangað sem hann verður settur niður.
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Ísfirskt vatn í útrásÍsfirskt vatn í útrás
Ísfirskt vatn mun nú veita heimamönnum vinnu og flóttamönnum svölun.

Vatnsútflutningfyrirtækið Brú-
arfoss skrifaði í sumar undir lang-
tíma vatnssölusamning við kana-
díska góðgerðarfélagið On Guard
For Humanity (OGFH) um að
senda vatn á fimm dreifingar-
stöðvar flóttamannahjálpar Sam-
einuðu þjóðanna, en vatnið kem-
ur úr Vestfjarðagöngnum. „Þetta
verkefni er gríðarlega stórt og
mun taka nokkur ár að byggja
upp innviði móttökustöðvanna,
sem og útskipunarstöðva á Ís-
landi,“ segir Birgir Viðar Hall-
dórsson stjórnarformaður Brúar-
foss, en fyrirtækið hefur einnig

skrifað undir vatnssölusamninga
við nokkur erlend fyrirtæki.

Verkefnið hófst fyrir fimm ár-
um og hefur mikið vatn runnið
til sjávar síðan þá. „Fjöldi aðila,
frá öllum heimsálfum, hefur
komið að verkefninu. Daglega
eru að minnsta kosti 15-20 manns
að vinna við verkefnið sem hefur
verið gríðarleg landkynning sam-
hliða markaðssetningunni á vatn-
inu,“ segir Birgir, sem vonast til
þess að hægt verði að byrja á því
að fylla á skip næsta sumar. „Það
er mikil vinna og undirbúningur
sem þarf þó að vinna áður en að

dæling hefst, en þetta kemur allt
með kalda vatninu,“ segir Birgir
í léttum dúr.

Birgir segir eina af aðalástæð-
um þess að verkefnið sé ekki
hafið enn, þrátt fyrir langan undir-
búningstíma þess, sé sú að Ísa-
fjarðarhöfn sé ekki ein af útflutn-
ingshöfnum landsins. „Þar með
þarf að trukka gámum til Reykja-
víkur. Ef að magnið er 120 gámar
eða meira þá fer þetta fyrst að
verða hagkvæmt og við getum
leigt skip til flutninganna, t.d. til
og frá Rotterdam,“ segir Birgir,
sem segir að með tilkomu samn-

ingsins við OGFH sé þetta mögu-
legt.

Brúarfoss skoðar nú einnig
möguleikann á því að nota lítil
tankskip sem bera 12.000-15.000
tonn af vatni til útflutnings. „Það
mál lítur nokkuð vel út og snýst
að mestu leyti um dýpt hafnar-
innar, sem er ekki okkur í hag í
bili, en við erum að gera okkar
besta í samvinnu við bæjaryfir-
völd og hafnarstjóra,“ segir Birg-
ir, en hann er mjög ánægður með
samstarfið við bæjaryfirvöld. „Ég
vil sérstaklega þakka þeim bæjar-
fulltrúm sem hafa stutt við þetta

verkefni frá upphafi, og einnig
bæjarstjórunum Halldóri Hall-
dórssyni og Daníel Jakobssyni.“

Að sögn Birgis mun útrás Brú-
arfoss hafa jákvæð áhrif fyrir at-
vinnulífið á svæðinu.

„Það mun gera það, þar sem
bæði þarf töluverðar framkvæm-
dir á hafnarsvæðinu, s.s. lóðafrá-
gang og byggingu húss fyrir
gámastarfsemina, átöppunarstöð,
stærri vatnslagnir til hafnarinnar,
þjónustu við skip og aðra al-
menna þjónustu við verkefnið,“
segir Birgir Viðar Halldórsson.

– gudmundur@bb.is

Innheimtustofnun sveitarfé-
laga hefur sent formlegt erindi til
Ísafjarðarbæjar þar sem leitað er
eftir því að sveitarfélagið beiti
sér fyrir lagningu ljósleiðara til
Flateyrar í nánustu framtíð. Í er-
indi stofnunarinnar kemur fram
að sú nettenging sem er í boði á
svæðinu sé bæði hæg og stopul

og henti engan vegin fyrir starf-
semina enda sér starfsstöð stofn-
unarinnar mjög frek á gagna-
magn. Í erindinu segir einnig að
núverandi aðstæður bjóði ekki
upp á fleiri en fjóra starfsmenn
en þeir fjórir starfsmenn sem nú
starfi hjá stofnuninni eigi erfitt
með að vinna sína vinnu þar sem

nettengingin sé jafn hæg og raun
ber vitni.

„Þetta hefur og ítrekað leitt til
verulegrar truflunar á síma- og
tölvusambandi starfstöðvarinnar,
jafnvel oft í viku hverri,“ segir í
bréfi Jóns Ingvars Pálssonar for-
stjóra Innheimtustofnunar sveit-
arfélaga til Ísafjarðarbæjar.

Stofnunin vill því að Ísafjarðar-
bær beiti sér fyrir því að ljósleið-
ari verði lagður til Flateyrar í
nánustu framtíð. „Það liggur ljóst
fyrir að stofnunin mun ekki geta
eflt starfsemina á Flateyri eða
fjölgað stafsmönnum, eins og
áætlanir gera ráð fyrir, miðað
við óbreytt ástand,“ segir í bréf-

inu.
Innheimtustofnun sveitarfé-

laga hefur verið starfrækt á Flat-
eyri frá árinu 2008, í gamla hús-
næði Sparisjóðs Önundarfjarðar.
Í dag eru starfsmenn stofnunar-
innar fjórir, en hugur stofnunar-
innar stendur til þess að bæta við
og fjölga starfsmönnum um tvo.

Vilja ljósleiðaratengingu á Flateyri

Stefnir í metfjölda skemmtiferðaskipa
„Það er stöðug og góð aukning

í komum skemmtiferðaskipa til
Ísafjarðar og markaðurinn stækk-
ar jafnt og þétt ár frá ári. Nú
þegar hafa 38 skemmtiferðaskip
boðað komu sína til Ísafjarðar á
næsta ári og eru skipin mörg hver
mun stærri en við eru von að taka
á móti,“ segir Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ. Allt stefni í að far-
þegafjöldinn næsta sumar fari
yfir 40 þúsund farþega sem er
töluverð aukning frá nýliðnu
sumri þegar u.þ.b. 30 þúsund
manns sóttu Ísafjörð heim með
skemmtiferðaskipum. Alls kom
31 skemmtiferðaskip til Ísafjarð-
ar í sumar.

Skemmtiferðaskipin eru af öll-
um stærðum, allt frá 2.500 tonn-
um upp í 114.000 tonn. Mun fleiri
bókarnir eru frá stærri skipum
næsta sumar en verið hefur til
þessa. „Þetta eru bæði stærri skip

og svo eru ný skipafélög að koma
í viðskipti,“ segir Guðmundur.
Aðspurður um fyrirætlanir hafn-
arinnar til að bregðast við aukinni
komu skipa segir Guðmundur að

hafnarstjórn hafi lengi haft í píp-
unum að ráðast í aðgerðir til að
dýpka Sundin og gera þannig
stærri skipum mögulegt að leggja
að, en árangur erfiðisins hafi ekki

enn náðst.
Þótt skipin séu hætt að koma í

höfn á þessu ári er í nógu að
snúast í kringum skipakomur hjá
hafnarstjóra.  Í þessari viku

heldur hann út til Írlands til setu
á stjórnarfundi Cruise Europe og
í nóvember er hin árlega Evrópu-
ráðstefna samtakanna.

– lisbet@bb.is
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Færir gríska matargerð til Ísafjarðar
Eflaust myndu margir taka því

tilboði fegins hendi að stökkva í
hlýja strauma Adríahafsins.
Nanný Arna Guðmundsdóttir,
frumkvöðull og vert á veitinga-
húsinu Bræðraborg á Ísafirði, er
nýkomin heim eftir fjögurra vik-
na dvöl við strendur Grikklands
þar sem hún réði sig sem kokk á
skútu. „Orðspor okkar á Bræðra-
borg berst greinilega víða því
Ashkenazy hjónin sem eiga skút-
una, höfðu samband við mig eftir
að hafa frétt af matseldinni og
vildu kanna möguleikann á að fá
mig í áhöfn skútunnar sem sigldi

frá Aþenu og niður eftir strönd
Grikklands.

Ásamt Nanný voru í áhöfn
skipstjóri og háseti frá Ítalíu. Hún
segir að samhliða eldamennsk-
unni hafi hún fengið að sinna
ýmsum verkum auk þess sem
hún hafi lært margt um skútu-
siglingar. Skútan sem um ræðir,
Aquarius, er engin smásmíð,
tveggja mastra og 72 fet, smíðuð
í Tælandi árið 1986. Aðspurð
segist Nanný ekki hafa fundið
fyrir neinni sjóveiki enda veðrið
eins og best hafi verið á kostið
allan tímann. Einungis þrisvar

hafi verið farið í land á þessum
fjórum vikum sem ferðin tók.
„Við fórum þrisvar sinnum í land
til að kaupa vistir og þá aðallega
ferskvöru. Allt annað var keypt
með mánaðar siglingu í huga.“

Ísfirðingar munu fá að njóta
afraksturs ferðarinnar því Nanný
segist hafa komið heim með
höfuðið fullt af hugmyndum og
nýjum uppskriftum fyrir rekstur-
inn á Bræðraborg. „Við erum
búin að ákveða að vera með mat-
artengd þemakvöld fyrsta föstu-
dag í hverjum mánuði,“ segir
Nanný Arna.          – lisbet@bb.is Nanný Arna Guðmundsdóttir.

Hlynur nýr yfir-
lögregluþjónn

Önundur Jónsson, sem gegnt
hefur starfi yfirlögregluþjóns í
lögreglunni á Vestfjörðum, læt-
ur af störfum um næstu mán-
aðamót sökum aldurs. Við
starfi hans tekur Hlynur Snorra-
son, sem gegnt hefur starfi lög-
reglufulltrúa við sama embætti.
„Ég var skipaður í embættið 1.
október og breytingarnar leggj-
ast bara vel í mig,“ segir Hlynur
í samtali við blaðið. Auk Hlyns
voru sex umsækjendur um starf-
ið.

Fyrra starf Hlyns sem yfir-
manns rannsóknardeildar lög-
reglunnar, verður auglýst á
næstu vikum. Hlynur segir að
um tvö ólík störf sé að ræða.
„Nýja starfið er meira utanum-

hald, starfsmannamál og heild-
ar löggæsluverkefni á svæðinu.
Ég mun óneitanlega koma til
með að sakna rannsóknar-
starfsins en ég mun svo sem
ekki fara langt,“ segir Hlynur.

Á Ísafirði eru að öllu jöfnu
tveir lögreglumenn á vakt, sé
ekki um álagstíma að ræða.
Árið 2008 voru 21 stöðugildi
innan embættisins á Vestfjörð-
um en í dag eru þau 18. Á Ísa-
firði eru starfandi átta lög-
regluþjónar auk yfirlögreglu-
þjóns, rannsóknarlögreglu-
manns og lögreglufulltrúa. Á
Hólmavík starfa tveir lögreglu-
menn og fimm á Patreksfirði,
þar á meðal aðstoðaryfirlög-
regluþjónn svæðisins.

Reciprocal í Bolungar-
vík færir út kvíarnar
Lítið hönnunarteymi sem

hefur verið starfandi í Bol-
ungarvík um skeið er um
þessar mundir að færa út

kvíarnar. Teymið skipa þær
Solveig Edda Vilhjálmsdóttir,
myndlistarkona og hönnuður
og Sandra Borg Bjarnadóttir

fatahönnuður, en saman
framleiða þær vörur undir

nafninu Reciprocal. „Við erum
í fata- og vöruhönnun og erum

í þessum töluðu orðum að
bíða eftir lyklum að húsnæði
við Aðalstræti í Bolungarvík
sem við erum að taka á leigu

svo vinnan geti hafist fyrir
alvöru,“ segir Solveig Edda.

Solveig segir þær stöllur
vera ólíkar, en þær vinni afar

vel saman við sköpun.

Reciprocal er m.a. að fara í
samstarf við ítalskan hönn-

unarhóp sem heitir Artcock.
„Ég kynntist Artcock í gegn-

um Frederico Tribbioli en við
vorum saman í skóla þegar ég

var í fatahönnun og hann í
ljósmyndun. Þeir hafa verið

að vinna með allt frá graffíti
verkum á veggi yfir í heilu
tónlistarmyndböndin. Þeir

vinna útfrá því að fá hug-
myndir og framkvæma þær

um leið og eru mjög hraðir og
framúrstefnulegir,“ segir

Sandra Borg. Þær gera ráð
fyrir að opna í nóvember, en

þangað til hafa þær til brúks
netsíður sínar til kynningar

og sölu á hönnuninni.
– lisbet@bb.is

„Hugtakið „Discover the
crasyness inside“ lýsir okkur

ágætlega og við vinnum svo-
lítið eftir því,“ segir Solveig.
Mörg verkefni eru í pípunum

hjá þeim stöllum því auk
framangreinds halda þær
námskeið í hugmynda- og

hönnunarvinnu við Fræðslu-
miðstöðina og Edinborg.

Solveig Edda Vilhjálmsdóttir.

Björgvin og Sálin Hans
Jóns míns til Ísafjarðar

Veitingamennirnir í Húsinu á
Ísafirði setja markið hátt í
jólahlaðborðum ársins. „Það eru
tvö hlaðborð fastnegld og er
uppselt á þau bæði. Við náðum
ekki einu sinni að búa til auglýs-
ingar,“ segir Halldór Eraclides,
einn forsvarsmanna hússins og
skipuleggjandi sannkallaðrar
tímamótaveislu í jólaundirbún-
ingnum. Annað jólahlaðborðið
verður haldið í Félagsheimilinu í
Hnífsdal þar sem Ari Eldjárn sér
um veislustjórn. Þá mun hljóm-
sveitin Sálin hans Jóns míns spila
undir borðhaldi og klára síðan
skemmtunina með balli að hætti
Sálarinnar. „Okkur langaði að slá
upp alvöru sveitaballi í Hnífsdal
og því var tilvalið að opna húsið

eftir hlaðborð og gefa öllum færi
á að koma og dansa við undirleik
Sálarinnar,“ segir Halldórs.

Síðara hlaðborð Hússins verð-
ur ekki minna í sniðum. Þá mun
Björgvin Halldórsson koma gest-
um í jólaskap eins og honum er
einum lagið. Íþróttahúsið á Torf-
nesi mun hýsa síðara hlaðborðið.
Auk Björgvins verður landslið
tónlistarmanna í bakgrunni.
Hlaðborðinu lýkur einnig með
stórdansleik þar sem þeir Matti
Matt og Hreimur Heimisson stíga
á stokk. Halldór segir að hug-
myndin hafi vaxið hratt og í raun
sé um samstarfverkefni Hússins
og nokkurra aðila því ógjörningur
sé að halda utan um viðburð af
þessari stærðargráðu einn. „Við

hættum miðsölu þegar 500 miðar
voru seldir og biðlistinn lengist
hratt. Það var strax ljós að við
myndum ekki ráða við þetta einir
og því höfðum við samband við
fleiri aðila í bænum um aðstoð
við eldamennsku og utanum-
hald.“

Halldór segir að sumar stemm-
ningin sé enn við lýði í veitinga-
rekstrinum og fólk hvergi komið
í vetrardvala. „Það er okkar veit-
ingamanna í bænum að leggjast
á eitt um að viðhalda þessari góðu
uppsveiflu sem hefur verið í veit-
ingarekstrinum á Ísafirði. Það
getum við gert með því að bjóða
upp á afþreyingu og viðburði,
þótt kólni í veðri og dimmi,“
segir Halldór.        – lisbet@bb.is Björgvin Halldórsson.
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Sælkerar vikunnar eru Gunnar Þórisson og Jóhanna Ósk Halldórsdóttir

Kjúklingasúpa með ferskjum og basilíkuKjúklingasúpa með ferskjum og basilíkuKjúklingasúpa með ferskjum og basilíkuKjúklingasúpa með ferskjum og basilíkuKjúklingasúpa með ferskjum og basilíku
1 stk. laukur
2 tsk. karrý
4 dl. vatn
1 grænmetiskraftur
1 dós niðursoðinn tómatur
(basil, garlic & oregano)
½ dós niðursoðnar ferskjur
+ safi
3 greinar söxuð basilíka
2 og ½ dl. matreiðslurjómi
3-4 kjúklingabringur
Aðferð:

Laukurinn skorinn í sneiðar og
settur í pott ásamt karrýinu. Þetta
er hvort tveggja látið malla í olíu
(ca. 2 msk) þar til laukurinn er
orðinn mjúkur. Næst fer vatnið,
grænmetiskrafturinn og tómat-
arnir í pottinn og látið sjóða í 10
mín. Ferskjunum, safanum, basi-
líkunni og rjómanum er síðan
bætt út í ásamt kjúklingabringun-
um, en þær eru steiktar á pönnu
og léttkryddaðar áður. (Það er

líka hægt að nota fisk í stað kjúkl-
ings, og þá er fisknum bætt út í
alveg í restina). Súpan má svo
malla í 5 mín. áður en hún er
borin fram. Það er gott að borða
þessa súpu með góðu brauði eða
fersku salati.

Verði ykkur að góðu! :-)
Við skorum á Ernu Höskulds-

dóttur og Hjalta Proppé á Þing-
eyri að vera næstu sælkerar
vikunnar.

Íslandsmót í boccia á Ísafirði
Íslandsmótið í einstaklingskeppni í boccia hefst í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði í dag og

stendur fram á laugardag. Það er Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði sem sér um skipulagningu mótsins
í samvinnu við Íþróttasamband fatlaðra. Von er á 216 keppendum frá fjórtán aðildarfélögum víðs
vegar um landið, þjálfurum, fararstjórum og aðstoðarfólki til bæjarins vegna mótsins. Vegna Ís-
landsmótsins hefur verið ákveðið að fresta árlegu fyrirtækjamóti Ívars. „Eins og gefur að skilja
þurfa margir að koma að verkefninu svo mótið megi fara sem best fram og því hvet ég þá sem hafa
áhuga á að starfa með félaginu að þessu verkefni að hafa samband við mig,“ segir Harpa Björns-
dóttir hjá Íþróttafélaginu Ívari.                                                                                       – lisbet@bb.is

Út er komið annað tímarit Fé-
lags vestfirskra listamanna, en
það er tileinkað listastarfsemi á
Vestfjörðum. Að sögn Elfars
Loga Hannessonar, forkólfs í fé-
laginu, lukkaðist fyrsti árgangur
blaðsins vel svo ákveðið var að
halda útgáfunni áfram. „Þetta er
þrjátíu blaðsíður og allar í lit,“
segir Elfar, en blaðið er prentað í
4000 eintökum og var því dreift
um alla Vestfirði og víðar.

Þema blaðsins í ár var hin fjöl-
breytta flóra listahátíða á Vest-
fjörðum, en í ár er sjónum beint
að aðstöðu listafólks á svæðinu.
„Sýningar- og vinnuaðstaða á
Vestfjörðum verður í forgrunni.
Þetta verður því vonandi nokkurs
konar Biblía listamanna þegar
þeir ferðast um Vestfirði. Þá geta
þeir séð á handhægan hátt hvar
skal halda tónleika, halda lista-
sýningar, setja upp leikverk og
annað tengt þessu,“ segir Elfar.

– gudmundur@bb.is

Biblía vest-
firskra lista-
manna komin

Elfar Logi íbygginn á svip.

Tapio skrifar um Spán-
verjavígin í Ariasman

Ísfirski Finninn Tapio Koiu-
vukari vinnur um þessar mundir
að útgáfu bókarinnar Ariasman.
Sagan um Ariasman gerist að
miklu leiti á Vestfjörðum og
kemur út á íslensku hjá Upp-
heimum í þessum mánuði.  Þetta
er önnur bók Tapios sem kemur
út á íslensku, en Sigurður Karls-
son þýddi verkið.  Sigurður hefur
áður þýtt eina bóka Tapios, Yfir
hafið og inn í steininn, sem kom
út 2009 og vakti mikla athygli,
hlaut afar lofsamlega dóma og
var Sigurður tilnefndur til Ís-
lensku þýðingaverðlaunanna fyr-
ir þá bók.

Ariasman er söguleg skáld-
saga, en hún er einnig saga um
ástir og  örlög, traust og svík.
Sagan kafar djúpt inn í heims-
mynd 17. aldar, lýsir vinnuhátt-
um og síðum manna um leið og
persónugerð þeirra. Eða hún er
saga  um árekstur ólíkra menning-
arheima og aðdraganda ofbeldis-
verka og þannig ennþá tímabær í
heimi nútímans.

Tapio segir söguna vera sagða
til skiptis frá sjónarhorni Íslend-
inga, hærra og lægra settra, og
einnig Baskanna.  „Ariasman er
skáldsaga um atburðina sem Ís-
landssaga þekkir undir nafni
„Spánverjavígin“, en haustið
1615 voru 31 baskneskur skips-
brotsmaður veginn af vestfirsk-
um bændum undir forystu sýslu-

mannsins Ara Magnússonar í
Ögri.“

Tapio hefur verið tengdur Vest-
fjörðum, þá einna helst Ísafirði, í
hartnær tuttugu ár, en hann bjó
þar og kenndi smíðar um nokkurt
skeið.  Þegar hann fór aftur til
Finnlands tók hann hluta bæjarins
með sér í konu og barni og hefur

og aðdraganda ofbeldisverka og
er þannig ennþá tímabær í heimi
nútímans.

Þeir félagar, Tapio og Sigurður,
eru væntanlegir til Ísafjarðar í nóv-
ember þar sem þeir munu kynna
verkið fyrir heimamönnum með
upplestri í Edinborgarhúsinu.

– lisbet@bb.is

ávallt haldið tryggð við svæðið.
Ariasman er söguleg skáldsaga,
en hún er einnig saga um ástir og
örlög, traust og svik. Sagan kafar
djúpt inn í heimsmynd 17. aldar,
lýsir vinnuháttum og siðum
manna um leið og persónugerð
þeirra. Ariasman er saga  um
árekstur ólíkra menningarheima

Tapio og kona hans, Hulda, á góðri stundu.
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