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Hálfur
járnkarl

Heimir G. Hansson „fyrrverandi sagnfræðingur“ á
Ísafirði hefur undanfarin ár starfað í þágu ferðamála á
Vestfjörðum. Hann er jafnframt mjög virkur í ýmsu
íþróttastarfi, bæði sem iðkandi og skipuleggjandi. Sjá
viðtal í miðopnu.

Nýr bátur í flota Bolvíkinga
Nýr bátur, Einar Hálfdáns ÍS11, bættist í flota Bolvíkinga á
sunnudag. Báturinn, sem sjósettur var í Hafnarfirði í síðustu viku,

er smíðaður fyrir útgerðarfyrirtækið Blakknes ehf., sem er í
eigu bræðranna Guðmundar og
Jóns Þorgeirs Einarssona í Bol-

Útboð Bolungarvík
Brjóturinn - raflagnir

Hafnarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. Helstu magntölur eru:
Endurbygging töfluskápa með tilheyrandi
rofabúnaði.
Tenglar og strengjalagnir í tenglaskápa við
kant, 10 stk.
Neyðarljós og strengjalagnir í stiga, 10 stk.
Stengjalagnir og lampar í ljósamöstur, 6 stk.
Verkinu skal lokið eigi síðar en 15. febrúar
2010. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Bolungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bolungarvík og á skrifstofu Siglingastofnunar,
Vesturvör 2, Kópavogi frá og með miðvikudeginum 28. október 2009, gegn 5.000.- króna
greiðslu.
Tilboð verða opnuð á sömu stöðum, þriðjudaginn 10. nóvember 2009 kl. 11:00.
Hafnarstjórn Bolungarvíkur.
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ungarvík. Báturinn er af gerðinni
Cleopatra, er 40 fet og vegur 15
tonn. Leysir hann af hólmi átta
tonna Cleopötru sem bræðurnir
hafa gert út til þessa.
„Það er mikill munur á bátunum, bæði í stærð og aðbúnaði“,
segir Guðmundur. Skipstjóri á
nýja bátnum verður Pétur Jónsson en með honum á bátnum verður systursonur hans, Steinar H.
Ásgeirsson.
Athygli vekur að báturinn er
prýddur merki enska úrvalsdeild-

arliðsins Manchester United. Aðspurður um ástæðu þess hlær
Guðmundur og svarar: „Merkið
er fyrir mig, bróður minn og skipstjórann en við erum allir miklir
Manchesteraðdáendur. Það er
verra með hásetann en hann er
Liverpool-maður.“
Báturinn er smíðaður í bátasmiðjunni Trefjum í Hafnarfirði.
Að sögn Guðmundar tekur það
um þrjá mánuði að smíða bát af
þessu tagi. „Þeir eru svo færir
þarna í Trefjum, það tekur vana-

lega um þrjá mánuði að smíða
svona bát. Við pöntuðum reyndar
bátinn í maí og því er hann aðeins
á eftir áætlun.“

Hæsta framlagið
til Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbær fær hæsta framlagið af öllum sveitarfélögum á
landinu í úthlutun á aukaframlagi
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Samkvæmt áætlun samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytis fær Ísafjarðarbær tæpar 92 milljónir í
sinn hlut á þessu ári. Er það 21
milljón meira en næstu sveitarfélög á eftir en Skagafjörður og
Norðurþing fá 71 milljón hvort.
Því næst koma Reykjanesbær
með 64 milljónir og Akureyri
með 63 milljónir króna. Framlag
Ísafjarðarbæjar er meira en helmingi hærra en næst hæsta framlagið til vestfirskra sveitarfélaga
en Vesturbyggð fær tæplega 41,5
milljónir króna. Þá fær Strandabyggð 14,9 milljónir, Reykhóla-

hreppur 5 milljónir, Tálknafjarðarhreppur 11,4 milljónir og Bolungarvík 10,2 milljónir. Súðavíkurhreppur 3,4 milljónir, Kaldrananeshreppur 900 þúsund,
Árneshreppur 8 þúsund krónur
og Bæjarhreppur ekkert.
Samgöngu- og sveitarstjórnaráðherra úthlutað 750 milljónum
til sveitarfélaga af aukaframlagi
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á þessu
ári. Eftirstöðvar framlagsins, 250
milljónir, verða greiddar í desember þegar upplýsingar um tekjuforsendur ársins 2009 liggja fyrir
og endurskoðun framlagsins hefur farið fram.
Eins og fram hefur komið er
aukaframlag ársins einn milljarður króna og er framlaginu ætl-

að að bæta rekstrarstöðu sveitarfélaga á yfirstandandi ári. Með
hliðsjón af ýmsum breytingum
sem orðið hafa í rekstrarumhverfi
sveitarfélaga frá síðasta ári, svo
sem auknu atvinnuleysi og hærri
fjármagnskostnaði, hefur reglum
um úthlutun framlagsins í ár verið breytt. Helstu breytingar eru
þær að reglur um útreikning á
framlagi til sveitarfélaga þar sem
íbúafjöldi vex minna en í Reykjavíkurborg hafa verið einfaldaðar.
Þá er tekið mið af þróun heildartekna en ekki eingöngu útsvarstekna eins og áður. Þrátt fyrir
breyttar reglur er meginráðstöfun
aukaframlagsins eins og áður til
sveitarfélaga þar sem íbúafjöldi
hefur vaxið minna en í Reykjavík.

FIMMTUDAGUR 29. OKTÓBER 2009

FIMMTUDAGUR 29. OKTÓBER 2009

3

Tíu titlar
að vestan

Vestfirska forlagið lætur
engan bilbug á sér finna í
kreppunni og sendir á þessu
hausti frá sér tíu nýjar bækur.
Þar á meðal Tíu sögur að
vestan eftir Ólaf Helga Kjartansson, fyrrverandi sýslumann Ísfirðinga, Öll þau
klukknaköll, frásagnir tuttugu og fimm prestskvenna
frá ýmsum tímum í ritstjórn
séra Ágústs Sigurðssonar,
Guðrúnar Láru Ásgeirsdóttur og Önnu Sigurkarlsdóttur,
99 vestfirskar þjóðsögur eftir
Finnboga Hermannson og
smásagnasafn eftir Hafliða
Magnússon frá Bíldudal.
Hallgrímur Sveinsson,
útgáfustjóri, segist bjartsýnn
á bókavertíðina, það sé margsannað að bóklestur aukist á
krepputímum og forleggjarar séu þegar farnir að finna
fyrir því.

Þriðja plata
Láru komin
Ísfirska söngkonan Lára
Rúnarsdóttir hefur gefið út
sína þriðju breiðskífu sem
ber heitið Surprise. Fyrsta
hljómplata Láru heitir Standing Still og kom hún út árið
2003 hjá Geimsteini, önnur
platan hét svo Þögn og kom
hún út á vegum Dennis árið
2006. Það er útgáfufyrirtækið Record Records sem gefur
plötuna Surprise út.
Hljómsveit Láru skipa
þeir Arnar Þór Gíslason á
trommuleikari, Jakob Smári
Magnússon bassaleikari og
Þorbjörn Sigurðsson gítarleikari. Af plötunni hafa tvö
lög, hljómað á öldum ljósvakans að undanförnu, lögin
Surprise og In between.

Sala á áfengi
jókst um 6,2%
Sala á áfengi jókst milli
ára í Vínbúðinni á Ísafirði.
Á fyrstu átta mánuðum ársins jókst salan um 6,2%.
Samkvæmt upplýsingum frá
ÁTVR hefur sala aukist víða
á landsbyggðinni og er aukningin rakin til aukinnar innlendrar ferðamennsku.
Á sama tíma hefur hún
dregist saman á höfuðborgarsvæðinu. Ef litið er á landið í heild var sala áfengis
fyrstu 9 mánuði ársins nánast óbreytt í magni á milli
ára. Salan í september dróst
hins vegar saman um 2,7%.
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Inn að beini

Ásdís Svava Hallgrímsdóttir,
sálfræðinemi við HÍ

Ísfirðingurinn Ásdís Svava Hallgrímsdóttir mikla athygli í fegurðarsamkeppnum árið 2006
þar sem hún keppti fyrir hönd Íslands í Ungfrú Heimi og Ungfrú Evrópu eftir góðan árangur hér
heima í keppnunum um titilinn Ungfrú Reykjavík og Ungfrú Ísland. Nú er hún við nám við Háskóla
Íslands og segir að draumastarfið sé að vera sálfræðingur og yogakennari.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Ætli það hafi ekki verið þegar ég ákvað að
fara í nám til Reykjavíkur aðeins 16 ára gömul.
Hvar langar þig helst að búa?
Enginn einn staður í raun. Alltaf gaman að prófa
e-ð nýtt. Frakkland, Spánn og Bandaríkin heilla.
Næsta sumar langar mig að prófa að búa á Austfjörðum.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar Vilmar Ben bróðir minn fæddist - ég var alveg
hrikalega stolt stóra systir. Man því miður ekkert eftir því
þegar Sigurjón eldri bróðir minn fæddist.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar ég fékk ekki að vera brúðarmey
í brúðkaupinu hjá Hólmfríði frænku.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Yoga.
Uppáhaldslagið?
This Years Love með David Gray er alltaf jafn fallegt.
Uppáhaldskvikmyndin?
Vicky, Christina, Barcelona.
Uppáhaldsbókin?
Var að klára bókina eftir Lance Armstrong
hjólreiðakappa sem allir verða að lesa. Annars
mæli ég með höfundi sem heitir Haruki Murakami.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þau eru ansi mörg. En nefni hér tvö: Þegar ég heimsótti
Sigurjón bróður minn til Noregs í janúar 2008 og við fórum á
EM í handbolta. Einnig þegar ég fór með Katy vinkonu minni til
Miami í apríl, það verður seint toppað!
Uppáhaldsborgin?
New York.
Besta gjöfin?
Forláta Silvany dúkkuhúsið sem pabbi eyddi
mörgum kvöldstundum í að smíða inn í bílskúr.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Nei, ekki mannverur allavega.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
I-pod og hlaupaskór.

Fyrsta starfið?
Hnýta tauma í stofunni heima.
Draumastarfið?
Sálfræðingur og yogakennari.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Einhvern tímann var mér líkt við Catherine
Zeta Jones - ekki leiðum að líkjast.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Leirufjörður í Jökulfjörðum.
Skondnasta upplifun þín?
Þegar ég sá ólétta nunnu.
Aðaláhugamálið?
Lestur, hlaup, matur og tónlist.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Facebook, þar sem hlutirnir gerast.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Barnalæknir.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Dugleg.
En helsti löstur?
Fullkomnunarárátta.
Besta farartækið?
Tveir jafnfljótir.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Jólahátíðin öll eins og hún leggur sig. Ekkert er betra en að
liggja upp í sófa á jólunum í vonsku veðri og lesa góða bók
útkýld af smákökum frá mömmu.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Mömmu, fyrir að vera heiðarlegasta og duglegasta manneskja
sem ég þekki.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ásdís Svava.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Morgunstund gefur gull í mund.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Krabba
Lífsmottóið þitt?
Train hard, fight easy!
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Spurningin
Ertu sátt(ur)
við Icesave samkomulagið?
Alls svöruðu 585
Já sögðu 153 eða 26%
Nei sögðu 393 eða 67%
Alveg sama sögðu 39 eða 7%

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:
Suðaustan 8-13 m/s og
súld með köflum, en
bjartsýni norðan og norðaustanlands. Hiti 5-10
stig. Horfur á laugardag: Stíf suðaustan og
sunnanátt og vætusamt,
einkum sunnan- og vestanlands. Áfram milt í
veðri. Horfur á sunnudag: Snýst í suðvestanátt með skúrum eða
slydduéljum og kólnandi
veðri, en léttir til norðaustanlands.

Ertu orðin(n)
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
Friðrika Benónýsdóttir,
símar 456 4560 og
697 8618, fridrika@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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Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar
samþykkt til næstu ellefu ára
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt aðalskipulag
sveitarfélagsins fyrir tímabilið
2008-2020. Aðalskipulagið var
til þriðju umræðu á síðasta fundi
í bæjarstjórn. Þar sem ekki hafa
komið fram neinar athugasemdir
eða tillögur um breytingar frá
annarri umræðu á áður framlögðu
aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar
fyrir tímabilið 2008-2020, lagði
til að aðalskipulagið verði samþykkt sem samþykkt var samhljóða. „Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar þakkar öllum þeim er lagt
hafa hönd á plóg við gerð þessa
aðalskipulags Ísafjarðarbæjar“,
segir í fundarbókun. Vinna við
gerð aðalskipulagsins hófst vorið
2006 en þá samdi sveitarfélagið
Ísafjarðarbær við Teiknistofuna
Eik um ráðgjöf í verkefninu.
Stefnumörkunin var unnin
annars vegar af nefndum Ísafjarðarbæjar og hins vegar af
skipulagshópum sem skipaðir
voru fulltrúum hagsmunaaðila.
Nefndirnar og hóparnir greindu
helstu áhersluatriði samkvæmt
ákveðnu verklagi og varð það

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt aðalskipulag sveitarfélagsins fyrir tímabilið 2008-2020.

grunnur að þeirri stefnu sem sett
er fram í aðalskipulaginu. Niðurstöður íbúaþings, sem haldið var
á Ísafirði í maí 2005, voru einnig
lagðar til grundvallar við stefnu-

mörkunina.
Aðalskipulagið ásamt umhverfisskýrslu tekur til alls lands
sveitarfélagsins, frá Langanesi í
suðri til Geirólfsnúps í norðri. Er

það fyrsta aðalskipulagið sem
tekur til alls lands sveitarfélagsins. Eldra skipulag náði að mestu
aðeins til þéttbýlis.
– thelma@bb.is

Mikil andstaða við fækkun prestakalla
Almenn andstaða er við þá tillögu að fækka prestsembættum
á norðanverðum Vestfjörðum úr
fimm í fjögur, sem leggja á fyrir
Kirkjuþing sem hefst þann 7.
nóvember. Séra Agnes Sigurðardóttir, prófastur, segir það sinn
vilja að skipan mála verði óbreytt
og sóknarnefndir flestra kirkjusókna í prófastsdæminu hafa

einnig sent frá sér ályktanir þar
sem fyrirhugaðri fækkun er mótmælt. Einnig var kallaður saman
aukahéraðsfundur Vestfjarðaprófastsdæmis sem sendi frá sér
tvær ályktanir þar sem farið var
fram á það að leitað yrði allra
leiða til að halda núverandi skipulagi óbreyttu.
Séra Agnes segir hugmyndina

um fækkun hanga á sömu spýtu
og hugmyndir um breytingar á
prófastsdæmum, en í athugun er
að bæta Ströndum við prófastsdæmi Vestfjarða og sameina
prófastsdæmi Húnavatnssýsluog Skagafjarðar.
Hún segir þessa hagræðingu
vera hluta af tillögum um heildarskipan þjónustunnar, eins og það

sé orðað, sem koma munu fyrir
Kirkjuþing. Þær tillögur séu
búnar að vera í vinnslu í rúmt ár
og snúist meðal annars um hvernig hagkvæmast sé að hagræða
málum innan kirkjunnar í sparnaðarskyni, en kirkjunni hefur
verið gert að skera kostnað niður
um 160 milljónir á næstu tveimur
árum.
– fridrika@bb.is

Ritstjórnargrein

Skin og skúrir
Formlegri opnun vegarins um Arnkötludal þurfti að fresta vegna
veðurs. Svo birti í lofti. Samgönguráðherra klippti á borða og boðið
var til veislu. Þrjátíu ára stríðið fyrir bundnu slitlagi (nútíma vegi)
milli höfuðstaðs Vestfjarða og Reykjavíkur var á loks enda. Loksins!
Loksins gátu Vestfirðingar dregið andann léttara. Yfir þeim vofði
ekki lengur að verkinu yrði frestað, ýmist vegna samdráttar eða
þenslu í hagkerfinu eða af öðrum óskiljanlegum ástæðum. Engan
skyldi undra þótt gleðin væri mikil. Litlu verður vöggur feginn.
BB hefur enga ástæðu til að gera lítið úr ávinningnum sem vegurinn um Arnkötludal kann að færa, þótt gripið hafi verið til stuttrar
upprifjunar á langri þrautagöngu. Þvert á móti fagnar blaðið sérhverjum áfanga í samgöngumálum Vestfirðinga sem lendingu nær.
Malbik alla leið. Langþráður draumur. Eigi að síður, svo það
gleymist ekki næstu þrjátíu árin, þykir BB rétt að minna á að enn er,
hreint út sagt, hættulegur kafli á leiðinni milli Reykjavíkur og Ísafjarðar; vegspotti sem rís ekki undir nafni sem þjóðvegur. Hér er átt
við spölinn frá og með Eiðinu milli Hestfjarðar og Seyðisfjarðar út
á Kambsnes. Á þessum tiltölulega stutta spotta er einbreitt, slitrótt
og stórhættulegt yfirborð; fyrir margra hluta sakir hættulegra en
góður malarvegur. Fram hjá þessu verður ekki horft. Fyrr en þetta

hefur verið lagfært er ekki með sanni hægt að tala um malbik - tvíbreiðan veg - alla leið milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Þegar úr
þessu hefur verið bætt getum við fagnað á ný.
Skiptast á skin og skúrir. Eftir fögnuðinn yfir Arnkötludalnum
dró í loftið: Ógildinardómur Hæstaréttar á úrskurði, Jónínu Bjartmarz,
fyrrum umhverfisráðherra, um að heimila vegagerð um Teigaskóg,
fyrir Gufufjörð og Djúpafjörð. Enn einn löðrungurinn í andlit Vestfirðinga hvað samgöngur varðar. Átakanlegt dæmi þar sem hagsmunum fjöldans er vikið til hliðar fyrri þrengri sjónarmiðum.
Sjaldan er ein báran stök. Samningur um rekstur Breiðafjarðarferjunnar Baldurs rennur út um áramótin. Yfir vofði að hann yrði ekki
endurnýjaður. Þar með hefði obbi atvinnulífs á sunnanverðum Vestfjörðum verið settur í uppnám. Nú mun, að því best er vitað, afráðið
að Baldur sigli áfram, samingurinn endurvakinn í breyttri mynd.
Hvað hin breytta mynd samningsins kemur til með að fela í sér er
ekki vitað. Hitt liggur fyrir að forsenda riftunar samningsins var að
viðunandi vegasamband væri komið á milli umrædds hluta Vestfjarða
og þjóðvegakerfisins. Meðan ekki er staðið við þann hluta samingsins
af hálfu ríkisins kemur ekki til mála að dregið verði úr þjónustunni
sem íbúar svæðisins hafa notið með rekstri Baldurs.
s.h.
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Lögreglustöðin á Ísafirði.

Hegningarlagabrotum
fækkar
Rúmar 14,4 milljónir króna koma í hlut Ísafjarðarbæjar af arðgreiðslum Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands í ár.

Tæpar 14,5 milljónir króna
koma í hlut Ísafjarðarbæjar
Tæplega 14,5 milljónir króna
komu í hlut Ísafjarðarbæjar af
arðgreiðslum Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélags Íslands í ár.
Hlutdeild Ísafjarðarbæjar í Sameignarsjóði Eignarhaldsfélagi
Brunabótafélags Íslands í ár er
4.82%. Á aukafundi fulltrúaráðs
EBÍ var samþykkt að ágóðahlutadeild aðildarsveitarfélaga fyrir
árið 2009 yrði 300 milljónir króna
og þar með hefur EBÍ greitt
samtals 3,3 milljarða til sveitarfélaga frá árinu 1998.
„Ávöxtun eignasafns félagsins

hefur verið mjög lítil það sem af
er þessu ári. Talsverðar niðurfærslur hafa orðið vegna eigna í
lokuðum skuldabréfasjóðum fjármálastofnana, en ávöxtun á innlá
og ríkisbréfasjóði hefur þó vegið
nokkurn veginn upp á móti þessum niðurfærslum. Þannig að
eignasafnið stendur nokkurn veginn í stað miðað við sl. áramót. Í
raun megum við nokkuð vel við
una, því áföll hafa verið mun
meiri en nokkurn óraði fyrir í
upphafi árs“, segir í bréfi EBÍ til
Ísafjarðarbæjar.

Í bréfinu kemur fram að líklegt
sé að skerða þurfi ágóðahlutagreiðslu félagsins á næsta ári.
„En það er mikill skilningur hjá
stjórn félagsins um nauðsyn ágóðahlutagreiðslnanna fyrir aðildarsveitarfélögin og því verður
leitað allra leiða til að hægt verði
að greiða út 250 milljónir á næsta
ári“, segir í bréfinu.
Einn helsti tilgangur EBÍ er að
stuðla að eflingu brunavarna og
slökkviliða og styðja alhliða forvarnarstarf í sveitarfélögum.
Langstærsta verkefnið sem félag-

ið hefur unnið að er forvarnarverkefni í leikskólum landsins
þar sem slökkviálfarnir Logi og
Glóð leika aðalhlutverkið. Þá
hefur félagið gefið út fræðslubæklinga um eldvarnir heimilanna sem standa slökkviliðum
til boða endurgjaldslaust.
„Þrátt fyrir það áfall sem félagið varð fyrir vegna kreppunnar
mun það áfram hafa það að leiðarljósi að vera traustur bakhjarl í
forvarnarstarfi og að ávöxtun félagsins renni til sveitarfélaganna
íbúum þeirra til hagsbóta“.

Samdráttur í þjónustu Vegagerðarinnar
„Kassinn er tómur og það er
boðaður niðurskurður í vetrarþjónustu um tíu til tuttugu prósent,“ segir Ingvi Árnason, deildarstjóri viðhalds og þjónustu á
Norð-vestursvæði hjá Vegagerðinni. Ingvi segir útfærslu samdráttarins algjörlega eftir, en ver-

ið sé að vinna í henni í höfuðstöðvum Vegagerðarinnar þessa
dagana. Hins vegar segi það sig
sjálft að þetta þýði í reynd tuttugu
til þrjátíu prósenta samdrátt í
þjónustu almennt, þótt augljóslega sé ekki hægt að skera jafn
mikið niður alls staðar. Það sé

þó ljóst að minna fjármagn sé til
snjómoksturs á þessum vetri en
áður, sem gæti komið illa við
Vestfirðinga.
Aðspurður segir Ingvi að
áhersla verði lögð á að viðhalda
góðri upplýsingaþjónustu, enda
verði það enn mikilvægara en

áður að fólk hafi aðgang að upplýsingum um færð vega þegar
ekki verði unnt að sinna snjómokstri eins ötullega. „Það eru
allir mjög meðvitaðir um það
sem eru að vinna í þessu að það
verður að kynna mjög rækilega
hvað verður gert,“ segir Ingvi.

Skráðum hegningarlagabrotum fækkaði mikið á
Vestfjörðum í september
miðað við sama mánuð í
fyrra. Sex brot voru skráð í
umdæmi lögreglunnar í síðasta mánuði, en 45 í september í fyrra og átta árið
2007. Þetta kemur fram í
nýútkominni mánaðarskýrslu
ríkislögreglustjóra. Umferðarlagabrotum fækkar einnig
í umdæminu. 25 umferðarlagabrot voru skráð í síðasta
mánuði en 31 í september á
síðasta ári en árið 2007 voru
brotin 59 talsins. Einungis
eitt fíkniefnalagabrot var
skráð í síðasta mánuði en
fimm slík brot voru skráð í
fyrra. Þá komu tvö slík brot
inn á borð lögreglunnar á
Vestfjörðum í júlí 2007.
Rétt er að geta þess að við
samantekt tölulegra upplýsinga eru tilgreind öll brot
sem tilkynnt voru lögreglunni að frátöldum þeim sem
reynast við nánari athugun
ekki vera brot. Hafa ber í
huga að eitt atvik getur falið
í sér fleiri en eitt brot. Til
dæmis getur maður sem er
stöðvaður vegna umferðarlagabrots fengið í sama máli
kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.
– thelma@bb.is

Hestmannafélagið Hending hyggst
sækja rétt sinn fyrir dómstólum
Hestamannafélagið Hending
hefur ákveðið að fara dómstólaleiðina til að sækja bætur frá bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ
vegna eigna félagsins á Búðartúni í Hnífsdal sem fóru undir
framkvæmdasvæði við Bolungarvíkurgöng. Ekkert bólar enn á
bótum frá bæjaryfirvöldum þótt
óháð mat hafi staðfest að eignirnar væru um 46,5 milljóna virði.
Marinó Hákonarson, formaður

Hendingar segir félagsmenn
búna að missa þolinmæðina, þeir
hafi ráðið sér lögfræðing og undirbúi málssókn. „Bærinn bauð
okkur nýjan völl í stað þess
gamla, en ekkert hefur komið frá
þeim um hvenær það ætti að gerast. Og lausn slíkra mála í fortíðinni er bænum til lítils sóma, svo
við höfum ekki áhuga á að fara
þá leiðina. Það sem við viljum
og þurfum að gera er að byggja
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reiðhöll. Það er orðin algjör nauðsyn í þessu sporti og skortur á
slíkri aðstöðu veldur því að við
erum farnir að dragast aftur úr
hestamönnum annars staðar á
landinu.“
Lausn bæjaryfirvalda á reiðhallarleysinu hefur verið að
benda á reiðhöllina á Þingeyri,
sem Magnús segir vissulega vera
glæsilegt mannvirki en það sé
meira en að segja það að flytja

hrossin yfir á Þingeyri í vetrarfærðinni. „Þetta er nú ekki eins
og að henda golfsettinu í skottið
á bílnum og bruna af stað. Það er
ekki á hestana leggjandi að flytja
þá yfir til Þingeyrar í snjó og
ófærð. Við þurfum reiðhöll, það
er ekki flóknara en það.“
Spurður hvort kreppan hafi sett
mark sitt á hestamennskuna segir
Marinó lítið hafa borið á því á
Vestfjörðum en hann hafi frétt af

því að annars staðar á landinu
séu menn að selja hesta sína og
segja upp hesthúsum. Það hafi
valdið lækkun á verði hrossa og
leigu á hesthúsum. Í Hendingu
eru um sjötíu félagar, þar af um
fjörutíu virkir, og þeir vilja fá að
halda áfram að stunda sitt sport
við viðunandi aðstæður og eru
ekkert á því að láta deigan síga
gagnvart bæjaryfirvöldum.
– fridrika@bb.is
7

Fossavatnsgangan

er í hæsta gæðaflokki
Á sínum tíma lauk Heimir Gestur Hansson meistaraprófi í sagnfræði en hin síðari árin lítur hann
hálfpartinn á sig sem fyrrverandi
sagnfræðing því að viðfangsefnin hafa legið annars staðar. Undanfarin ár hefur hann veitt landshlutamiðstöð ferðamála á Ísafirði
forstöðu en þar virðist nú líða að
lokum. Íþróttir af ýmsu tagi hafa
löngum átt hug Heimis og eiga
enn, bæði sem iðkanda og skipuleggjanda. Einkum er þar um að
ræða skíðagöngu, almenningshlaup og þríþraut.
Heimir er rétt skriðinn yfir fertugt. Hann er fæddur og uppalinn
Ísfirðingur, sonur Þóru Gestsdóttur og Hans W. Haraldssonar,
sem lengst af bjuggu á Ísafirði
en fluttust suður fyrir áratug eða
svo. Eiginkona Heimis er Dagný
Sveinbjörnsdóttir sem er Ísfirðingur eins og hann, starfar í Fræðslumiðstöð Vestfjarða og við
Vísindavef Háskóla Íslands. Þau
eiga tvo stráka, sex ára og þriggja
ára, Sveinbjörn Orra og Hákon
Ara.
Vorið 1988 lauk Heimir stúdentsprófi frá Menntaskólanum á
Ísafirði. Eftir það vann hann eitt
ár hjá Hans Georg Bæringssyni
málarameistara í Penslinum á
Ísafirði áður en hann fór til náms
í Háskóla Íslands þar sem hann
lauk BA-prófi í sagnfræði árið
1993. Síðan fór hann til framhaldsnáms í háskólanum í Leeds á
Englandi og lauk þar MA-prófi
árið 1996.
„Á gamals aldri“, eins og Heimir orðar það, „tók sig upp á ný
löngunin til að setjast á skólabekk, þannig að við fórum til
Kanada. Ég fór út í því skyni að
læra það sem kallað er Sport Administration eða stjórnun íþróttamála.“ Þetta var árið 2004.
„Ég var búinn að vera utan í
alls konar íþróttastarfi nánast alla
tíð. Einhvern tímann kviknaði
sú hugmynd í kollinum á mér að
gaman væri að læra svolítið
meira um þessa hluti, fyrst og
fremst varðandi utanumhald í
íþróttastarfi og stjórnun viðburða
og þess háttar.
Þessi löngun ágerðist smátt og
smátt og svo var komið að því að
okkur þótti bara tilvalið að fá
dálitla tilbreytingu og prófa að
búa í öðru landi um nokkurt skeið.
Ég fór að hugsa um þetta af al8

vöru og leita að skóla og datt á
endanum niður á skóla í bænum
Fredericton, sem er höfuðstaðurinn í fylkinu New Brunswick í
austurhluta Kanada, og við fluttum þangað. Þetta nám stóð í tvö
ár og við komum aftur heim árið
2006.
Á námstímanum breyttist áhuginn nokkuð. Í þessu námi var
hægt að taka mismunandi línur.
Meðal annars var lína þar sem
mikið var fengist við íþróttir og
ferðamennsku og tengslin þar á
milli. Eftir því sem á námið leið
sveigðist ég meira inn á þá braut.
Dagný vann áfram við Vísindavefinn þótt í fjarlægð væri, enda
er hægt að gera það hvar sem er
í heiminum þannig að hún tók
það bara með sér.“

Ópraktískur maður
– Hefur þetta nám gagnast þér
eitthvað í störfum eftir að þú
komst heim?
„Ég er nú svo ópraktískur að
ég hef aldrei litið svo á að með
námi væri ég að undirbúa mig
fyrir eitthvert ákveðið starf. Ég
hef frekar litið á þetta sem leið til
að víkka sjóndeildarhringinn,
þroskast og læra meira um bæði
veröldina og sjálfan mig.
Engu að síður var ég svo heppinn að á sama tíma og ég var að
klára úti í Kanada var auglýst
laust til umsóknar starf við Upplýsingamiðstöð ferðamála hér á
Ísafirði. Ég sótti um og fékk það.
Þar hefur námið vissulega nýst
mér á margan hátt þó að í því
starfi sé maður ekki beinn þátttakandi í ferðaþjónustunni með
því að bjóða sjálfur ferðir eða
annað. Starfið á upplýsingamiðstöð felst í því að miðla því sem
aðrir eru að gera og bjóða ferðafólki á svæðinu.“

Búinn að fá
uppsagnarbréf
– Nú eru hins vegar blikur á
lofti varðandi þetta starf, að mér
skilst.
„Já og kannski nei. Upplýsingamiðstöðin hér er svokölluð
landshlutamiðstöð. Þær eru
nokkrar á landinu og hafa þjónað
hver sínum landshluta og miðstöðin hér hefur þjónað Vestfjörðum öllum. Þessar miðstöðv-

ar hafa fengið rekstrarstyrk frá
ríkinu. Þannig hefur Upplýsingamiðstöðin á Ísafirði verið rekin
af Ísafjarðarbæ en með styrk frá
ríkinu.
Núna hefur ríkisvaldið verið
að endurskoða þessi mál og sagði
fyrr í haust upp samningum um
rekstrarstyrkina. Í framhaldi af
því fékk ég svo uppsagnarbréf
og átti að láta af störfum nú um
komandi áramót. Hlutirnir eru
hins vegar fljótir að breytast og
nú er ekki loku fyrir það skotið
að reksturinn verði, eftir allt saman, enn um sinn með sama sniði
og verið hefur. Ég vona alla vega
það besta því mér þykir þetta
afskaplega skemmtileg vinna.

Aldurseyða í
skíðagöngunni
– Þú ert hörkumikill íþróttamaður.
„Nei, ég er það reyndar ekki.
Ég er í hópi þeirra sem eru mjög
áhugasamir án þess að vera
sérstaklega góðir. Ég hef aldrei
verið neinn afreksmaður en mér
þykir þetta mjög skemmtilegt og
tek mikinn þátt í íþróttastarfi,
bæði sem iðkandi og síðan frá
hinni hliðinni að halda alls kyns
mót og viðburði. Eins og krakkar
yfirleitt hér á Ísafirði var ég í
fótbolta sem barn en byrjaði í
skíðagöngu um tólf ára aldurinn.
Skíðagönguáhuginn fylgir mér
ennþá. Það er stór hópur bæði
hér á Ísafirði og annars staðar á
landinu og fer stækkandi sem
stundar skíðagöngu. Þar er ég þá
að tala um fullorðið fólk. Skíðagangan er í dálítið undarlegri
stöðu. Hún er talsvert vinsæl hjá
börnum og allt fram á fyrstu unglingsár en síðan kemur nánast
eyða á þeim tíma þegar fólk er á
afreksíþróttaaldrinum, ef svo má
segja. Þetta er ekki bara hér á
Ísafirði heldur á Íslandi almennt.
Í eldri flokkunum, þegar komið
er fram á fertugsaldurinn, er síðan
aftur kominn mikill fjöldi í skíðagöngu.
Ég datt svolítið út úr þessu í
áratug eða svo þegar ég var í
burtu á skólaárunum. Ég hef
tvisvar flutt aftur heim til Ísafjarðar. Í fyrra skiptið síðla árs
1999 og þá tók ég til við skíðagönguna á ný og svo aftur eftir

að við fluttum heim frá Kanada
2006. Það er talsvert góður kjarni
hér á Ísafirði sem stundar skíðagöngu og hefur gert mikið af því
að fara til útlanda og taka þátt í
göngum þar. Almenningsskíðagöngur eru ákaflega vinsælar
víða erlendis. Þær eru með svipuðu sniði og almenningshlaup
sem margir þekkja, til dæmis
maraþonhlaup sem fólk ferðast
um heiminn til að taka þátt í.“

Nýjar göngur í
nýjum löndum
– Hvert hefur þú ferðast til að
taka þátt í skíðagöngum?
„Ég hef tekið þátt í göngum í
Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Eistlandi, Kanada, Bandaríkjunum
og víðar.“
– Auðvitað hefurðu tekið þátt
í sjálfri Vasagöngunni í Svíþjóð
og jafnvel oft?
„Bara einu sinni. Stefnan hjá
mér hefur verið að fara ekki oft í
sömu gönguna heldur að prófa
nýjar. Það er mikið framboð af
góðum og skemmtilegum mótum
svo víða um heim. Þannig langar
mig frekar að prófa nýjar göngur
í nýjum löndum. Sumir hafa hins
vegar tekið ástfóstri við ákveðnar
göngur, sérstaklega Vasagönguna, sem er drottning þessara almenningsmóta, og hafa farið
mjög oft í hana margir hverjir.
Við erum hins vegar nokkrir,
sérstaklega hér á Ísafirði, sem
eltum það sem kallað er Worldloppet. Það er alþjóðleg mótaröð
þar sem stærstu og þekktustu
skíðagöngur nokkurra landa tóku
saman höndum. Einn úr okkar
hópi, Einar Yngvason, hefur náð
þeim titli sem kallast Worldloppet Gold Master. Til þess þarf að
hafa lokið tíu göngum í jafnmörgum löndum í að minnsta
kosti tveimur heimsálfum. Þessu
náði Einar fyrir tveimur eða
þremur árum en við erum nokkrir
sem eigum þetta óklárað.“

Fossavatnsgangan
frábært mót
„Eitt af því sem er svo gaman
við að sækja þessar stóru göngur
í útlöndum er það, að þá rennur
upp fyrir manni hvað Fossavatnsgangan okkar hér á Ísafirði er í

raun orðin frábært mót. Við getum kinnroðalaust borið okkur
saman við hvaða almenningsgöngu sem er í heiminum. Þótt
þátttakendur hér séu auðvitað
mun færri, þá eru umgjörðin og
utanumhaldið í hæsta gæðaflokki, eins og komið hefur fram
hjá eftirlitsmönnum Alþjóðlega
skíðasambandsins, sem koma
hingað á hverju ári að fylgjast
með mótinu.
Við höfum líka fengið ótrúlega
góðar og jákvæðar umsagnir frá
erlendum gestum, og ekki bara
um mótið sjálft heldur líka bæinn
og fólkið sem hér býr. Áhugi
atvinnumanna og þeirra sem teljast vera stórstjörnur í skíðagönguheiminum fer líka vaxandi.
Þetta er fólk sem getur farið fram
á talsverða peninga fyrir að mæta
í svona göngur, en hingað koma
þau án þess að fá neina greiðslu.
Og það sem meira er, þau
gangast alltaf glöð undir þá
„kvöð“ að sjá um æfingar hér
uppi á Seljalandsdal, bæði fyrir
krakkana sem eru að æfa hjá
Skíðafélaginu og eins fyrir fullorðna á öllum getustigum. Svo
situr þetta fólk til borðs með öllum öðrum þátttakendum í kaffisamsætinu eftir göngu og tekur
virkan þátt í gleðinni. Þetta hefur
okkur heimafólkinu svo sem ekki
þótt neitt stórmál, en margir útlendir trimmarar eru gapandi
hissa á þessu. Það gerist nefnilega
sjaldan að þeir geti blandað geði
við stjörnurnar á mótum erlendis.“

Heimafólkið áhugasamt
„En þótt vel gangi, þá vitum
við að menn verða stöðugt að
hugsa um að bæta sig og gera
enn betur. Það eru haldnir fundir
eftir hverja Fossavatnsgöngu þar
sem ítarlega er farið yfir hnökra
sem upp koma og viðraðar nýjar
hugmyndir sem geta orðið til þess
að bæta mótið enn frekar. Þeir
sem að þessu standa geta oft verið
mjög gagnrýnir á sín eigin störf,
sem er auðvitað ein af forsendum
þess að menn haldi áfram að taka
framförum í mótahaldinu.
Við skulum ekki gleyma því
að það er í raun talsvert átak að
halda svona mót, og þá er ég
ekki bara að hugsa um þá sem
stýra þessu heldur samfélagið hér
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í heild. Stemmningin og þetta
frábæra andrúmsloft sem einkennir gönguna, og margir útlendingar vilja meina að sé einstakt í heiminum, væri auðvitað
ekki til staðar nema vegna þess
að Ísfirðingar sýna mótinu mikinn áhuga og eru tilbúnir að taka
þátt í þessum viðburði, annað
hvort með því að vera beinlínis
keppendur eða sinna einhverjum
af þeim fjöldamörgu verkum sem
vinna þarf til að þetta gangi allt
saman upp. Sumir gera raunar
hvort tveggja. Ég gæti trúað að
það væru hátt í hundrað manns
sem koma að sjálfu mótshaldinu
á einn eða annan hátt.“

Reynsluboltar leggja
nótt við dag
„Starfið hjá undirbúningshópnum hefst í október eða nóvember og síðan er unnið skipulega allt fram á keppnisdag og
raunar lengur. Starfið er leitt af
reynsluboltum sem oft leggja nótt
við dag til að allar aðstæður verði
eins góðar og mögulegt er. Þetta
eru menn eins og Þröstur Jóhannesson, Óskar Kárason, Guðmundur Jens Jóhannsson, Kristbjörn í Núp, starfsmenn skíðasvæðisins og fleiri. Göngustjórinn Jónas Gunnlaugsson heldur
svo utan um allt saman og hefur
stýrt þessu frábærlega vel. Í gegnum áratugina hefur auðvitað
byggst upp mikil og góð hefð
fyrir mótahaldi á Ísafirði og
Fossavatnsgangan nýtur þess tvímælalaust. Hér í bænum er stór
hópur af toppfólki sem kann þetta
allt saman upp á tíu.
Eins ég nefndi áðan er alltaf
verið að leita að nýjum leiðum
til að efla gönguna og bæta. Eitt
af því er að halda æfingabúðir
fyrir fullorðið skíðafólk síðustu
helgina í nóvember. Við byrjuðum á þessu fyrir fáum árum og
æfingarnar hafa vakið mikla
lukku. Þetta er gert af miklum
metnaði og þannig munum við
fá tvo þjálfara frá Noregi gagngert til að stýra æfingunni

núna í haust. Þátttakendur eru
bæði héðan úr bænum og svo
líka víðs vegar af landinu en ennþá eigum við eftir að reyna að
markaðssetja þetta erlendis. Þetta
ætti tvímælalaust að geta hjálpað
til að lengja ferðamannatímann
fram eftir haustinu.“

Styrkur að
vera smábær
„Stundum er sagt að viðburðir
á borð við Fossavatnsgönguna
njóti sín betur í litlum samfélögum en stórum. Ég held að það sé
mikið til í því. Ég hef til dæmis
keppt á móti í Ottawa, höfuðborg
Kanada. Þetta er stærsta og fjölmennasta mót sem haldið er þar
í landi, en einhvern veginn hvarf
það alveg í stórborginni og varð
eins og krækiber í helvíti innan
um alla stórviðburðina sem þar
eru haldnir. Fyrir vikið vantaði
mikið upp á stemmninguna og
skemmtilegheitin sem eiga að
fylgja svona viðburði. Þetta gerist
sama hvað brautin er skemmtileg
eða skipulag mótsins er gott.
Svo fer maður í
smærri samfélög
eins og Mora, sem
er heimabær Vasagöngunnar, eða
Hayward, sem er
tvö þúsund manna
þorp í Bandaríkjunum þar sem fólksfjöldinn margfaldast
einu sinni á ári þegar
stærsta skíðagöngumót
Bandaríkjanna er haldið. Í
þessum samfélögum eru
einhvern veginn allir með,
sýna mótunum mikinn
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áhuga og þá verður til einhver
stemmning og gleði, sem erfitt
er að lýsa, en maður eiginlega
teygar mótið í sig með hverjum
andardrætti.
Þessu segjast erlendir gestir
finna mjög sterklega fyrir þegar
þeir koma hingað til Ísafjarðar í
Fossavatnsgönguna. Þeir sem fara
heim með svona upplifun í farteskinu eru líklegir til að koma
aftur og mæla með mótinu við
sína félaga. Í þessu samhengi er
það greinilega styrkleiki að vera
smábær.“

Hættuleg íþrótt
á gamals aldri
– Eitt sinn settu meiðsli alvarlegt strik í reikninginn hjá þér.
Hvernig bar það til?
„Það var árið 2000 þegar við
ætluðum að fara að taka þátt í
Vasagöngunni í fyrsta sinn. Við
nokkrir félagar höfðum meira að
segja stofnað félag með heitinu
Vasa2000 vegna þessarar fyrirhuguðu ferðar í Vasagönguna.
Ekki var það nú merkileg
uppákoma þegar ég meiddist. Ég
bara fór í innanhússfótbolta, sem
getur eins og dæmin sanna verið
hættulegur mönnum þegar
þeir eru komnir á
gamals aldur.

Ég steig eitthvað illa niður, sleit
hásin og eyddi megninu af vetrinum í gifsi.
Félagar mínir fóru hins vegar í
Vasagönguna þetta ár og við
höfum haldið félagsskapnum
Vasa2000 gangandi síðan. Þetta
hefur verið vettvangur í kringum
ýmisleg áhugamál, bæði skíðagöngur og eins þríþraut. Hún er
ein dellan sem hefur skotið upp
kollinum hjá manni á síðustu
árum.“

Þríþraut og
hálfur járnkarl
– Þríþrautin er hörkuíþrótt, að
manni skilst, samsett úr sundi,
hjólreið og hlaupi.
„Já, þetta er alveg ótrúlega
skemmtileg íþrótt. Ég hef reyndar aldrei verið neinn sundmaður,
og svo sem hvorki merkilegur
hjólreiðamaður né hlaupari heldur. En þegar þessu er öllu dembt
saman verður útkoman alveg
stórskemmtileg. Ég man nú ekki
hver það var í okkar hópi sem
fékk þá hugmynd að halda hér
þríþrautarmót, en alla vega var
ákveðið að halda það haustið
2002. Ég man að það snjóaði svo
mikið daginn sem átti að halda
mótið að það þurfti að fresta því.
Ekki þótti óhætt að hjóla við þær
aðstæður.
Mótið var svo haldið
þegar hlánaði

rétt fyrir miðjan nóvember. Það
voru níu hræður sem tóku þátt í
þessu. Síðan höfum við haldið
þetta árlega í samstarfi við
Heilsubæinn Bolungarvík. Þetta
hefur þróast upp í það að vera
kringum fimmtíu manna mót,
yfirleitt fjölmennasta þríþrautarmót sem fram fer á Íslandi á
hverju ári. Ég var starfsmaður
við mótið fyrsta árið en síðan hef
ég keppt og Muggur félagi minn
[Guðmundur Rafn Kristjánsson]
hefur séð um mótsstjórn, en auk
okkar Muggs hefur Einar Yngvason, formaður Vasa2000, verið í
stýrihópi þríþrautarinnar.
Þetta hefur undið upp á sig.
Menn eru alltaf að leita að nýjum
áskorunum. Núna á nýliðnu sumri fórum við fjögur héðan frá
Ísafirði og tókum þátt í því sem
kallað er hálfur járnkarl. Þetta er
mót sem haldið er í Hafnarfirði.
Byrjað er á því að synda 1,9 km,
síðan eru hjólaðir 90 km og endað
á hálfu maraþonhlaupi sem er
21,1 km. Þetta er allt gert í einni
striklotu án þess að stoppa á milli.
Okkur tókst öllum að ljúka þessari þraut með glans og nú eru
menn farnir að gæla við heilan
járnkarl, en í honum eru allar
vegalengdir vitaskuld tvöfalt
lengri en í þeim hálfa.“
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Riddarar Rósu
og Vesturgatan
– En hvað um hefðbundin
hlaup, hefurðu komið eitthvað
nálægt slíku?
„Jájá, eins og svo margir aðrir
Ísfirðingar hleyp ég með trimmhópnum Riddurum Rósu. Mér
þykir samt þríþrautin skemmtilegri en hlaupin ein og sér.
Reyndar var ég einn af þeim sem
ýttu af stað Vesturgötuhlaupinu,
en þar er hlaupið á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar um Svalvoga. Þetta hlaup er eiginlega
afkvæmi Kraftgöngu á Hornströndum, sem svo var kölluð,
en það var fjallahlaup – eða ganga
– sem þau Henrý Bæringsson og
Jóna Benediktsdóttir héldu þrisvar sinnum, að mig minnir, fyrir
nokkrum árum. Leiðin var frá
Hornvík til Hesteyrar og var einstaklega skemmtileg. Ég tók þátt
í þessu tvisvar og man að enginn
hafði roð við stígvélaða landverðinum Jóni Björnssyni sem
sigraði í bæði skiptin.
Þegar þau Henrý og Jóna hættu
að halda þetta mót vorum við
þrír félagar að velta fyrir okkur
að taka við kyndlinum og halda
þessu áfram. Með mér í þessu
voru þeir Jón Páll Haraldsson,
Patreksfirðingur sem nú býr í
Reykjavík, og Ingvi Gunnarsson,
sem er Ísfirðingur en búsettur
fyrir sunnan. Eftir nokkra umhugsun varð niðurstaða okkar sú
að stofna frekar nýtt óbyggðaeða fjallahlaup sem færi fram einhvers staðar örlítið nær byggðu
bóli. Ástæðan var sú að siglingin
að rásmarkinu í Hornvík gat verið
fólki erfið og sumir voru máttlitlir
af sjóveiki þegar hlaupið var ræst.
Maður fékk svo sem að kynnast
því á eigin skinni.“

Stekkjarstaur
hlaupastjóri
„En hvað um það, að lokum
ákváðum við að hrinda af stað
hlaupi á þessari fallegu leið um
Svalvogana. Það var svo sem
ekkert sérlega frumleg hugmynd
og margir höfðu rætt þennan
möguleika áður án þess að neitt
yrði úr. En núna var skrefið loks
stigið til fulls. Við leituðum til
íþróttafélagsins Höfrungs á Þingeyri um samstarf og þar varð
fyrir svörum orku- og stuðboltinn
Sigmundur Þórðarson, sem er
auðvitað betur þekktur sem
Stekkjarstaur. Hann var heldur
betur til í tuskið og síðan hefur
þetta verið þannig að Höfrungur
er mótshaldarinn, Sigmundur er
hlaupastjóri og við félagarnir, Jón
Páll og Ingvi og ég, fáum að
aðstoða við ýmis smáverkefni
sem til falla við undirbúninginn.
Svo hlaupum við auðvitað líka.
Vesturgatan fór fyrst fram árið
2006 og þá voru þátttakendur 29
talsins, þar af aðeins einn héðan
úr Ísafjarðarbæ. Síðan hefur
10

fjöldinn eiginlega tvöfaldast á
hverju ári og nú í sumar lentum
við í því að þátttakendur voru
yfir 200 talsins, sem var hreinlega
meira en við vorum búnir undir.
Það urðu þess vegna nokkrar tafir
á ræsingu keppenda, en sem betur
fer var veðrið gott svo að fólk lét
þetta ekki fara mikið í taugarnar
á sér. En þótt þátttakendur hafi
sýnt skilning og þolinmæði, þá
taka mótshaldarar það auðvitað
svolítið inn á sig þegar hlutirnir
ganga ekki eins og að er stefnt.
Ég held að tvo fyrstu sólarhringana eftir hlaup höfum við Sigmundur talað 18 sinnum saman í
síma, og það voru ekki stutt samtöl. Svo voru óteljandi símtöl og
fundir með öðrum sem að þessu
komu og málin voru skoðuð ofan
í kjölinn. Nú teljum við okkur
vera tilbúna að mæta hverju sem
er næsta sumar.“

Giftir Martha sig aftur?
„Það er líka gaman að segja
frá því, að núna í sumar var
bryddað upp á þeirri nýjung að
Óshlíðarhlaupið, sem er okkar
þekktasta og rótgrónasta almenningshlaup, og Vesturgatan rugluðu saman reytum sínum og
efndu til sérstakrar hlaupahátíðar.
Þar var Óshlíðarhlaupið þreytt á
föstudagskvöldi, síðan voru
skemmtiskokk og ýmis hlaupatengd fræðsluerindi á laugardegi
og loks Vesturgatan á sunnudegi.
Það var Martha Ernstsdóttir
sem barði það í gegn að stofnað
var til þessarar hátíðar. Ég skal
alveg viðurkenna að ég hafði
mínar efasemdir um að fólk
myndi vera til í að hlaupa bæði
hlaupin á sömu helginni. En
Martha var bara svo sannfærandi,
lofaði meira að segja að gifta sig
þessa helgi og láta alla brúðkaupsgestina taka þátt í hlaupunum, þannig að við gátum auðvitað ekki annað en slegið til. Það
er skemmst frá því að segja að
þetta lukkaðist alveg frábærlega
vel, þátttaka var mikil og almenn
ánægja með framtakið, að ég
held. Við ætlum því að endurtaka
leikinn að ári, þriðju helgina í
júlí, og treystum á að Martha
skaffi okkur aftur svona marga
þátttakendur, hvort sem hún giftir
sig aftur eða finnur einhver önnur
ráð.“

„Fyrrverandi
sagnfræðingur“
– Hefurðu ekkert sinnt sagnfræði frá því að þú laukst námi í
þeirri grein?
„Jú, ég var nú í nokkrum verkefnum sem tengjast henni fyrst
eftir að ég lauk námi en annars
hef ég ekki sinnt henni nema í
gegnum störf mín á söfnum. Ég
hef unnið á byggðasöfnum, bæði
í Borgarnesi í tæplega tvö ár á
árunum 1998-99 og svo á Byggðasafni Vestfjarða um nærri fimm
ára skeið frá árslokum 1999 og

fram á haustið 2004.
Frá því að ég hætti störfum á
Byggðasafni Vestfjarða hef ég
nánast ekkert sinnt sagnfræði
enda lít ég hálfpartinn á sjálfan
mig sem fyrrverandi sagnfræðing!“

Mikil fjölgun ferðafólks
– Hvernig sérðu fyrir þér framtíð ferðaþjónustu á Vestfjörðum?
„Nú er stórt spurt. Ég held að
minnsta kosti að það hljóti að
vera bjart yfir fólki eftir nýliðið
sumar. Mér heyrist að langflestir
í ferðaþjónustu hafi orðið varir
við mikla fjölgun ferðafólks og
ég held að flestir séu bjartsýnir í
ljósi þeirrar reynslu. Hér á Upplýsingamiðstöðinni er staðan
akkúrat núna sú, að það vantar
tvo gesti upp á að heimsóknir
hingað á þessu ári séu orðnar 26
þúsund talsins. Þetta er langmesti
fjöldi sem hingað hefur komið á
einu ári. Við þetta bætist svo
ótölulegur fjöldi spurninga og
erinda sem berast í gegnum síma
og tölvupóst.
Reyndar hittist þannig á, að
þessi mikla fjölgun varð á sama
tíma og aðhaldsaðgerðir hjá bænum knúðu okkur til að stytta afgreiðslutíma og keyra þetta á
færra starfsfólki en áður hefur
verið gert. Við vorum raunar bara
tveir sem sinntum öllu þessu
fólki, við Jóhann Frímann Rúnarsson, sem hefur verið sumarstarfsmaður hjá mér nokkrum
sinnum. Án þess að ég ætli að
sökkva í botnlaust sjálfshól, þá
þykir mér bara vera talsvert afrek
hvað okkur tókst að sinna þessu
vel.
Það verður fróðlegt að sjá hvort
þessi fjölgun ferðafólks hingað
vestur heldur sér, og jafnvel að
enn bætist við, eða hvort þetta
reynist tímabundin bóla. Mér
skilst samt á mörgum að pantanir
fyrir næsta ár lofi mjög góðu. Ég
held að það séu mjög mörg tækifæri til þess að þróa áfram ferðaþjónustuna á Vestfjörðum, ekki
síst hvað varðar afþreyingu sem
ferðafólk er að leita að.“

Fámennið söluvara
„Langflestir ferðamenn sem
hingað koma vilja upplifa náttúruna á einn eða annan hátt og
þar eru fjölmargir möguleikar.
Ég veit að víða um Vestfirði er
verið að vinna að ýmsum nýjungum varðandi skoðun náttúrunnar
og upplifun hennar, sem vonandi
eiga eftir að ganga vel.
En þróunin tengist ekki bara
náttúrunni. Við höfum séð ný
söfn verða til, til dæmis á Bíldudal og Patreksfirði, og svo er
farið í gang spennandi verkefni
varðandi matartengda ferðaþjónustu í fjórðungnum, þannig að
möguleikarnir virðast vera óþrjótandi.
Eins og annars staðar á landinu
er mikið verið að leita að leiðum

til að lengja ferðamannatímann,
fá fólk hingað fyrr á vorin og
halda straumnum lengur fram
eftir hausti. Það urðu einmitt
nokkrar umræður um þessi mál
fyrr í haust, því að hingað kom
mjög margt ferðafólk í lok ágúst
og út allan septembermánuð en
þá var ýmis þjónusta ekki lengur
til staðar. Ég veit að margir eru
þegar byrjaðir að gera ráðstafanir
til að sinna þessum síðsumargestum betur á næsta ári.“
– Er hægt að fjölga ferðafólki
enn meira hér á svæðinu?
„Já, það er örugglega hægt. Ég
held að Vestfirðir séu alltaf að
komast betur á kortið hjá fólki,
bæði Íslendingum og útlendingum, sem áhugavert svæði að ferðast til. Það hefur verið unnið heilmikið markaðsstarf fyrir svæðið,
sem er áreiðanlega að skila sér.
En svo er spurning hversu mikið við viljum fjölga gestunum.
Ef ég man rétt, þá kom fram í
könnun fyrir fáum árum, að eitt
af því sem ferðafólki þótti best
við Vestfirði var fámennið og
kyrrðin. Ég hef líka orðið mikið
var við það hjá því fólki sem ég
tala við á sumrin, að það er mjög
ánægt með að vera laust við
„massatúrimann“ sem það lendir
í á fjölförnustu ferðamannastöðum landsins.
Hér, líkt og ég nefndi áðan

varðandi skíðagöngumótin, getur
fámennið verið dýrmætt og í
rauninni söluvara. Þetta er sjálfsagt spurning um að halda fjöldanum innan einhverra skynsamlegra marka en reyna um leið að
auka tekjurnar af hverjum og einum gesti. Ekki það, ég held að
við séum ekki komin að neinum
þolmörkum í þessu samhengi.
Við getum enn stækkað hópinn
sem hingað kemur án þess að fá
á okkur þennan „massatúrisma“stimpil. Og svo eru auðvitað
vetur, vor og haust meira og minna
óplægðir akrar í þessu tilliti.“

Að heiman
og heim aftur
– Finnst ykkur gott að eiga
heima úti á landi?
„Já, virkilega. Ég fluttist frá
Ísafirði að loknum menntaskóla
og líka þegar við fórum til Kanada. Þannig hef ég tvisvar farið
frá Ísafirði til nokkuð langrar
dvalar í burtu en það hefur aldrei
hvarflað að okkur annað en að
við myndum koma til Ísafjarðar
aftur.
Það hefur einhvern veginn aldrei verið inni í myndinni að
setjast að annars staðar til frambúðar.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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TH ehf., fær tugmilljóna samning um smíði innréttinga í FÁ
Mikil umsvif eru hjá innréttingafyrirtækinu TH ehf., sem
rekur tvö trésmíðaverkstæði, á
Ísafirði og á Akranesi. Helstu
verkefni fyrirtækisins þessa dagana eru smíði á innréttingum fyrir
Jáverk ehf., í hjúkrunarheimili

að Suðurlandsbraut 66 í Reykjavík auk ýmissa minni verkefna
fyrir hinar ýmsu stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga. Sífellt er
unnið að öflun nýrra verkefna og
í þeim tilgangi hefur fyrirtækið
auglýst framleiðslu sína víða.

Fyrir nokkrum dögum var gengið
frá tugmilljóna króna samningi
við verktakafyrirtækið Spöng
ehf. um smíði innréttinga í Fjölbrautarskólann Ármúla í Reykjavík. Með samningnum hefur TH
ehf. treyst rekstraröryggi sitt til

muna á næsta starfsári.
Fyrirtækið keypti í sumar eignir Trésmiðju Þráins E Gíslasonar
sf. á Akranesi og tók við rekstri
trésmíðaverkstæðisins þann 20.
júní. Að sögn Eiríks Finns
Greipssonar framkvæmdastjóra
TH ehf., hafa verkefni fyrir verkstæðin verið ánægjulega mörg
og af öllum stærðum. Nú starfa
33 starfsmenn hjá fyrirtækinu,
bæði faglærðir smiðir og verkamenn, í 2.800m² húsnæði með
öflugum tækjum og vélum. Fyrri
hluta ársins var tekin í notkun ný

heimasíða og hefur henni verið
ákaflega vel tekið af viðskiptavinum fyrirtækisins. Fyrirtækið
er nú eitt stærsta og öflugasta
innréttingaverkstæðið á Íslandi.
Fyrirtækið vinnur nú meðal
annars að þróun innréttinga í
samvinnu við Hallvarð Aspelund
arkitekt á Ísafirði, sem hafa
fengið heitið „TH Form.“ Ennfremur er unnið að hönnun og
smíði húsgagna í samvinnu við
öfluga húsgagna og innréttingaverslun á höfuðborgarsvæðinu.
– thelma@bb.is

Tungudalsá gerð að
sjálfbærri laxveiðiá?
Vignir Guðmundsson, framleiðslustjóri TH ehf. og Jón Bjarni Jónsson, framkvæmdastjóri
Spangar ehf., gengu frá samningum um innréttingasmíði í Ármúlaskólann í Reykjavík.

Þrír einstaklingar hafa fyrir
hönd óstofnaðs veiðifélags
óskað eftir að leigja Tungudalsá í Skutulsfirði til 15 ára í
þeim tilgangi að kanna hvort
mögulegt sé að rækta þar lax
þannig að áin verði sjálfbær
laxveiðiá. Tilraunin felur í sér
að áin er rannsökuð í samráði
við sérfræðinga Veiðimálastofnunar. Ef niðurstöðurnar
verða jákvæðar yrði laxaseiðum sleppt í ánna.
„Líklegt er að bæta þurfi
skilyrði fyrir seiðabúskap með
gerð laxahylja á nokkrum stöðum í ánni“, segir í umsókn

félagsins sem send hefur verið
bæjaryfirvöldum í Ísafjarðarbæ. Þar kemur einnig fram að
skilyrði árinnar hafa breyst
með tilkomu jarðganga undir
Breiðadals- og Botnsheiði og
þess vatns sem rennur úr göngunum.
„Nú rennur hlýrra og meira
vatn í Tungudalsá en áður
gerði og er líklegt að skilyrði
til ræktunar laxa hafi breyst
til batnaðar“, segir í bréfinu.
Bæjarráð tók erindi félagsins
fyrir á síðasta fundi og vísaði
því til umsagnar umhverfisnefndar.
– thelma@bb.is

Undirbúningsvinnu
við sameiningu frestað
Hlíf, íbúðir aldraðra á Ísafirði.

Vistmönnum fjölgaði um ellefu
Vistrýmum fyrir aldraða á
Vestfjörðum fjölgaði um 22 milli
áranna 2007 og 2008. Fyrir
tveimur árum voru 88 vistrými í
fjórðungnum og á síðasta ári voru
þau 110 samkvæmt útreikningum Hagstofunnar. Munar þar
mest um hjúkrunarrúm á sjúkrahúsum en þeim fjölgaði úr 38 í
54 milli sömu ára. Í lok síðasta
árs voru 13 þjónusturými á dvalarheimilum fjórðungsins sem er
sami fjöldi og árið á undan.
Hjúkrunarrýmum á dvalar- og
hjúkrunarheimilum fjölgaði um
sex milli sömu ára en þau voru
43 í lok síðasta árs. Á landinu

öllu voru 3.461 vistrými í desember á síðasta ári, þar af voru hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum alls 2.316 eða 66,9%
vistrýma. Á milli áranna 2007
og 2008 fjölgaði rýmum á dvalarog/eða hjúkrunarheimilum um
47. Dvalarrýmum fækkaði um
90 en hjúkrunarrýmum fjölgaði
um 137 á sama tíma. Árið 2008
voru rúm 54% vistrýma á höfuðborgarsvæðinu, en tæp 46% annars staðar.
Vistmenn á stofnunum fyrir
aldraða á Vestfjörðum voru 83 í
fyrra og fjölgaði um 11 milli ára.
Þá voru níu í þjónusturými á
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dvalar- og hjúkrunarheimilum,
40 í hjúkrunarrými á dvalar- og
hjúkrunarheimilum og 34 í hjúkrunarrúmum á heilbrigðisstofnunum. Alls bjuggu 3.284 á stofnunum með vistrými fyrir aldraða í
desember árið 2008, þar af voru
konur rúm 64%. Tæp 10% 67
ára og eldri bjuggu í vistrýmum í
desember árið 2008. Þetta hlutfall
var rúm 11% á landsbyggðinni en
rúm 9% á höfuðborgarsvæðinu.
Árið 2008 bjuggu rúm 24% fólks
80 ára og eldra í vistrýmum aldraðra. Það á við um rúm 20%
karla á þessum aldri og tæp 27%
kvenna.
– thelma@bb.is

„Sýslumannafélagið fékk í
síðustu viku tilkynningu frá
ráðherra dómsmála um að ráðuneytið hefði, að svo stöddu
frestað þeirri vinnu sem átti
að búa að baki væntanlegri sameiningu embætta,“ segir Kristín Völundardóttir, sýslumaður
á Ísafirði. „Og það kom ekki
fram í þessum pósti hvort og
þá hvenær sú vinna hæfist að
nýju. Alþingismenn hljóta að
taka afstöðu til þess við umræður um fjárlagafrumvarpið
hvort embættum verði fækkað.
En eins og sakir standa erum
við með óbreyttan fjölda embætta og ljóst að engar breytingar verða á því á þessu fjárhagsári.“
Kristín segir liggja fyrir að
sýslumannsembættið á Ísafirði
muni ná fram þeirri hagræð-

ingarkröfu sem ráðuneytið
gerir. Hún er ekki viss um
hvort koma þurfi til uppsagna
en segir stefnt að því að halda
sama starfsmannafjölda hjá
embættinu og veita sömu
þjónustu. Ljóst sé hins vegar
að hagræðingin muni auðvitað
þýða skert kjör hjá einhverjum
starfsmanna.
Kristínu þykir fólk hafa farið dálítið fram sér í umræðu
um fyrirhugaða sameiningu,
því ekkert hafi verið byrjað
að ræða hvar þjónustuútibú
hvers embættis yrðu, né hversu
margir starfsmenn ættu að
vinna þar. Nefnd sem skoða
hafi átt hvernig hagkvæmast
væri að vinna að sameiningu
hafi ekki einu sinni verið tekin
til starfa.
– fridrika@bb.is
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smáar
Er með geymsluhúsnæði fyrir
fellihýsi, tjaldvagna og bíla í
þurru og einangruðu húsnæði.
Hafið samband við Sigurð í
síma 895 7131.
Til sölu eru 14" nagladekk á
felgum (185/70). Upplýsingar
í síma 847 0313.
Til sölu er lítið notaður Whirlpool þurrkari. Upplýsingar í
síma 897 5052.

Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar fagnar sextugsafmæli
sínu laugardaginn 31. október
með „Afmælistónum“ sem
hefjast í Hömrum kl. 16:00.
Þar verður boðið upp á tónlistaratriði af ýmsu tagi sem
og léttar veitingar.
Vinir og vandamenn afmælis eru hjartanlega velkomnir,
en það er ósk Sigríðar að gjafmildir gestir leggi andvirði
blóma eða afmælisgjafa, frekar í byggingarsjóð Tónlistarskólans. Hægt er að fá gjafakort á skrifstofu skólans og í
Blómaturninum á Ísafirði.

Minning

Björgvin Sighvatsson
Með Björgvini Sighvatssyni er
fallinn frá í hárri elli sá seinasti,
sem gegndi forystuhlutverki í hinni
harðsnúnu forystusveit jafnaðarmanna á Ísafirði, þeirra sem
gerðu garðinn frægan í „Rauða
bænum“, á tímabilinu milli tveggja
heimstyrjalda, á öldinni sem leið.
Indriði G. Þorsteinsson, rithöfundur, komst eitt sinn svo að
orði, að Alþýðuflokkurinn á Íslandi – stjórnmálahreyfing íslenskra jafnaðarmanna – væri
sambland af norrænum „seminarisma“ (kennaraveldi) og
vestfirskri verkalýðshreyfingu.
Það er e.t.v. eitthvað meira hæft
í þessu en liggur í augum uppi
við fyrsti sýn. Alla vega er það
varla einleikið, hversu margir af
aðsópsmestu foringjum verkalýðshreyfingarinnar og Alþýðuflokksins í árdaga voru sprottnir
upp úr vestfirskum jarðvegi, frá
og með Jóni Baldvinssyni, sem
var forseti Alþýðusambandsins
og Alþýðuflokksins fyrsta aldarfjórðunginn, þegar þessar hreyfingar voru eitt og hið sama.
Björgvin Sighvatsson var einn
þessara manna og sprottinn upp
úr sama jarðvegi og þeir. Hann
var sannfærður jafnaðarmaður
frá blautu barnsbeini. Hann tók
það sem sjálfgefið, að verkalýðshreyfingin og flokkur hennar
væru tvær greinar á sama meiði

og mættu aldrei verða viðskila
hvor við aðra, ef vel ætti að vera.
Þess vegna bauð hann fram starfskrafta sína í þágu verkalýðshreyfingarinnar og gegndi þar fjölmörgum trúnaðarstörfum af fórnfýsi og skyldurækni langa hríð,
þótt hann væri skólamaður og
uppeldisfrömuður að ævistarfi.
Björgvin valdist kornungur inn
í forystusveit jafnaðarmanna í
Rauða bænum á Ísafirði á heimsstyrjaldarárunum seinni. Þar höfðu
verið í fararbroddi fyrr á árum
landskunnar kempur eins og Vilmundur Jónsson, síðar landlæknir og Haraldur Guðmundsson,
frumkvöðull laganna um almannatryggingar og þar með guðfaðir
íslenska velferðarríkisins. Þar var
einnig að finna á fleti fyrir menn
eins og Guðmund Hagalín, rithöfund, Finn Jónsson, síðar ráðherra og Hannibal Valdimarsson,
föður minn og síðar forseta Alþýðusambandsins í meira en tvo
áratugi.
Undir vasklegri forystu þessara manna hélt Alþýðuflokkurinn
hreinum meirihluta í bæjarstjórn
Ísafjarðar í meira en aldarfjórðung. Látlaus fólksflótti af landsbyggðinni á stríðsárunum, og
síðar, batt að lokum endi á þetta
stórveldistímabil kratanna vestra.
Kommúnistar, sem löngum áttu
erfitt uppdráttar í skugga róttækra

jafnaðarmanna þar vestra, áttu
þar sinn hlut að máli með því að
leiða íhaldið til valda, skv. kenningunni um, að óvinir óvinar þíns
séu vinir þínir. Kannski er sú
kenning ekki með öllu útdauð
enn á okkar samtíð.
Þegar ég settist fyrst á skólabekk í barnaskóla Ísafjarðar (þar
sem ég stofnaði Menntaskólann
aldarfjórðungi síðar) voru tveir
kennarar öðrum aðsópsmeiri og
aðgangsharðari í kennaraliðinu.
Þetta voru þeir Jón H. Guðmundsson frá Ingjaldssandi (síðar tengdafaðir Rannveigar Guðmundsdóttur, f.v. félagsmálaráðherra) og Björgvin Sighvatsson,
frá Patreksfirði, faðir Sighvats,
síðar ráðherra og eftirmanns míns
á formannsstóli Alþýðuflokksins. Þeir Björgvin og Jón H. voru
þá - og lengi síðar - forystumenn
okkar Ísafjarðarkrata, hvort heldur var í bæjarfélaginu eða verkalýðshreyfingunni.
Mér er í barnsminni, hversu atkvæðamiklir þessir menn þóttu
og fylgnir sér í málflutningi, þótt
nokkuð þættu þeir á stundum
harðhentir gagnvart andstæðingum. Sérstaklega fór það orð af
Björgvini, að hann væri viðsjárverður andstæðingur, fljúgandi
mælskur, fundvís á veilur í málflutningi andstæðinga og hnyttinn í tilsvörum. Báðir voru þessir

Sjávarútvegur og samstaða
Um þessar mundir hugsa
flestir Íslendingar til þess hvenær
þjóðfélagið muni rísa á ný og við Íslendingar ná vopnum okkar
þrátt fyrir þann ósigur sem blasir við í slagnum um sjálfstæði þjóðarinnar vegna Icesave deilunnar. Flestir Íslendingar eru vinnusamir
og fæstir þeirra högnuðust á uppblásnum loftbelg gróðahyggju
bankanna sem síðar gerðu hver mistökin á fætur öðrum innanlands
sem utan. Við erum þannig gerð að vilja fá að njóta okkar, vinna
vel, fá skynsamlegan afrakstur starfans og geta ráðstafað honum
án of mikilla opinberra afskipta. Það er að breytast. Skattar eiga að
hækka. Afleiðingin er ljós. Launafólk ber minna úr býtum af þó
þeim launum sem það fær. En þau hafa minnkað.
Ummæli fleiri en eins ráðherra að forsvarsmenn sjávarútvegs
eigi ekki að kvarta undan því að kvóti skuli af þeim tekinn eru alvarleg teikn um að viðkomandi séu ekki í tengslum við þjóð sína.
Tengslin eru í besta falli losaraleg við Vestfirði og Vestfirðinga.
Hér hafa verið dugandi sjómenn og fiskvinnslufólk, sem hvergi
hafa dregið af sér og eiga ekki skilið að ráðskast sé með óvarlegum
hætti með undirstöðu byggðar á Vestfjörðum. Án kvóta verður
rekstrargrunni þeirra fyrirtækja sem enn starfa í sjávarútvegi kippt
undan þeim. Mikil fjárfesting liggur í kvóta útgerðarfyrirtækja og
í fiskvinnsluhúsum. Að tala um grátkór á þessum tíma þegar atvinnu vantar og verðmætasköpun er lífsnauðsynleg er út í hött.
Ráðherrar verða að gera sér grein fyrir því að atvinna er undirstaða velferðar á Íslandi. Til þess að rísa þarf mikla aukningu atStakkur skrifar

vinnu og mikla sköpun. Að neita heilli atvinnugrein um að búa að
sínu er ekki rétta leiðin til uppbyggingar. Sú ákvörðun leiðir jafnframt til þess að litlar ef nokkrar líkur eru til þess að standa vörð
um íslenska velferð.
Að kalla þá menn sem eiga og bera ábyrgð á sjávarútvegsfyrirtækjum grátkór og gera þar með lítið úr þeim kann ekki góðri
lukku að stýra. Væri ekki nær að veita þeim mönnum sem á undanförnum erfiðleikaárum útgerðar og fiskvinnslu hafa staðið
vaktina, færi á að standa hana áfram. Þar er þekkingu og dugnað
að finna.
Allra leiða verður vissulega að leita til að vinna þjóðina út úr
þeim vanda sem hún stendur frammi fyrir. En að ráðast að undirstöðunni sýnir fyrst og fremst skilningsleysi á sjávarútvegi og
stöðu hans. Enn fremur er alger skortur á skilningi á störfum
Vestfirðinga sem hafa áratugum saman lagt sitt af mörkum í þjóðarbúið og ekki verið kvartsamir. Þó hefur kvóti verið af mönnum
tekin að ráði Hafrannsóknastofnunar vegna sjónarmiða sem byggjast á verndun fiskistofna. Þetta höfum við látið yfir okkur ganga,
bótalaust.
Að þola bótalausa skerðingu þar sem verðmæti er greitt hefur
verið fyrir eru tekin til baka er engu líkara en að heildsalinn komi
í búðina og taki vöru sem hann hefur selt og fengið greitt fyrir
aftur og gefi þeim sem eru honum þóknanlegri. Slíkt er illa hugsað og á ekki að líðast þegar þjóðin verður að standa saman um
tækifærin sín.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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Björgvin Sighvatsson.
menn ósvikin afsprengi ísfirska
skólans í pólitík. Sá skóli þykir
að vísu óvæginn og varla meinlaus, en hvorki loðmullu- né
leiðinlegur, (guðs)blessunarlega.
Björgvin Sighvatsson var kennari af guðsnáð. Hann hafði ósvikinn áhuga á þeim mannsefnum,
sem njóta áttu handleiðslu hans
og hafði lag á að kveikja með
þeim heilbrigðan metnað til að
leggja sig fram og ná árangri.
Sem skólastjóri var hann vakinn
og sofinn yfir velferð nemenda
sinna, hvatti þá til dáða og fylgdist af áhuga með starfsferli þeirra,
eftir að skóla lauk. Þetta getum
við feðgar, ég og Glúmur sonur
minn, vottað af eigin reynslu, en
við nutum báðir handleiðslu
Björgvins fyrstu sporin á skólagöngunni, þótt með einnar kynslóðar millibili væri. Ég veit líka,
að sem sálgæslumaður ungviðisins reyndist Björgvin þeim best,
sem mest þurftu á að halda.
Þannig reyndist hann trúr lífsskoðun sinni í orði og verki.
Að leiðarlokum færum við
okkar aldna lærimeistara hugheilar þakkir fyrir leiðsögnina,
um leið og við flytjum Sighvati
Björgvinssyni og fjölskyldu hans
allri einlægar samúðarkveðjur.
Jón Baldvin Hannibalsson
og Glúmur Baldvinsson.

Ársritið
helgað Skúla
Thoroddsen

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga er
nú á leið í prentsmiðju og væntanlegt í byrjun nóvember. Ritið
er að þessu sinni helgað minningu Skúla Thoroddsen, en í ár
eru liðin 150 ár frá fæðingu hans.
Jón Þ. Þór ritar grein um lífshlaup Skúla og Veturliði Óskarsson hefur tekið saman úrval
úr bréfum sem Skúli skrifaði.
Einnig er að finna í ritinu ýmsan fróðleik um Skúla og samtíma
hans. Sögufélagið er einnig að
gefa út hljóðbók með upplestri
Elfars Loga Hannessonar á greinum úr ársritum frá ýmsum tímum. Fyrr á árinu sendi Sögufélagið frá sér bókina Vigurklerkurinn, ævisögu séra Sigurðar
Stefánssonar prests í Vigur, sem
hann ritaði sjálfur um 1920.
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Flokkun sorps gæti aflað sveitarfélaginu 4,8 milljónir króna á ári
Tæknideild Ísafjarðarbæjar og
sorpbrennslustöðin Funi hafa
hannað nýtt fyrirkomulag á sorphirðu í sveitarfélaginu. Kostnaður við breytingarnar er talsverður en á komandi árum yrði rekstrarkostnaður málaflokksins lægri
en hann er nú, samkvæmt bréfi
bæjartæknifræðings sem lagt var
fram fyrir bæjarráð. Í tillögum
tæknideildar og Funa er gert ráð
fyrir að 15 grenndargámum verði
komið fyrir í sveitarfélaginu. Þrír
gámar verða á Flateyri, Suðureyri
og Þingeyri; einn fyrir dósir og
krukkur, einn fyrir plast og einn
fyrir pappa. Á Ísafirði er gert ráð
fyrir að grenndargámar verði á
Eyrinni og Skeiði. Áætlaður kostnaður við hvern gám er 550 þúsund krónur og er heildarkostnaðurinn því 8 milljónir króna.
„Til að átta sig á kostnaðartölum í þessum málaflokki gerir
Úrvinnslusjóður ráð fyrir því að
hver íbúi losi sig við 28,6 kg af
pappa og 31,5 kg af plasti á ári
hverju. Miðað við að úrvinnslugjald sé 20.-kr/kg og að íbúar nái
100% flokkun eru endurgreiðslur

úr sjóðnum 4,8 milljónir á ári,
svo það tekur ekki nema tvö ár
að greiða niður fjárfestinguna.“
Svo hægt sé að fá greiðslur frá
Úrvinnslusjóði þarf að koma upp
flokkunarstöð í Funa til að vigta
pappírinn og plastið. „Því er það
mat undirritaðs að í upphafi skal
endirinn skoða og fyrsta ákvörðun bæjaryfirvalda sé að taka afstöðu til hvort endurnýja eigi
brennsluofninn í Funa og samhliða því hvort fara eigi í alútboð
í málaflokknum. Ef brennsluofninn veðrur ekki endurnýjaður er
hægt að nýta núverandi húsnæði
sem flokkunarstöð. Ef farið er í
alútboð er ekki víst að verktakinn
hafi hug á að notast við grenndargáma eða pokagjaldið“, segir í
bréfi bæjartæknifræðings.
Í drögum að greinargerð sem
unnin er af Verkís um mat á
kostum við meðhöndlun sorps í
Ísafjarðarbæ kemur fram að sorpbrennsla er hagkvæmasti kosturinn. „Árlegur mismunur á kostnaði á tillögunum tveimur, þ.e.
endurnýja sorpbrennsluna annars
vegar eða fara í jarðgerð og flutn-

Lína Björg Tryggvadóttir og Dagný Þrastardóttir afhendu Halldór
Halldórssyni undirskriftalista, með 456 undirskriftum, þar sem skorað
er á bæjaryfirvöld að taka ákvörðun í sorpmálum í sveitarfélaginu.
ing á sorpi hins vegar er að með- gerði Halldór Halldórsson bæj- um að hefja enduruppbyggingu
altali um 24 milljónir á ári“, segir arstjóri, grein fyrir og lagði fram sem þarf svo að mengun minnki.
Jóhann Birkir Helgason tækni- undirskriftarlista, með áskorun 456 undirskriftir söfnuðust.
fræðingur í bréfi sínu til bæjar- til bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar Ákveðið var að málið verði tekið
um að taka strax ákvörðun varð- fyrir að nýju á næsta fundi bæjyfirvalda.
– thelma@bb.is
Á bæjarráðsfundi fyrir stuttu andi Sorpeyðingatstöðina Funa, arráðs.

Engar forsendur fyrir sameiningu
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík og einn nefndarmanna í Hundraðdaganefndinni
svokölluðu, segir hvorki forsendur né vilja fyrir sameiningu sveitarfélaganna þriggja, Ísafjarðarbæjar, Bolungarvíkur og Súða-

víkur. „Það var farið af stað með
þetta að vilja og beiðni samgönguráðuneytisins. Við höfnuðum þessu alfarið fyrst í stað en
við aukinn þrýsting ákváðum við
að skoða þetta. Fyrst og fremst
vegna samgöngumálanna. Þetta

gæti orðið til að hjálpa okkur að
þrýsta á um bættar samgöngur
milli þessara svæða og hraðað
byggingu jarðganga. En það
hefur margoft komið fram, bæði
í viðhorfskönnunum og á íbúaþingum, að hér eru engar forsendur fyrir sameiningu og það
kæmi mér verulega á óvart ef
skýrsla nefndarinnar sýndi fram
á eitthvað annað.“ Ómar telur þó
að margt gott gæti komið út úr
starfi nefndarinnar, einkum á
sviði aukinnar samvinnu í félagsog samgöngumálum. „Við höfum alltaf verið fylgjandi góðri
og mikilli samvinnu og við munum horfa til þess með opnum
huga að auka hana.“

Markmið nefndarinnar er að
kanna fjárhagslega og samfélagslega hagkvæmni sameiningar
sveitarfélaganna við Djúp og „að
setja fram heildstæðar hugmyndir um hvernig sameinað sveitarfélag geti orðið eitt atvinnu-,
þjónustu- og menningarsvæði
með sameiginlega stjórnsýslu, en
samt haldið séreinkennum sínum
sem sjálfstæðir byggðakjarnar“.
Hún hefur nú komið saman tvisvar sinnum, en auk þess hafa sveitarstjórarnir hist einu sinni án
hinna nefndarmeðlimanna. Niðurstaða þeirra funda er fyrst og
fremst sú að fá til liðs við nefndina ráðgjafarfyrirtækið Melland
Partners, þar sem fyrrverandi

sveitarstjóri Súðavíkur, Ágúst
Kr. Björnsson, fer fyrir þriggja
manna ráðgjafarteymi sem vinna
mun náið með Hundraðdaganefndinni. Ómar segir það fyrst
og fremst gert í þeim tilgangi að
tryggja faglega og hlutlausa
greiningu svo niðurstaða nefndarinnar verði hafin yfir allan vafa.
Nefndin á að skila áliti til sveitarstjórnanna þriggja og ráðuneytis sveitarstjórna og samgöngumála fyrir jól, þannig að knappur
tími er til stefnu. Ómar segist
ekki efast um að það náist, menn
muni spýta í lófana og vera
snöggir snúningum, án þess þó
að stefna gæðum vinnunnar í
hættu.
– fridrika@bb.is

Mestu landað í Bolungarvík

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkur, segir skorta bæði
forsendur og vilja fyrir sameiningu sveitarfélaganna við Djúp.
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Bolvískir strandveiðibátar
öfluðu mest í sumar. 219 tonnum var landað af afla strandveiðibáta í Bolungarvíkurhöfn
en það er 2,1% af heildarbolfiskafla hafnarinnar á síðasta
fiskveiðiári. Þetta kemur fram
í svari sjávarútvegsráðherra við
fyrirspurn Einars Kristins Guðfinnssonar þingmanns NV-

kjördæmis um strandveiðar.
Patreksfjarðarhöfn var þriðja
aflahæst í strandveiðunum en þar
var landað 195 tonnum sem er
3,7% af lönduðum heildarbolfiskafla. Rúmum 87,5 tonnum
var landað á Ísafjarðarhöfn í
strandveiðum í sumar, en afli
strandveiðibáta var 0,8% af lönduðum heildarbolfiskafla hafnar-

innar á fiskveiðiárinu.
Hlutfall strandveiðiafla var
mun hærra á Brjánslæk og
Norðurfirði. 23 tonnum var
landað a Brjánslæk sem er 37
,4% af heildarafla lönduðum í
höfninni. Á Norðurfirði var
landað 18,9 tonnum eða 30,4%
heildaraflans.
– thelma@bb.is
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Systurnar við rauðu boltana alræmdu.

Hvert ævintýrið á fætur öðru
Súðvísku systurnar Sigríður
Rannveig Jónsdóttir og Ragna
Heiðrún Jónsdóttir segja það hafa
verið mikla upplifun að taka þátt
í íslenska raunveruleikaþættinum
„Wipeout“. Hátt í 30 manns flugu
út til í Buenos Aires í Argentínu
fyrripart október og tóku þátt í
keppninni.
Þættirnir verða sýndir á Stöð 2
í febrúar. Fyrir þá sem ekki þekkja
ganga þættirnir út á eins konar
vatns-leðju-þrautakóng en keppendur fara í gegnum nokkrar útsláttarþrautir þar til einn stendur
eftir sem þrautakóngur. Þrautin
sem íslensku keppendurnar spreyta
sig á er sú sama og bandarísku
og bresku þættirnir nota, en þeir
hafa notið mikilla vinsælda víða
um heim.
Systurnar lentu í ýmsum ævintýrum á ferðalagi sínu, bæði í
tengslum við þáttinn og utan
hans.
„Þetta er búið að vera eitt stórt
ævintýri. Ég er búin að vera atvinnulaus í heilt ár og var heldur
betur að hoppa í djúpu laugina
14

með því að taka þátt í þessum
þætti. Við fengum að vita þremur
vikum áður en við fórum út að
við yrðum meðal þátttakenda,
svo við fórum til Árna Ívarssonar
einkaþjálfara og byrjuðum að æfa
á fullu til að koma okkur í betra
form“, segir Sigríður.
„Það má því segja að margir
hafi komið að þessu, enda hefðum við ekki getað þetta án þess
að hafa góðan stuðning. Og við
fengum mjög góðan stuðning frá
fjölskyldunni okkar“, segir Ragna.
Ævintýrið fólst ekki eingöngu
í þátttöku í sjónvarpsþættinum,
heldur var allt ferðalagið og ferlið
í heild hvert ævintýrið á fætur
öðru.
„Við gistum eina nótt í London
og áttum að mæta í tengiflug til
Madrid morguninn eftir. En
margir lentu í því að sofa yfir sig
og þar sem þrjár rútur áttu að
ferja hópinn yfir á flugvöllinn
var fólk ekki visst hvort allir væru
með. Þannig fór að nokkrir þurftu
að taka leigubíl á flugvöllinn og
þar á meðal við systur og önnur

stelpa sem var með okkur í herbergi. Við komum of seint á flugvöllinn þrátt fyrir mikið kapphlaup að komast þangað. Við
lentum því í nokkurs konar Amazing Race án myndavéla. Við vorum samt ákveðnar í því að gefast
aldrei upp og á endanum tókst
þetta. Það urðu miklir fagnaðarfundir þegar við loksins hittum
hópinn aftur í Madrid, en einn
var ekki eins heppinn og varð
eftir í London. Við finnum mikið
til með honum“, segir Ragna.
„Við vorum aðeins korteri of
seinar en misstum af vélinni og
það hefði verið svo auðvelt að
gefast bara upp á flugvellinum
og fara aftur heim, en við hefðum
aldrei fyrirgefið okkur það ef við
hefðum gert það. Við settum því
bara í gírinn og tókst að komast
með næstu vél þó að það munaði
litlu að það myndi ekki takast.“
Ævintýrið byrjaði þó strax og
systurnar komu á erlenda grundu.
„Þegar ég lenti í London var
farið yfir handfarangurinn minn
og það fundust leifar af sprengi-

efni. Við vorum alveg að missa
af flugvélinni og ég grátbað þá
um að flýta sér og að leyfa mér
að halda áfram, en þeir taka því
vitaskuld mjög alvarlega að finna
svona lagað. Svo reyndist það
vera leifar af tannhvítunarefni“,
segir Sigríður.
„Og svo þegar við snerum til
baka til Madrid skilaði taskan
mín sér aldrei og svo frétti ég af
því þegar ég var komin til Íslands
að hún hafði farið til Amsterdam,
dótið mitt er því búið að vera í
skoðunarferð í Hollandi“, segir
Ragna.

Margt ólíkt með
Íslandi og Argentínu
Þær kynntust hópnum afar vel
og sögðu að það hafi verið erfitt
að kveðja alla þegar komið var
aftur til Íslands.
„Fólkið sem tók þátt í þessu
með okkur var alveg yndislegt
og það var mjög erfitt að kveðja
þau á Keflavíkurflugvelli“, segir

Ragna.
„Við hófum ferðina 27 en einn
varð eftir í London, eins og við
sögðum áðan. Við vorum eins
og einn stór systkinahópur og
nutum ævintýrisins saman í
botn“, segir Sigríður.
Hópurinn gat skoðað sig aðeins um í Argentínu.
„Við sváfum ekki nema nokkra
tíma á sólarhring til þess að missa
ekki af neinu. Við fengum aðeins
að skoða Buenes Aires og fórum
meðal annars í dýragarð og flestir
fóru á landsleik Argentínu og
Perú“, segir Sigríður.
„Það er greinilegt að Maradona
er mikils metinn, en það voru
styttur af honum út um allt. Ég
væri alveg til í að leggja aftur á
mig 30 tíma ferðalag til að upplifa
staðinn betur. Maður sá að landið
á við kreppu að stríða en það voru
merki um mikla fátækt víða“,
segir Ragna.
Þær komust óþægilega að því
margt er ólíkt með Argentínu og
Íslandi.
„Íslendingar nota svo mikið af
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Ingu réttur og eggjalaus skúffukaka
Sælkeri vikunnar býður upp á
svokallaðan Ingu rétt. „Þessi réttur er í miklu uppáhaldi hjá börnunum á heimilinu og er hann
alltaf kallaður Ingu réttur hér á
bæ, mjög fljótlegur og góður réttur, til dæmis góð tilbreyting frá
pizzunni á laugardögum.
Svo ætla ég að hafa uppáhalds
köku heimilisfólksins, sem er
skúffukaka með frostingkremi
ofan á, oft kölluð skíðakakan.
Þessi uppskrift klikkar aldrei og
er mjög þægileg í bakstri.
Ingu réttur
500-700 g hakk (hægt að nota
hvaða hakk sem er)
krydd eins og hver vill
1 pakkning af rjómasmurosti
1 krukka af salsasósu
1 poki af rifnum mozzarellaosti
poki af doritos snakki.
klósettpappír en úti í Argentínu
má ekki setja pappírinn í klósettið
því rörin eru svo mjó. Þegar við
komum á hótelið vantaði handklæði og klósettpappír svo ég
hringdi eftir því. En hótelþjóninn
kom bara með eina rúllu af klósettpappír og þá segir Ragna: No,
no, dos! Eða sem sagt, kom því
til skila að við þyrftum tvær“,
segir Sigríður og hlær.
„Já, mér fannst svo mikið
óöryggi að hafa bara eina rúllu,
fannst það alveg ómögulegt“,
skýtur Ragna að.
„Þegar ég vaknaði daginn eftir
kom í ljós að klósettin voru kolstífluð. Það leit því frekar skondið út að það skyldi vera stíflað
strax eftir að við höfðum beðið
um auka klósettpappír“, segir
Sigríður hlæjandi.
„En það voru allir að lenda í
þessu, við Íslendingar kunnum
ekki að setja pappírinn í dollu
við hliðina á klósettinu. Okkur
finnst það bara frekar ógeðslegt“,
segir Sigríður.
„Ég hringdi eftir aðstoð og
tveir gullfallegir karlmenn komu
með stærstu drullusokka sem við
höfðum nokkru sinni séð og þeir
voru snöggir að laga þetta“, segir
Sigríður.
„Þeir voru náttúrulega orðnir
vanir eftir að hafa þurft að kippa
þessu í lag hjá öllum þessum
Íslendingum“, segir Ragna, og
systurnar hlæja dátt að endurminningunni.

Amazing Race
næst á dagskrá
Ragna og Sigríður segja að
þrautirnar hafi verið mun erfiðari
en þær höfðu gert sér í hugarlund,
en þær hafa skrifað undir þagnarsamning við aðstandendur þáttarins og mega því ekki segja frá
því hvernig þeim vegnaði í þrautunum.

Steikja hakkið, mér finnst best
að nota hvítlaukskrydd, salt og
pipar til að krydda það með.
Rjómaosturinn settur í eldfast
form og svo er salsasósan sett
yfir, þar næst er hakkið sett ofan
á og loks osturinn, stundum
brytja ég doritosið ofan á eða hef
það bara með. Sett inn í ofn í ca.
20 mín.
Meðlæti: Ég hef alltaf hrís-

Og svo er melónujógúrt sett út
á salatið. Þetta salat passar vel
við þennan rétt.
Eggjalaus skúffukaka
3 og ½ bolli hveiti
2 bollar sykur
2/3 bolli kakó
1 tsk. Salt
2 tsk natron
Allt hrært saman og svo er sett

Sælkerinn

grjón og salat með þessum rétti
og mæli ég með að salatið samanstandi af:
Icebergsalat, kínakál
Bananar
Vínber

„Við vorum skíthræddar og
töluðum margsinnis um það að
hætta við. En ég er svo ánægð að
við létum slag standa og ég mæli
með því að ef svona tækifæri
býðst að fólk skelli sér á það.
Ég viðurkenni að þetta er mun
erfiðara en það lítur út fyrir að
vera. Svo spilar rosalega mikil
heppni inn í það hvernig manni
gangi. En þetta var mikil áskorun“, segir Ragna.
„Maður er alltaf inni í þessum
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út í
2 ½ bolli súrmjólk.
150 g brætt smjörlíki.
Allt hrært saman og sett í
skúffukökuform og bakað við
200° í ca 30 mín.
Krem ofan á

Sælkeri vikunnar er Hanna Mjöll Ólafsdóttir á Ísafirði.
2 eggjahvítur þeyttar.
hitað í potti og sett svo út í þeyttu
1 bolli sykur
eggjahvíturnar og þeytt áfram.
1 msk síróp
Sett síðan ofan á kökuna.
1 msk vatn
1 tsk vanilla
Ég skora á Ingibjörgu Guðný
Kjartansdóttur að vera með
Sykur, síróp, vatn og vanilla uppskrift í næstu viku.

Systurnar við sóparann (the sweeper).
þægindahring. Fólk vaknar, fer í ævintýrið ef þær fengu kost á því.
vinnu og er í sinni daglegu rútínu Þá muni þær lengi minnast æví staðinn fyrir að búa til ævintýri intýrisins.
og leyfa sér að lifa til fulls. Við
„Við munum ábyggilega sitja
lifum bara einu sinni og stærsta á elliheimilinu og tala um Wipelexían sem ég lærði af þessu æv- out ævintýrið okkar“, segir Sigríðintýri er að hætta að taka sjálfa ur og hlær og Ragna tekur undir.
mig svona alvarlega og leyfa sér
„Já, ég væri til í að vera á
að vera svolítið kjánalegur. Það byrjunarreit og eiga eftir að upper heilmikið frelsi sem felst í lifa þetta allt aftur. Hópurinn var
því“, segir Sigríður.
einmitt að tala um það að við
Þær segjast ekki sjá eftir neinu yrðum bara að fara aftur út að
og væru til í að endurupplifa ári. Að við myndum mæta bara á

svæðið og biðja um að fá að
spreyta okkur á þrautunum aftur“, segir Ragna.
Systurnar hvetja alla sem eiga
þess kost að taka þátt í ævintýrum
eins og þessu að skella sér á það.
Þær eru staðráðnar í því að upplifa fleiri ævintýri á lífsleiðinni.
„Amazing Race verður örugglega næst hjá okkur, við yrðum
örugglega góðar í því enda komnar með smá reynslu“, segir Ragna
kímin.
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