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„Hornstrandir eru algjört
konungsríki refa og fugla,
þá meina ég refa og fugla,
ekki bara refa eins og sumir
vilja halda fram,“ segir
Ester Rut Unnsteinsdóttir,
framkvæmdastjóri Mel-
rakkaseturs í Súðavík. Á
miðopnu blaðsins segir hún
frá starfsemi setursins,
rannsóknum á tófunni og
sjálfbærri náttúrulífsferða-
þjónustu.

Vakað yfir
refum
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Svört vinna mest á Vestfjörðum
Svört vinna er hlutfallslega mest

á Vestfjörðum en minnst á Norð-
austurlandi. Þetta kemur fram í
skýrslu um átaksverkefnið „Legg-
ur þú þitt af mörkum?“ sem unnið
var í samvinnu Ríkisskattstjóra,
Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins. Könnuð
var svört vinna hjá 2000 litlum
og meðalstórum fyrirtækjum í
sumar og fengu 55% þeirra at-
hugasemdir vegna svartrar vinnu.
Rætt var við 6000 starfsmenn

víðsvegar af landinu og voru 12%
þeirra í svartri vinnu. Á Vest-
fjörðum var rætt við 211 starfs-
menn og voru 39 þeirra í svartri
vinnu eða 18,5%. Þetta vekur
athygli, ekki síst í ljósi þess að
atvinnuleysi er einna minnst á
Vestfjörðum, eða 2,6%, saman-
borið við 6,7% á landsvísu.

Niðurstöður átaksins benda til
þess að vantaldir skattar, gjöld
og tekjur sem ekki skila sér til
réttra aðila og tengjast svartri

vinnu, séu á ársgrunni 13,8 millj-
arðar króna, eingöngu vegna fyr-
irtækja sem eru með veltu undir
einum milljarði króna á ári. En
það eru ekki aðeins tekjur sem
ekki að skila sér í sameiginlega
sjóði, heldur eru afleiðingarnar
lakari kjör einstaklinga og töpuð
réttindi á vinnumarkaði.

Áberandi var hversu mikið
þekkingarleysi er á markmiðum
og innihaldi laga og reglugerða
um tekjuskráningu, virðisauka-

skatt og staðgreiðslu sem og á
kjarasamningum. Einhver frávik
reyndust vera í yfir helmingi fyr-
irtækja sem heimsótt voru eða í
55% tilfella. Svört vinna er yfir-
gnæfandi mest í rekstri með veltu
undir 150 milljónum króna á ári.
Þar er að finna 91% af þeirri
svörtu vinnu sem mælist sam-
kvæmt reiknilíkani Ríkisskatt-
stjóra eða samtals 12,6 milljarð-
ar.

Skortur er á úrræðum gegn

svartri vinnu. Rannsóknarúrræði
eru til staðar, en þau henta illa í
einföldum eftirlitsstörfum eins
og þeim sem átakið beindist að.
Skortur er á eftirlitsúrræðum sem
beinast að einföldum brotum á
lögbundnu verklagi við tekju-
skráningu, skilum á virðisauka-
skatti og launatengdum gjöldum.
Þörf er lagabreytinga sem gætu
skilað milljörðum á hverju ári í
sameiginlega sjóði.

– asta@bb.is

„Það er erfitt að svara því af
hverju svört vinna virðist vera
meiri á Vestfjörðum en annars
staðar því vitanlega er þetta
vandamál út um allt land. Kann-
ski eru Vestfirðingar heiðarlegri
og viðurkenna það í þessum við-
tölum að þeir séu í svartri at-
vinnu,“ segir Ásgerður Þorleifs-
dóttir, verkefnastjóri hjá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða um nið-
urstöður skýrslu Ríkisskattstjóra,
Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins um svarta
atvinnu á Íslandi, en skýrslan sýn-
ir að svört vinna er hlutfallslega
mest á Vestfjörðum eða sem nem-

ur 18,5% samanborið við 12% á
landsvísu. Skýrslan er afrakstur
átaksverkefnis sem unnið var í
sumar og kallast „Leggur þú þitt
af mörkum?“

Rætt var við 211 starfsmenn á
Vestfjörðum í sumar og voru 39
þeirra í svartri atvinnu. Niður-
stöður átaksins benda til að van-
taldir skattar, gjöld og tekjur sem
ekki skila sér til réttra aðila og
tengjast svartri atvinnu, séu á árs-
grundvelli 13,8 milljarðar króna
á landsvísu.

„Miðað við þær launatölur sem
koma fram í hagtölugreiningum
fyrir Vestfirði, þá er heildar launa-

kostnaður í iðnaði um þrír millj-
arðar en til þess iðnaðar telst
byggingariðnaður, verslun og
þjónusta, gisting og veitingar og
önnur framleiðsla. Ef við tökum
svo niðurstöður þessarar úttektar,
sem sýnir 18,5% fólks í svartri
vinnu, má áætla með mjög grófri
nálgun að um sé að ræða um 500
milljónir í launum sem skila sér
ekki í þeim launatölum sem At-
vest er að rýna í. Þetta geta verið
vantaldar tekjur launþega svæð-
isins. Það ber þó að setja fyrirvara
á svona hlutfallslega nálgun þar
sem að þessi 18,5% aðila geta
verið með afskaplega lágar svart-

ar tekjur og eðli málsins sam-
kvæmt er erfitt að sannreyna og
rannsaka það til hlítar hver þessi
upphæð raunverulega er,“ segir
Ásgerður.

Úttektin er tekin yfir sumar-
tíma, háannatíma ferðaþjónust-
unnar. Engar marktækar niður-
stöður eru í skýrslunni um hve
mikil svört vinna er eftir atvinnu-
greinum en ákveðnar vísbend-
ingar í gögnunum benda til að
ástandið sé einna verst í hótel-
og veitingaþjónustu. Að sögn Ás-
gerðar er svört vinna í ferðaþjón-
ustu vandamál um allt land en
engar tölur sýna að hún sé meiri

á Vestfjörðum en annars staðar.
„En ef við skoðum þetta í sam-

hengi við þær hagtölur sem
reiknaðar hafa verið hjá Atvest,
þá skipar ferðaþjónusta verulega
lítið vægi í heildarhagkerfi Vest-
fjarða. Vissulega er greinin ung
en hún er hvað mest vaxandi á
Vestfjörðum. Því miður liggja
ekki fyrir haggreiningartölur fyrir
árið 2010 til að skoða samanburð
á milli ára, hvort vægið í heildar-
hagkerfinu hafi aukist í takt við
þá aukningu sem er í ferðaþjón-
ustunni,“ segir Ásgerður Þor-
leifsdóttir, verkefnastjóri..

– asta@bb.is

500 milljónir í svartri atvinnu?

Eitt þekktasta og vinsæl-
asta verk tónbókmenntanna,

Árstíðirnar fjórar eftir Anton-
io Vivaldi var flutt í Hömrum á

sunnudag. Maksymilian
Frach, 15 ára fiðlunemandi í

Tónlistarskóla Ísafjarðar, lék
einleik fyrir troðfullu húsi, en
um var að ræða áfanga í próf-

verkefni hans. Með honum lék
strengjakvartett, sem skipað-
ur var Januszi Frach og Mar-

gréti Soffíu Einarsdóttur á
fiðlur, Eydísi Ýr Rosenkjær á
víólu og Þorgerði Eddu Hall á

selló. Einnig voru ungar stúlk-
ur með upplestur.  „Tónleik-
arnir tókust mjög vel og voru

skólanum og Maksymilian
sjálfum til sóma. Þetta var

þrekvirki fyrir svona ungan
dreng. Þetta eru tólf kaflar og

mjög erfiðir á köflum,“ segir
Hulda Bragadóttir aðstoðar-

skólastjóri TÍ. Árstíðirnar eru
fjórir einleikskonsertar fyrir
fiðlu og strengjasveit, og ber

hver konsert heiti árstíðar þ.e.
sumar vetur, vor og haust.

Tónlistin lýsir hinum ólíku
árstíðum á skemmtilegan hátt

og má m.a. heyra storminn
þjóta, gaukinn gala, hundana

gelta og þyt veiðilúðranna.
Skólinn fékk styrk frá Menn-

ingarráði til verkefnisins.

Flutti Árstíðirnar fjórar fyrir fullu húsi
Maksymilian Frach lék einleik í einu þekktasta verki tónbókmenntanna.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur ákveðið að ganga til
samninga við fyrirtækið Gist-
ingu ehf., um kaup á hús-
eigninni að Silfurgötu 5. Til-
boðs Gistingar ehf., hljóðaði
upp á eina milljón króna.
Bæjarráð hafði áður hafnað
tilboði fyrirtækisins og aug-
lýst eignina að nýju. Ekkert
annað kauptilboð barst. Guð-
mundur Tryggvi Ásbergs-
son, eigandi Gistingar ehf.,
hefur lagt fram greinargerð
um hvernig staðið verður að
endurbyggingu hússins.

Bæjarstjórn hefur hins
vegar falið bæjarstjóra að
finna útfærslu á því að tryggt
verði að kaupandinn ráðist í
umræddar endurbætur, enda
sé háð því að farið verði í
framkvæmdirnar. Guðmund-
ur Tryggvi hyggst innrétta
húsnæðið sem gistiheimili.

Að utan verður að gera hús-
ið upp eftir tillögum Húsafrið-
unarnefndar og þannig að það
verði sem næst upprunalegu
útliti hússins.

Silfurgata 5
seld á eina

milljón króna
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Haglél á uppskerutíma
Örn Elías Mugison hefur verið

að gera það gott með plötunni Hagl-
él. Hún er mest selda plata lands-
ins um þessar mundir og dómar
hafa verið ljómandi góðir. BB
sló á þráðinn til hans og spurði
hvernig hinir íslensku textar plöt-
unnar hefðu orðið til. Öddi hafði
verið að spila á Þorlákshöfn kvöld-
ið áður en var að keyra á Akranes
á meðan á samtalinu stóð.

Góð ákvörðunGóð ákvörðunGóð ákvörðunGóð ákvörðunGóð ákvörðun

„Síðasta ár túraði ég lítið. Var
bara heima að vinna, annarsvegar
í mírstrúment plötunni og svo
þessari plötu, Haglél. Það var
ekki fyrr en um síðustu páska að
ég ákvað að einbeita mér að þess-
ari plötu. En það var góð ákvörð-
un, það er mjög gott að einbeita
sér að einhverju einu, allavega
stundum.“

- Haglél varð því til yfir vor og
sumar?

„Já, en sum laganna voru eldri,
eins og Ljósvíkingurinn og Gúanó-
stelpan. Sum þeirra átti ég í ein-
hverju formi. Ég geri oft nokkrar
útgáfur eða tilhlaup að hverju
lagi. Yfirleitta þarf ég að gera
hlutina mjög oft til að þeir slípist.
Hjá mér kemur þetta sjaldan til-
búið af kúnni.“

Skutlið í bænumSkutlið í bænumSkutlið í bænumSkutlið í bænumSkutlið í bænum
Aðspurður um vinnuðaðferðir

svarar Öddi: „Þetta markerast
náttúrlega mikið af strákunum
og skólanum hjá þeim. Það verð-
ur að viðurkennast að síðastliðið
sumar var maður alltaf með hug-
ann við plötuna og voða lítill
pabbi á meðan, nema kannski
þegar maður fór í sund með þeim.
En yfirleitt snýst þetta bara um
að hella sér upp á kaffi um átta-
leytið á morgnana og byrja að
vinna. Halda áfram frá því sem
var horfið í gær. Reyna að hafa
gaman og taka eitt hænuskref
áfram. Síðan er dagurinn kannski
allt í einu búinn.“

- Hvenær er dagurinn búinn?
„Yfirleitt klippist hann í sundur

um fjögurleytið þegar strákarnir
koma heim. Þá er oft eitthvað
praktískt sem maður þarf að gera.
Fara í Bónus eða gera eitthvað
með strákunum eða Rúnu, kann-
ski kíkja á pabba á Ísafjörð. En
síðan þegar strákarnir eru sofn-
aðir, upp úr níu, fer ég aftur í
gang. Stundum skipti ég deginum
líka upp og nota hluta hans í að
svara tölvupósti og svona. Þetta
getur verið lúmskt stór hluti því
ég rek útgáfuna mína sjálfur.“

Öddi bætir við upp úr þurru
hversu mikill tími fari í að skutl-
ast í Reykjavík. „Ekki að ég sé
að kvarta, þetta er náttúrlega bara

hluti af lífinu, en í hér í bænum
fer alveg einn og hálfur tími á
dag í að skutla strákunum í og úr
skólanum og konunni í vinnuna.“

ÞjóðarsálinÞjóðarsálinÞjóðarsálinÞjóðarsálinÞjóðarsálin
Haglél er fyrsta plata Mugison

þar sem allir textarnir eru íslensk-
ir. Hvernig urðu þeir til? „Oftast
á ég einhverja hugmynd, ein-
hverja tilfinningu þótt hún sé
kannski bara tvær setningar. Til
dæmis átti ég til einhverjar skiss-
ur af einhverjum kreppuinn-
blástri fyrir lagið Þjóðarsálin.
Þegar ég fór að skoða þær betur
virkuðu þær mjög hallærislegar.
Samt fannst mér að það þyrfti að
vera allavega eitt lag á plötunni
sem fjallaði um líðandi stund.
Þannig að ég endurskrifaði þessar
skissur nokkrum sinnum og bætti
við þær. Þá komu orð og orð sem
ég var sáttur við og smám saman
þróaðist þetta. Alltaf útfrá þesarri
upphaflegu hugmynd að tala við
þjóðarsálina eins og hún væri
karakter. En til að ná þessum
texta góðum þurfti ég að vera
með hann í gangi í nokkrar vikur
og vann í honum klukkutíma hér
og þar á því tímabili.“

– Semurðu lög og texta sam-
hliða?

„Mér finnst þægilegra að móta
þessa grunnhugmynd textans
fyrst. Þá er betra að átta sig á
hverskonar lag fer honum. Tón-
listin er alltaf meira happening
og fljótandi hjá mér.“

Myrkrið nærirMyrkrið nærirMyrkrið nærirMyrkrið nærirMyrkrið nærir
Öddi segir „dagsformið“ ráða

því hvað hann tekur til umfjöll-
unar í textunum. „Já, bara líðandi
stund. Textinn í Haglél kom
reyndar svolítið til mín. Ég fór að
hugsa um Þorstein heitinn Flat-
eyring sem var vinur minn í M.H.
en dó í snjóflóðinu. Síðan fór ég
að hugsa um fleiri vini sem voru
farnir. Þá var orðið til ákveðið and-
rúmsloft í kringum mig og ég
hugsaði með mér að líklega væri
best að reyna að vinna eitthvað
úr því. En textinn strumpaðist
bara út. Einn af fáum textum hjá
mér sem hafa bara komið í heild
sinni. Síðan kallaði Rúna á mig í
mat og í fréttum var sagt að þenn-
an dag væru 15 ár liðin frá flóðinu
á Flateyri. Það var mjög sérstakt.
Einhversstaðar á milli þess að
vera fallegt og draugalegt.

Lagið Góðan dag er svona
hversdagssinfónía einhver. Um
þetta að vakna og fá sér að éta og
láta sig dreyma um að vinna í
lottó til að redda öllu. Fá sér bjór,
panta pítsu og svona. Þessi texti
kom bara upp úr forminu þann
daginn. En texti eins og til dæmis

í laginu Kletturinn veit ég ekki
hvaðan kemur þótt ég viti að
hann fjalli um menntaskólaárin
mín. Þegar mér fannst Megas og
Dagur Sigurðarson vera málið
og þótti gaman að gefa rónum
sígarettur til að fá að spjalla við
þá.“

Öddi tekur eitt dæmi í viðbót.
„Hugmyndin að Púkafælunni
kom þegar strákarnir mínir gátu
ekki sofnað. Þeir voru nýbúnir
að sjá einhvern viðbjóðslegan
snák í Harry Potter 4 myndinni
og voru myrkfælnir. Ég var að
reyna að sannfæra þá um að
myrkrið væri jafn gott og sólar-
ljósið. Við þyrftum að hvíla okk-
ur í því og safna kröftum. Þess-
vegna væri myrkrið jafn nærandi
fyrir okkur og sólin fyrir jurtirnar.

Þegar ég var búinn að svæfa þá
hugsaði ég með mér að þetta
væri nú bara svolítið góð hug-
mynd, myrkrið nærir.“

Uppsker á 2-3 ára frestiUppsker á 2-3 ára frestiUppsker á 2-3 ára frestiUppsker á 2-3 ára frestiUppsker á 2-3 ára fresti
Aðspurður um hvernig sé að

vera fluttur til Reykjavíkur,
svarar Öddi: „Mér finnst það næs.
Ég held að ég hafi aldrei búið
jafn lengi á neinum stað og í
Súðavík, fimm ár. Það er flökku-
eðli í mér og ég er ekki vanur að
stoppa lengi á sama stað. En þetta
var æðislegur tími. Rúna er Súð-
víkingur og pabbi er á Ísafirði.
Þetta verður sennilega alltaf eitt-
hvað sem maður getur kallað
„heima“. En það eru líka margir
kostir við að vera í bænum. Í

skólanum er til dæmis mjög gam-
an að vera í kringum alla þessa
listamenn sem eru að gefa manni
helling. En reyndar er brjálað að
gera hjá mér. Ég er að spila nánast
alla daga og svo að föndra disk-
ana þess á milli. En eins og ein-
hver sagði, maður uppsker bara
á 2-3 ára fresti í þessari vinnu og
eins gott að standa vaktina.

– Hvernig verða tónleikarnir í
Edinborgarhúsinu?

„Áður byrjuðum við alltaf á
Ísafirði en núna var tekin sú
ákvörðun að enda þar. Þannig að
Ísfirðingar fengju bandið alveg
sjóðheitt. Samkvæmt íþrótta-
mannalögmálinu ættu tónleik-
arnir í Edinborgarhúsinu að verða
þeir bestu, segir Öddi að lokum.

– Huldar Breiðfjörð.
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Spurningin
Ertu farin(n) að huga að
jólaundirbúningnum?

Alls svöruðu 401.
Já sögðu 173 eða 43%
Nei sögðu 228 eða 57%

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:

Suðaustlæg átt, 5-10 m/s
og rigning með köflum

sunnantil en yfirleitt
úrkomulítið á Norður-

landi. Hiti 4-9 stig. Horfur
á laugardag: Útlit

fyrir austlæga átt og
dálitla rigningu, síst

vestanlands. Hiti 2-8 stig,
svalast norðanlands.
Horfur á sunnudag:

Útlit fyrir austlæga átt og
dálitla rigningu, síst

vestanlands. Hiti 2-8 stig,
svalast norðanlands.

Ritstjórnargrein

Dauðans alvara

Ímyndarherferð
fyrir Vestfirði
Sveitarfélög á Vestfjörð-

um, fyrirtæki í fjórðungnum
og fleiri eru að skoða mögu-
leika á að fara í ímyndar-
herferð fyrir fjórðunginn.
Herferðin á fyrst og fremst
að beinast að íbúum Vest-
fjarða sem og að breyta
ímynd annarra landsmanna
á svæðinu.

Að sögn Daníels Jakobs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarð-
arbæjar, er herferðin á teikni-
borðinu og á eftir að fá end-
anlegt samþykki hjá sveit-
arstjórnum. Vonir standa til
að hægt verði að verja 20
milljónum króna árlega í
verkefnið næstu þrjú árin.
Daníel segir að fjármagnið
muni koma frá sveitarfélög-
um á svæðinu, fyrirtækjum
og opinberum sjóðum.

Mugison í
tónleikaferð

Tónlistarmaðurinn Mugi-
son heldur tónleika til Vest-
fjarða 10.-12. nóvember nk.
Tónleikaferðin er hluti af
hringferð hans sem hófst í
byrjun síðasta mánaðar.

Mugison mun taka lög af
nýrri plötu sinni, Haglél, auk
þess sem hann mun taka gamla
og góða slagara. Tónleika-
staðir Mugison eru m.a. að
Laugarhóli í Bjarnarfirði, í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði.

Styrkja forvarn-
arstarf Þorsteins

Tryggingamiðstöðin hefur
afhent Þorsteini Hauki Þorsteins-
syni styrk vegna forvarnarstarfs
hans með unglingum á Vestfjörð-
um. Þorsteinn Haukur, sem er
reyndur forvarnafyrirlesari til
margra ára, hefur frá því síðasta
vetur ferðast á milli grunnskóla í
fjórðungnum með forvarnarstarf
sem hann þróaði. „Við vitum að
þetta starf skilar árangri, við höf-
um heyrt af því. Eins eru ekki
margir sem eru að gera það sem
hann er að gera og það endur-
gjaldslaust. Okkur fannst því til-
valið að styðja við bakið á hon-

um,“ segir Viðar Örn Sveinbjörns-
son hjá TM.

„Einnig getur forvarnarstarf
tengst tryggingageiranum á þann
hátt að fyrirbyggja að einstakl-
ingar fari út í fíkniefnaneyslu
sem oft á tíðum leiða menn út í
vandræði og jafnvel innbrot og
fleira sem kemur svo inn á okkar
borð,“ bætir hann við. Þorsteinn
Haukur segist afar þakklátur
Tryggingarmiðstöðinni en fyrir-
tækið er að veita verkefninu veg-
legan styrk annað árið í röð. „Með
þeirra hjálp hefur mér tekist að
kaupa tækjakost sem gerir mér

Viðar Örn Sveinbjörnsson og Þorsteinn
Haukur Þorsteinsson við afhendingu styrksins.

kleift að fara með forvarnarstarf-
ið hvert sem er. Eins hafa þeir
aðstoðað mig við prentun á vegg-
spjöldum og bæklingum,“ segir
Þorsteinn Haukur. Viðar ítrekaði

mikilvægi forvarnarstarfsins.
„Eins og ég hef sagt við Þorstein
Hauk þá þarf ekki nema að snúa
einum og þá er sigurinn unninn.“

– thelma@bb.is

Mótmælir fyrirhuguðum reiðstíg
Húseigandi í Engidal í Skutuls-

firði hefur sent bæjaryfirvöldum
í Ísafjarðarbæ bréf þar sem hann
mótmælir fyrirhuguðum fram-
kvæmdum við reiðveg Hesta-
mannafélagsins Hendingar í
dalnum. Í bréfi húseigandans seg-
ir að reiðstígurinn fari inn á inn-
keyrslu að húseign hans og því
verði ekki unnt að komast greið-
lega með vélar og tæki að húsinu.
Þá sé reiðstígurinn teiknaður inn
á leigulóð eignar hans auk þess
sem stígurinn sé þveraður yfir
ræktuð tún í eigu Ísafjarðarbæjar
sem hafa verið í umsjá bréfritara
í nokkur ár og því telji hann ekki
rétt að þeim sé ráðstafað án sam-

ráðs við sig.
Þá telur húseigandinn að ekki

sé hægt að vitna í reiðstíg á aðal-
skipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-

2020 þar sem mikið misræmi sé
á staðsetnignu reiðstígsins á aðal-
skipulaginu og teikningu sem
honum barst í hendur að fyrir-

huguðum vegi. Bæjarráð tók er-
indið fyrir á síðasta fundi og vís-
aði því til umhverfisnefndar til
meðferðar.          – thelma@bb.is

Óþarfi er að rifja upp hversu geigvænlegur sá tollur var sem Ós-
hlíðin tók þegar ekki varð hjá því komist að fara um hana, bæði fyrir
og eftir að vegurinn var lagður. Ófá eru mannslífin sem þar týndust.
Vissulega var vegurinn samgöngubót, miðað við fyrri tíma. Þó vofði
hættan alltaf yfir. Ógn fjallsins minnti á sig, hvort heldur var sumar
eða vetur, öll 60 árin sem ekið var um Óshlíðina. Það var því ekki að
ástæðulausu, sem barist var árum saman fyrir öruggri samgönguleið
milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar og bent á að jarðgöng væru eina
viðunandi lausnin. Margvíslegar endurbætur á veginum, vegskálar
og varnarnet skópu ekki það öryggi, sem vænst var.

Gleðin, sem fyllti hugi íbúanna þegar gerð jarðganga var loks sam-
þykkt í endanlegri mynd var mikil; fögnuður, sem jókst til muna er er
verkið hófst, nú yrði ekki aftur snúið, og náði hámarki þegar Bolungar-
víkurgöngin voru formlega opnuð; hættunni sem stöðugt vofði yfir
vegfarendum hafði verið bægt frá.

Af framansögðu mætti ætla að nú getum við ekið áhættulaust milli
Ísafjarðar og Bolungarvíkur, að því ógleymdu að öllum akstri fylgir
ákveðin áhætta. (,,Lát mig minnast ábyrgðar minnar er ég ek þessari
bifreið,“ segir í bílabæninni, sem sérhverjum ökumanni væri hollt að
minnast í hvert sinn er hann sest undir stýri.) Því miður eru blikur á lofti
um að svo sé ekki þar sem rökstuddur grunur leikur á því að í jarð-

göngunum sé stundaður hraðakstur á mótorhjólum í líkingu við það
sem gerist á sérbyggðum kappakstursbrautum erlendis, á sérútbúnum
farartækjum; að jarðgöngin séu leikvöllur tilgreinds hóps, að því er
lögreglan telur, sem með athæfi sínu leiðir grunlausa vegfarendur í
dauðagildru, við minnstu hugsanleg mistök ökuþóra bifhjólanna.
Sævar Helgi Lárusson, sérfræðingur hjá Rannsóknarnefnd umferðar-
slysa, segir að þetta sé ,,rússnesk rúlletta og nær 100 prósent líkur á
því að vélhjólamaður á yfir 200 kílómetra hraða á klukkustund inni
í jarðgöngum lifi það ekki af lendi hann í slysi.“ Og hvað með þann
(þau) sem fyrir þessum ósköpum verða? Þar þarf ekki að spyrja að
leikslokum.

Það er í tísku að tala um frelsi einstaklingsins til að gera hitt og
þetta, sem honum kann að búa í brjósti. Á því eru ýmsir annmarkar,
stærstur sá, að það hefur enginn rétt til að uppfylla eigin langanir með
því að stofna lífi annarra í hættu! Það er vissulega gert með því háttar-
lagi, sem lögreglan á Ísafirði segir að viðgangist í Bolungarvíkurgöng-
unum.Bolungarvíkurgöngin og göngin undir Breiðadals- og Botns-
heiði eru samgöngumannvirki en ekki vettvangur ökuleikja, líkt og í
tölvuformi, þar sem hægt er að byrja upp á nýtt þegar allt fer í klessu.
Raunveruleikinn er annar. Þennan ófögnuð verður að uppræta með
öllum tiltækum ráðum.                                                                  s.h.
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Húsnæði til leigu
Fasteignir ríkissjóðs vilja leigja neðangreint

húsnæði:

Raðhús að Urðarvegi 68, Ísafirði
Húsið, sem er 214m² á tveimur hæðum, er til

leigu til a.m.k. eins árs. Húsnæðið er til sýnis
eftir nánara samkomulagi við Tækniþjónustu
Vestfjarða.

Óskað er eftir skriflegu tilboði með upplýs-
ingum um bjóðanda og leigufjárhæð. Tilboð
berist Fasteignum ríkissjóðs, Borgartúni 7, 150
Reykjavík eða í netfang snaevar@fastrik.is,
fyrir 21. nóvember nk.

Ungir ökumenn stunda að aka
á ofsahraða um Bolungarvíkur-
göng. Þeir fylgjast með ferðum
lögreglunnar og tilkynna félög-
um sínum hvenær óhætt sé að
fara í gegn, segir Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn á Vest-
fjörðum í samtali við Fréttatím-
ann. Mælingar Vegagerðarinnar
í göngunum mældu vélhjól á 215
kílómetra hraða á klukkustund í
göngunum í mars. Hjólið fór um

göngin 24 mínútur í tólf á hádegi
á þriðjudegi. Vegagerðin mældi
níu ferðir á yfir 170 kílómetra
hraða á klukkustund á tæpum
tuttugu mínútum. Ekið var fram
og til baka, á öfugum vegarhelm-
ingi og réttum, þennan dag. Hjól-
in gætu því hafa verið fleiri en eitt.

Vegagerðin tók tölurnar saman
eftir fyrirspurn Fréttatímans en
Friðleifur Ingi Brynjarsson, verk-
efnastjóri umferðardeildar Vega-

gerðarinnar, rengdi þær. Margar
mælinganna sýni að ógnarakstur
sé stundaður um miðjan dag, þeg-
ar nokkur umferð ætti að vera í
göngunum og lítið rými til frjáls
hraða. „Því verðum við að draga
þá ályktun, að svo komnu, að um
ótrúverðug gögn sé að ræða,“
segir hann.

Önundur Jónsson, yfirlög-
regluþjónn á Vestfjörðum, finnst
gögnin hins vegar trúverðug.

Hann viti ekki nákvæmlega hver
ók í gegnum göngin á þessum
hraða en hafi ákveðinn hóp
drengja í huga. „Það skiptir þá
engu máli þótt það sé bullandi
umferð, bara ef þeir komast í
gegnum göngin. Við þekkjum
þennan hraðakstur og verðum
varir við þetta á einkabílum okk-
ar,“ segir hann og að lögreglan
eigi við hópinn dags daglega.

Önundur segir að vegna þess
hve sönnunarbyrðin sé þung þeg-
ar umferðarlagabrot eru annars
vegar sé lítið hægt að eiga við
strákana. „Og það þótt þeir séu
vel yfir flugtakshraða Fokker-
véla, sem er um 150 km á klukku-

stund.“ Bolungarvíkurgöngin eru
5,4 kílómetrar á lengd. Um mitt
sumar voru settar upp tvær
hraðamyndavélar og hefur Vega-
gerðin ekki mælt hraðakstur yfir
170 frá því á síðasta degi júlímán-
aðar. „Nú er botngefið og stoppað
á milli myndavélanna,“ segir
Önundur við Fréttatímann. Hrað-
aksturinn sé því enn til staðar.

Blaðamaður Bæjarins besta
hafði samband við sýslumanns-
embættið á Stykkishólmi, sem
sér um eftirvinnslu hraðaksturs-
brotanna í göngunum, en ekki er
mögulegt að fá yfirlit yfir fjölda
brotanna fyrr en um áramót þegar
það verður tekið saman.

Í Fréttatímanum er yfirlit yfir fimm
stærstu hraðakstursbrotin frá

því að göngin voru opnuð.

1. mars 2011 215 klukkan 11:36
1. mars 2011 213 klukkan 11:43
1. mars 2011 207 klukkan 11:49

28. október 2010 205 klukkan 08:54
28. október 2010 205 klukkan 08:56

Ofsaakstur í Bolungarvíkurgöngum
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Var vön að keyra hra
Melrakkasetrið í Súðavík opn-

aði fyrir tveimur árum og starf-
semin eflist stöðugt. Framkvæmda-
stjórinn heitir Ester Rut Unn-
steinsdóttir en setrið er hugar-
fóstur hennar og Páls Hersteins-
sonar sem féll nýlega frá. Blaða-
maður settist niður með líffræð-
ingnum Ester Rut og varð margs
fróðari um melrakkann, músa-
veiðar og ýmislegt fleira.

StrákastelpaStrákastelpaStrákastelpaStrákastelpaStrákastelpa
úr Garðabæúr Garðabæúr Garðabæúr Garðabæúr Garðabæ

„Ég er fædd á Sólvangi í Hafn-
arfirði, sem síðar varð elliheimili,
en ólst upp í Garðabæ. Ég á sjö
bræður og tvær systur og lifði
nokkuð frjálsu lífi í sveitinni í
Garðabænum á þeim tíma. Við
vorum bara úti að leika okkur en
ég var víst þekkt fyrir að ætla
læra margt og verða ýmislegt.
Sá listi var alveg tvær blaðsíður.
Á honum var búðarkona og
slökkviliðsmaður og þetta týp-
íska. Ég uppgötvaði samt snemma
að ég passaði betur með strákun-
um en stelpunum þannig að ég
ætlaði að verða allt sem strákar
væru. Til dæmis skráði ég mig í
siglingaklúbb þegar ég var 11
ára undir strákanafni. Ég fór í
sveit á sumrin á Snæfellsnesi frá
því að ég var átta ára. Þar vann
ég öll verk eins og krakkar á þeim
tíma en var líka ætlað að vera fé-
lagsskapur fyrir stelpuna á bæn-
um. Þarna var blandaður búskap-
ur, lítið fjós, hestar, rollur og
hænur. Við stelpurnar sáum um
að moka flórinn, reka og sækja
kýrnar og tókum þátt heyskap
og svona. Þegar maður átti frí
stal maður einhverjum hesti úti í
haga. Þannig að ég var svolítið
villtur krakki,“ segir Ester Rut.

Lærði tækniteiknunLærði tækniteiknunLærði tækniteiknunLærði tækniteiknunLærði tækniteiknun

Á unglingsárum dofnaði held-
ur áhuginn á náttúrunni. „Þá varð
ég ákveðin í að gerast bankakona,
búðarkona eða arkitekt, eitthvað
svona fínt. Ég tók verslunarpróf
og lærði svo tækniteiknun. Ætl-
unin var að verða arkítekt og ég
vann á arkítektastofu í nokkur
ár. Þeir á stofunni reyndust mér
mjög vel en áttuðu sig á því hvað
maður var leitandi. Bróðir eins
arkítektsins var dýralæknir og
þá rifjaðist upp fyrir mér að eitt
af þessum störfum sem mig hafði
dreymt um í æsku var einmitt að
verða dýralæknir. Við maðurinn
minn áttum vini í Noregi og lang-
aði þangað til að læra. Ég sótti
um nám í bæði arkitektúr og í
dýralækningum en umsóknin um

arkítektanámið týndist einhvers
staðar. Dýralæknir varð ég ekki
heldur því ég var komin hálfa
leiðina út þegar ég ákvað að fara
frekar í líffræði hér heima, til að
eiga svo betri séns í dýralækninn.
En á þessum tíma hafði ég lítinn
bakgrunn í náttúrufræði.“

12 vikur í Hlöðuvík12 vikur í Hlöðuvík12 vikur í Hlöðuvík12 vikur í Hlöðuvík12 vikur í Hlöðuvík

Þegar Ester Rut var byrjuð í
líffræðinni rak hún augun í aug-
lýsingu sem átti eftir að hafa tölu-
verð áhrif á framtíð hennar.

„Þetta var auglýsing um starf
sem fólst í að vakta tófur í Hlöðu-
vík. Ég held að allir í líffræðinni
hafi sótt um það en við vorum
tvær sem vorum ráðnar. Ég var
að verða þrítug þegar þetta var
og komin með tvö börn. Þannig
að það voru einhverjir sem gagn-
rýndu að ekki hefðu verið ráðnir
öflugir einhleypir líffræðinem-
ar,“ segir Ester Rut og hlær.

„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12
vikur og skrifuðum bara póstkort
sem við sendum heim með bátn-
um sem færði okkur kostinn
vikulega. En þetta sumar vakti
mig og eftir það vissi ég hvað ég
ætlaði að gera. Ég fékk sama
starfið aftur næsta sumar og þá
sigldum við um allt svæðið. Eftir
það sumar byrjaði ég að fara með
manninum mínum að kíkja á tóf-
urnar og hef farið nánast á hverju
sumri síðan. Þessi fyrstu tvö sum-
ur, 1998 og 1999, vann ég við
þessa vöktun á vegum Náttúru-
stofu Vestfjarða en hef síðan
haldið henni áfram á eigin vegum
og þá mest í Hornvík. Seinna
eftir að Melrakkasetrið hafði ver-
ið stofnað fórum við í markvissari
rannsóknir þarna í samstarfi við
Náttúrustofuna og Háskólann.“

Refurinn sem auðlindRefurinn sem auðlindRefurinn sem auðlindRefurinn sem auðlindRefurinn sem auðlind
Hugmyndin að Melrakkasetr-

inu er upphaflega komin frá Páli
Hersteinssyni sem var prófessor
við Líf- og umhverfisvísinda-
deild Háskóla Íslands áður en
hann féll frá. „Hann bað mig að
fara fyrir sig með erindi á ráð-
stefnu sem snérist um nýjar
áherslur í ferðamennsku á Vest-
fjörðum. Það átti að kynna nýj-
ungar á henni og hann hafði verið
beðinn að kom með eitthvað um
refinn. Hans hugmynd var sú að
gera refinn að einkennisdýri
svæðisins og auðlind í ferðaþjón-
ustu og byggja upp setur. Þetta
var árið 2005. Ég kynnti hug-
myndina á ráðstefnunni og nokk-
ur sveitarfélög sýndu strax áhuga
á að fá þetta til sín. Sumir vildu

fella hugmyndina inn í aðra sýn-
ingu eða setur en ég hafði fljót-
lega ákveðnar skoðanir á hvernig
best væri að gera þetta. Úr varð
að ég ákvað gera þetta sjálf með
Pál sem ráðgjafa og verndara set-
ursins. Hann var líka tengillinn
við fræðaheiminn og með mesta
þekkingu á tófunni. Í gegnum
hann var mér svo boðið á Arctic
Fox Conference þar sem allir vís-
indamenn sem rannsaka þessa
tegund koma saman. Þannig hef
ég komist í betri tengsl við
fræðaheiminn. Páll kenndi mér í
B.S.-náminu og líka þegar ég
byrjaði í mastersnámi í stofnvist-
fræði. Því var síðar breytt í dokt-
orsnám og hann var leiðbeinandi
minn þar líka.“

Melrakka-Melrakka-Melrakka-Melrakka-Melrakka-
setur í Súðavíksetur í Súðavíksetur í Súðavíksetur í Súðavíksetur í Súðavík

Ester Rut segir það hafa verið
fyrir hálfgerða tilviljun að Mel-
rakkasetrið reis í Súðavík.

„Setrið er í elsta húsinu í Súða-
vík. Það hafði staðið yfirgefið í
um 40 ár og var að bara að drabb-
ast niður. Jörðin sem húsið stend-
ur á er merkileg til dæmis vegna
þess að þar bjó Jón Indíafari síð-
ustu árin sín. Húsið var tilsniðið
í Noregi og flutt hingað á norsk-

um hvalfangara til landsins fyrir
um 120 árum. Það tengist hval-
veiðisögunni sem byrjar í raun í
Álftafirði. Á Langeyri í Álftafirði
var reist fyrsta norska hvalveiði-
stöðin á svæðinu og eigandi
landsins var bóndinn í Eyrardal.
Hann var kallaður Jón ríki og átti
mikið landsvæði þarna. Hann
leigði Norðmönnum land og fékk
húsið hugsanlega í staðinn eða
keypti það í Noregi fyrir leiguféð.
Jón bjó þarna ásamt fjölskyldu
sinni. Síðar eignaðist sveitarfé-
lagið landið og í langan tíma
veltu bæjarbúar fyrir sér hvað
mætti gera við húsið. Margir
vildu losna við það því krakkar
voru að leika sér í því og það gat
reynst hættulegt. Það stendur líka
aðeins út úr þótt það sé í rauninni
mitt á milli gömlu og nýju byggð-
arinnar.“

42 hluthafar42 hluthafar42 hluthafar42 hluthafar42 hluthafar
á stofnfundiá stofnfundiá stofnfundiá stofnfundiá stofnfundi

Á íbúaþingi sem haldið var í
Súðavík árið 2004 kom fram vilji

meirihluta bæjarbúa til að gera
húsið upp. „Hinsvegar vissu allir
að það ætti eftir að taka langan
tíma og vera dýrt fyrir jafn lítið
sveitarfélag. Auk þess vantaði
hlutverk fyrir það. Ég vissi ekkert
af þessu og var vön að keyra
hratt í gegnum Súðavík á leið
minni til Ísafjarðar, án þess að
taka eftir þessu húsi. Síðan er
það einhverntímann á kvenna-
þingi í Garðabæ, þar sem ég hafði
verið beðin að segja að halda
erindi, að ég segi frá því að ég
gæti hugsað mér að stofnsetja
melrakkasetur eftir doktorsnám.
Eftir erindið kom til mín kona
sem var líka á þinginu og benti
mér á húsið í Súðavík. Þessi kona
var Guðrún Friðriksdóttir, kennd
við símstöðina í Súðavík. Við
fórum sumarið eftir, árið 2006,
og skoðuðum húsið. Þá var það
alveg í rúst en við féllum fyrir
því. Það var frábærlega staðsett
og virtist geta orðið flott hús.“

Í framhaldinu gekk Ester Rut
á fund sveitarstjórans Ómars Más.

„Það varð að samkomulagi
milli okkar að sveitarfélagið af-
henti húsið undir setrið og tæki
þátt í stofnun fyrirtækisins, kæm-
um við og gerðum þetta þarna.
Ómar Már gekk strax í það að
redda pening til að gera húsið

upp og Húsafriðunarnefnd styrkti
það myndarlega. Ég fór í að und-
irbúa stofnun og fjármögnun fyr-
irtækisins. Þegar ég kom heim
frá Noregi haustið 2007 þar sem
ég hafði verið skiptinemi í dokt-
orsnáminu mínu voru hlutirnir
byrjaðir að rúlla. Smiðirnir kom-
nir í gang undir stjórn Magnúsar
Alfreðssonar og ég af stað með
mína áætlun. Og sem betur fer
náðu þeir að kaupa allt efni í
húsið fyrir hrun. Sveitarfélagið
tapaði talsvert af peningum sem
hafði verið ætlað í það í banka-
hruninu. Hlutafélagið í kringum
Melrakkasetur var stofnað í sept-
ember 2007.

„Þetta er svokallað „non-pro-
fit” hlutafélag og það verður aldrei
greiddur ágóði til eigenda heldur
fer hann allur í uppbyggingu set-
ursins. Uppleggið var rannsókna-
og fræðasetur með sýningu og
kaffihúsi. Það komu 42 hluthafar
á fundinn og keyptu hlut og tóku
þátt í að stofna fyrirtækið. Það
þótti mér mjög vænt um þar sem
ég er utanaðkomandi og sérfræð-

ingur að sunnan og allt það. Það
var mjög mikilvægt að fá þennan
meðbyr frá heimamönnum, sveit-
arfélögunum í kring og fólki í
ferðaþjónustu á svæðinu.“

Ísbjörn á leiðinniÍsbjörn á leiðinniÍsbjörn á leiðinniÍsbjörn á leiðinniÍsbjörn á leiðinni
„Hlutaféð sem kom inn í upp-

hafi nam tæpum 3 milljónum en
ég eyddi svo þremur árum í að
safna styrkjum. Ég vann launa-
laust við undirbúninginn þar til í
janúar 2009. Í þessari upphaflegu
áætlun gerði ég ráð fyrir að það
myndi kosta 15 milljónir að starta
sýningunni. Sveitarfélagið sá um
húsið og að innrétta eldhús fyrir
kaffihúsið. Við gerðum ráð fyrir
að opna í júní 2010 og sumir voru
svartsýnir á að það tækist. En
þegar að því kom voru 15 millj-
ónirnar komnar í hús og okkur
tókst að opna á tilsettum tíma.
Engu að síður er þetta mikið til
unnið í sjálfboðavinnu af nem-
endum í Háskólasetri, fjölskyld-
unni minni og heimamönnum.
Ég fékk að greiða suma sýninga-
gripina með tímanum og annað
að láni bæði frá byggðasafninu
og einstaklingum.“

Ester Rut segist enn eyða tals-
verðum tíma í að afla styrkja
fyrir Melrakkasetur.

„Já, þeir fara orðið flestir í sér-
verkefni. Eftir að gestir byrjuðu
að borga sig inn hjálpast aðeins
til með reksturinn. En rannsókni-
rnar eru dýrar og það gengur
erfiðast að halda utan um þær.
Setrið sem slíkt gengur vel og
gestum fjölgar frá ári til árs. Í
sumar, annað sumarið okkar,
buðum við upp á fleiri viðburði
sem allir voru mjög vel sóttir.
Við gátum greint nokkra mark-
hópa í gestahópnum. Fólk sem
borgar sig inn á sýninguna eru
aðallega erlendir gestir og fólk
utan Vestfjarða. Heimamarkað-
urinn er nánast dekkaður og fáir
sem borga sig inn oftar en einu
sinni. Sýningin mun reyndar taka
breytingum því ég er að fá nýja
sýningahluti, snoðdýr og vonandi
ísbjörninn sem var skotinn síð-
asta vor í Hornvík. Annar hópur
eru heimamenn sem sækja kaffi-
húsið en við erum með veitinga-
leyfi og fína aðstöðu. Það hefur
bæst við þessi kúltí hluti í kring-
um tónleika og leiksýningar og
annað slíkt og okkur þykir mjög

„Hornstrandir eru algjört konungsríki refa„Hornstrandir eru algjört konungsríki refa„Hornstrandir eru algjört konungsríki refa„Hornstrandir eru algjört konungsríki refa„Hornstrandir eru algjört konungsríki refa
og fugla, þá meina ég refa og fugla, ekkiog fugla, þá meina ég refa og fugla, ekkiog fugla, þá meina ég refa og fugla, ekkiog fugla, þá meina ég refa og fugla, ekkiog fugla, þá meina ég refa og fugla, ekki

bara refa eins og sumir vilja halda fram.“bara refa eins og sumir vilja halda fram.“bara refa eins og sumir vilja halda fram.“bara refa eins og sumir vilja halda fram.“bara refa eins og sumir vilja halda fram.“
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vænt um það.“

Mikki refurMikki refurMikki refurMikki refurMikki refur
og Foxy Ladyog Foxy Ladyog Foxy Ladyog Foxy Ladyog Foxy Lady

Nýlega fékk Melrakkasetrið
styrk frá Menningarráði Vest-
fjarða til að setja upp leikrit.

„Þetta er brúðuleikhús ætlað
börnum og er fræðsla um refi í
leiðinni Aðalpersónurnar eru þrír
refir. Mikki refur frá Hálsaskógi
í Noregi og tvær íslenskar tófur,
hvít læða úr Jökulfjörðum og svo
Móri sem er ekta vestfirskur gaur.
Þau svona eru að kynnast og þá
kemur fram munurinn á tegund-
unum. Þetta er sæt saga en búið
að flétta inn í hana smá fullorð-
inshúmor. Í sögunni er foxy lady
og svona verið að hittast og par-
ast. Marsibil (Billa) teiknaði per-
sónurnar og ætlunin er að búa til
litabók og vinna meira efni út úr
þessu. En brúðuleikhúsið er unn-
ið af Ástu Þórisdóttur og Lilju
móður hennar á Hólmavík. Sýn-
ingin er í raun tilbúin og verður
sett upp næsta vor en við ætlum
að æfa okkur aðeins í vetur. Hver
veit nema að farið verði í útrás
með þetta. Tófan er í útrýmingar-
hættu í Skandinavíu og rauðref-
urinn Mikki er vel þekktur í Nor-
egi og Svíþjóð.“

Vottunarkerfi dýralífsVottunarkerfi dýralífsVottunarkerfi dýralífsVottunarkerfi dýralífsVottunarkerfi dýralífs

Fleiri verkefni eru í gangi á veg-
um Melrakkaseturs. „Við erum
að rækta upp grasagarð fyrir utan
hjá okkur. Síðastliðið sumar fékk
ég konu í lið með mér sem er vön
að vinna við grjóthleðslu og sjálf-
bæra grasagarða á Orkneyjum.
Verkefnið er unnið með Náttúru-
stofunni undir yfirskriftinni West-
fjords Botanic Gardens. Náttúru-
stofan opnaði eitt sýningarsvæði
í Bolungarvík í sumar og svo er
hugmyndin að vera með svæði
hjá okkur líka og jafnvel á Patr-
eksfirði. Þetta verða þá vestustu
grasgarðarnir í Evrópu. Í garðin-
um hjá okkur er líka að finna
skollaber, greni, tófugras og fleiri
tegundir sem tengjast tófunni.“

Annað athyglisvert verkefni
sem Melrakkasetur tengist kallast
The Wild North.

„Þetta er verkefni sem gengur
út á sjálfbæra náttúrulífsferða-
þjónustu á norðurslóðum. Að
gera villt dýr að auðlind með því
að sýna gestum dýr eins og hvali,
seli, fugla og refi. Þetta er sam-
starfsverkefni á milli Grænlands,
Færeyja, Norður-Noregs og Ís-
lands. Um leið er þetta samstarf
á milli akademíunnar, atvinnulífs
og stjórnsýslu, svokallaður “triple
helix” Það koma nokkur sveitar-
félög að þessu, eins opinberir
aðilar eins og Ferðamálastofa,
stofnanir eins og Háskólinn og
ýmis fræðasetur. Íslenskir þátt-
takendur eru til dæmis Hvalamið-
stöðin á Húsavík, Selasetrið,
Norðursigling, Elding og fleiri.
Þátttakendur á Vestfjörðum eru

ferðamönnum um refaslóðir. „Til
dæmis langar einni refaskyttunni
líka að geta sýnt refi. Það er
náttúrlega svolítið flott því þetta
eru aðilar sem þekkja dýrin vel.
En svona geta þeir haft tekjur af
sama dýrinu aftur og aftur. Frekar
en að selja skottið á slikk og þurfa
svo að liggja fyrir næsta dýri.
Það er líka vaxandi eftirspurn á
meðal heimsþekktra ljósmyndara
sem vilja koma hingað og mynda
dýrin. Þetta eru mikilvægir
kúnnar því myndirnar þeirra fara
víða og laða að fleiri gesti.“

Spaka Horn-Spaka Horn-Spaka Horn-Spaka Horn-Spaka Horn-
strandatófanstrandatófanstrandatófanstrandatófanstrandatófan

Ester Rut segir spöku tófurnar
á Hornströndum spila stórt hlut-
verk í starfsemi Melrakkaseturs.
„Hornstrandir eru algjört kon-
ungsríki refa og fugla, þá meina
ég refa og fugla, ekki bara refa
eins og sumir vilja halda fram.
Þetta er mjög sérstakt svæði og
ekki til mörg slík í heiminum þar
sem náttúran fær algerlega að
njóta sín og hafa sinn gang. Við
höfum fylgst með sömu einstakl-
ingunum á Hornströndum í lang-
an tíma og það hefur margt at-
hyglisvert komið út úr þeim rann-
sóknum þótt úrvinnslunni sé ekki
að fullu lokið.

Refir eru óðalsdýr og félags-
kerfið virkar þannig að eitt par er
um hvert óðal, líkt og hjá álftinni.
Því á hvert par nokkuð stórt svæði

Borea Adventures, Vesturferðir,
Hornstrandastofa, Náttúrustofan,
Fræðasetur HÍ í Bolungarvík,
Markaðsstofan og Melrakkasetr-
ið. Við sjáum um klasaumsjón
og tengjum aðilana eftir því sem
þarf. Enda erum við hjá Mel-
rakkasetri með þá sérstöðu að
vera sjálf í ferðaþjónustu, rekum
sýningu, veitum leiðsögn og ráð-
gjöf í ferðum á vegum Borea og
Vesturferða og tökum þátt í rann-
sóknarverkefnum með Háskól-
anum og Náttúrustofu.“

Ester Rut segir ferðamálarann-
sóknir og kortlagningu dýralífs,
vöruþróun og markaðssetningu
mætast í samstarfi Wild North
aðilanna. Í sameiningu séu þeir
að þróa nýja vöru sem er vottun-
arkerfi fyrir dýralífið. „Það er til
vottun fyrir gistingu og kaffihús
og fleira en ekki þá sem eru að
vinna með dýralíf. Á þessum
fundum Wild North eru líka nám-
skeið þar sem við fáum utanað-
komandi leiðbeinendur og ráð-
gjafa og við lærum heilmikið
hvert af öðru. Þetta er mjög
spennandi enda búið að eyða
miklum tíma og vinnu í þetta.
Nú er nýlokið ársfundi The Wild
North sem haldinn var á Vest-

fjörðum nú um mánaðarmótin.
Við skiptumst á að halda fundina
og kynnum þannig okkar svæði
fyrir þeim sem koma annars stað-
ar frá.“

Rannsóknir áRannsóknir áRannsóknir áRannsóknir áRannsóknir á
MelrakkasetriMelrakkasetriMelrakkasetriMelrakkasetriMelrakkasetri

Starf Melrakkaseturs byggir í
megindráttum á þremur rann-
sóknum sem Ester Rut hefur
ýmist gert sjálf eða í samstarfi
við aðra. „Í fyrsta lagi höfum við
viljað vakta tófurnar á Horn-
ströndum. Það er gagnrýnivert
að hið opinbera hafi ekki reglu-
bundna vöktun á dýralífi þar. Ég
hef ekki viljað að falli niður ár í
vöktun og hef reynt að fara á
hverju ári. Með tímanum safnast
þessi gögn upp og eru orðin ansi
mikilvæg. En þessu má aldrei
hætta. Í öðrum löndum er tófan í
mikilli hættu og þar brenna
spurningar á vísindamönnum
sem við höfum ekki alltaf getað
svarað.

Melrakkasetur vinnur einnig
að rannsókn á áhrifum manna-
ferða á refasvæði og tengist aftur
þessu Wild North verkefni. Rann-
sóknin hófst árið 2008 og gengur

út á að finna refi sem hægt er að
sýna ferðamönnum. Verkefnið
hefur hefur tekið áhugaverðar
stefnur. Fyrst var ég með sjálf-
boðaliða sem vöktuðu greni í
júní, júlí og ágúst og því hvernig
refirnir brugðust við ferðafólki.
Þegar ég hef fengið fleiri sjálf-
boðaliða hef ég getað verið á
öðrum tímum líka og á svæðum
þar sem ekki er verndun. Það er
mjög áhugavert að bera þetta
tvennt saman, vernduð og óvernd-
uð svæði.“

Þriðja rannsóknin snýst um
krufningar á dýrum sem eru
veidd á vegum sveitarfélaganna.
„Sem vísindamanni finnst mér
það mikil sóun að henda dýrum
þegar búið er að veiða þau. Þau
geyma upplýsingar um ástand
stofnsins. Mörg sveitarfélög hafa
sýnt þessu verkefni áhuga og við
höfum fengið tófur frá skyttum á
þeirra vegum ásamt öðrum áhuga-
sömum veiðimönnum. Með slíkri
samvinnu veiðimanna og vís-
indamanna er hægt að safna mikl-
um upplýsingum um stofninn á
viðkomandi svæði.“

Ester Rut hefur einnig starfað
með veiðimönnum og landeig-
endum sem hafa áhuga á að fylgja

„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12 vikur og skrif-„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12 vikur og skrif-„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12 vikur og skrif-„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12 vikur og skrif-„Við dvöldum í Hlöðuvík í 12 vikur og skrif-
uðum póstkort sem við sendum heim meðuðum póstkort sem við sendum heim meðuðum póstkort sem við sendum heim meðuðum póstkort sem við sendum heim meðuðum póstkort sem við sendum heim með

bátnum sem færði okkur kostinn vikulega.“bátnum sem færði okkur kostinn vikulega.“bátnum sem færði okkur kostinn vikulega.“bátnum sem færði okkur kostinn vikulega.“bátnum sem færði okkur kostinn vikulega.“
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mars eða apríl og það er þá sem
óðölin eru í raun fastsett, allavega
þar sem tófur eru ekki skotnar.“

TófustofninnTófustofninnTófustofninnTófustofninnTófustofninn
Melrakkinn er eina uppruna-

lega landspendýrið á Íslandi en í
heiminum finnast 13 refategund-
ir. „Tófan er sú eina sem finnst
svona norðarlega. Hún finnst um
allt norður-heimskautið og það
tók einhver milljón ár að móta
hana. Eftir að ísöld lauk varð
Ísland ísfrítt en norður-heim-
skautið er ekki ísfrítt allt árið og
því er samgangur á milli landa
hjá tegundinni. Íslenska tófan
hefur því verið einangruð talsvert
lengi og hefur 2-4 genasæti sem
finnast bara á Íslandi og það gerir
hana mjög sérstaka. Því er talið
að íslenska tófan hafi verið fyrst
til að einangrast frá heimsstofn-
inum.“

Ester Rut segir tófuna ekki
nema um þrjá mánuði að ná fullri
stærð og hún lifi í lyktarheimi.
„Nái hún að lifa stöðugu óðalslífi
getur hún orðið 6-8 ára, elsta
tófan sem var aldursgreind af
Páli Hersteinssyni reyndist vera
11 ára. Helsti óvinurinn er mað-
urinn og sulturinn að vetrarlagi.
Þetta er dýr sem býr við mjög
sveiflukennt fæðuframboð innan
ársins. Á sumrin er mikið af fæðu
en eiginlega ekkert af henni yfir
veturinn. Því grafa dýrin mikið
og fjaran er mikilvæg en það er
líklegra að finna eitthvað að éta
þar yfir veturinn en uppi á heiði.
Á Vestfjörðum er þriðjungur af
strandlengju landsins og hugsan-
lega þriðjungur af tófustofninum.
Auðvitað er breytilegt eftir svæð-
um hvað tófan étur. Tófustofninn
var mjög lítill á sjöunda og átt-
unda áratugnum, innan við tvö
þúsund dýr. En síðan hefur tóf-
unni fjölgað og það er hægt að
sýna fram á samhliða fjölgun hjá
ýmsum fuglategundum, sérstak-
lega fýl. Hann hefur fundist í
auknum mæli sem fæðuleifar á
grenjum og virðist vera mjög stór
þáttur í stækkun stofnsins sem í
dag telur um 10-12 þúsund dýr,
gróflega áætlað. Það eru skotin
um 3000 dýr á ári samkvæmt
upplýsingum frá veiðistjórnunar-
sviði Umhverfisstofnunar.“

Doktor í músumDoktor í músumDoktor í músumDoktor í músumDoktor í músum
Samhliða rekstri Melrakkaset-

urs og kennslu við Háskóla
Íslands stundar Ester Rut dokt-
orsnám í stofnvistfræði haga-
músa. „Ég ætlaði nú að verða
doktor í tófum og fannst það fyrir
neðan mína virðingu að vera í
einhverjum músum. Reyndar eru
músarannsóknir hátt skrifaðar
erlendis og notaðar sem vísbend-
ing eða mælikvarði á ástand
svæða. Maður er með lítið spen-
dýr sem auðvelt er að veiða og
finnst víðast þar sem er gróður.
Því er hægt að skoða margt út frá
músum. Hluti af námskeiðinu
Vistfræði spendýra sem Páll Her-

en það stýrist reyndar líka eftir
því hversu mikið æti er á svæð-
inu. Þéttasta tófubyggðin er í
Hornvík en yfirleitt eru 1-2 pör í
hverri vík eða hverjum dal. Kerf-
ið byggist því á óðölum sem þau
halda á meðan þau hafa styrk til
og svo gelddýrum sem eru stök
dýr sem þvælast á milli óðala og
bíða eftir að losni pláss. Dýrið
þarf að eiga pláss til að koma sér
upp maka og afkvæmum. Þau ár
sem ég hef verið við rannsóknir
á Hornströndum hefur þetta allt
verið mjög stöðugt. Þegar ný dýr
birtast er það oftast nær vegna
þess að það hefur eitthvað komið
upp á. Ég hef áhuga á að bera
saman kerfi í friðlandi við kerfi
þar sem tófur eru skotnar og
plássin eru alltaf að losna.“

Ester Rut segir hafa verið gerð-
ar tilraunir til að merkja dýr með
radíósendum til að sjá hversu
langt þau fari í leit að lausum
svæðum. „Það á enn eftir að rann-
saka það til hlítar. Stundum sér
maður sama gelddýrið hanga í 1-
2 ár á sama svæðinu. Oft fær
dóttir úr goti að vera áfram með
foreldrum næsta sumar og er
svona að hjálpa til. Fylgst var
með einu goti á Reykjanesi þar
sem ung læða fór og kom reglu-
lega til baka. Væntanlega til að
viðhalda lyktinni innan óðalsins.
En hún virtist fara í svona
skreppiferðir til að sjá hvort ein-
hvers staðar væri laust pláss. Pör-
unartíminn er líka mjög stuttur, í

„Ég ætlaði nú að verða doktor í tófum„Ég ætlaði nú að verða doktor í tófum„Ég ætlaði nú að verða doktor í tófum„Ég ætlaði nú að verða doktor í tófum„Ég ætlaði nú að verða doktor í tófum
og fannst það fyrir neðan mína virðinguog fannst það fyrir neðan mína virðinguog fannst það fyrir neðan mína virðinguog fannst það fyrir neðan mína virðinguog fannst það fyrir neðan mína virðingu

að vera í einhverjum músum.“að vera í einhverjum músum.“að vera í einhverjum músum.“að vera í einhverjum músum.“að vera í einhverjum músum.“
steinsson kenndi í líffræðinni,
var að læra meta þéttleika og
lífslíkur í ákveðnum stofni. Í því
fólst að veiða og merkja mýs á
ákveðnu svæði á Kjalarnesi. Þeg-
ar ég var að fara í mitt fram-
haldsnám var í boði að rannsaka
þetta frekar,“ útskýrir Ester Rut.

„Þannig að ég veiddi á þessu
svæði mánaðarlega í tvö ár og
fór síðar í að bera saman stofninn
á annarsvegar túnum á Kjalarnesi
og hinsvegar í skóginum á Mó-
gilsá. Sú rannsókn tók rúmlega
ár til viðbótar auk þess sem veitt
hafði verið á hverju hausti á sama
svæði frá því 1995. Túnin eru
dæmigert umhverfi á Íslandi í
dag en skógurinn líkari því sem
var í upphafi landnáms. Út úr
þessu komu vísbendingar sem
vöktu áhuga vísindaheimsins því
að hagamúsin er hér á nyrstu
mörkum útbreiðslusvæðis síns.
Hún fluttist hingað með mann-
inum og er ekki sjálfviljug hérna.
Ísland virkar því eins og tilrauna-
stofa. Þarna er ég með dýr sem
ég get veitt í massavís og ég
veiddi vel yfir 3000 mýs á þremur
árum. Út úr þessu kemur mikið
af gögnum í samanburði við til
dæmis það þegar maður skoðar
eitt tófupar, fer svo yfir stórt
svæði til að skoða annað tófupar.

Maður lærir því mikið í aðferðar-
fræði við þessar músarannsóknir
og þá aðferðarfræði má færa yfir
á margt annað.“

Skokk ogSkokk ogSkokk ogSkokk ogSkokk og
björgunarhundarbjörgunarhundarbjörgunarhundarbjörgunarhundarbjörgunarhundar

Aðspurð hvort Ester Rut hafi
tíma fyrir eitthvað annað en refi
og mýs, svarar hún: „Ég hef verið
hundamanneskja lengi. Þegar ég
var 18 ára gaf maðurinn mér hvolp
í afmælisgjöf og það var fyrsti
hundurinn sem ég prófaði að
þjálfa sem björgunarhund. Ég
byrjaði í Björgunarhundasveit-
inni 1988 og svo kom maðurinn
minn inn í þetta með mér og tók
reyndar smám saman yfir. Í
seinni tíð hef ég verið meira í
baklandinu og að hjálpa til við
að þjálfa aðra. Fyrir vestan vorum
við líka skokkhópnum Riddarar
Rósu. Það er frábær félagsskapur
og hlaup eru sniðugt hjónahobbí.
Ég sakna þess eftir að ég færði
annan fótinn hingað suður aftur
að geta ekki mætt reglulega á
Riddaraæfingar. Martha er þrusu-
góður þjálfari og kemur manni í
gott form. Ég lét meira að plata
mig í að taka þátt í þríþraut fyrsta
sumarið eftir að ég byrjaði að
skokka og náði að klára allt.“

Flakkar á milliFlakkar á milliFlakkar á milliFlakkar á milliFlakkar á milli
Ester Rut og fjölskylda bjuggu

í Súðavík í tvö og hálft ár. Nú eru
báðar dæturnar komnar í skóla
fyrir sunnan og fjölskyldan flutti
sig aftur í haust. „Stelpurnar okk-
ar eru báðar á menntaskólaaldri,
sú yngri að byrja en hin að klára.
Við eigum líka tilvonandi tengda-
son sem er í háskólanum og hann
býr hjá okkur líka. Svo höfum
við stundum náð okkur í auka-
krakka, jafnaldra barnanna okk-
ar, bróðurdóttur mína og bróður-
son mannsins míns. Við höldum
líka góðu sambandi við tvær au-
pair stelpur sem voru hjá okkur.“

Ester Rut er áfram búsett hluta
til fyrir vestan og skýst á milli
verkefna þar og í bænum. „Það
féllu til fleiri verkefni fyrir sunn-
an vegna fráfalls Páls Hersteins-
sonar. Ég og fleiri nemendur hans
tókum að okkur að halda uppi
námskeiðum sem hann hefur
kennt. Þannig að ég er aftur kom-
in á músaveiðar.“

-Hvenær ætlarðu að klára dokt-
orsnámið?

„Þetta er ein af tíu spurningum
sem aldrei á að spyrja doktors-
nema,“ segir Ester Rut hlæjandi
að lokum.

– Huldar Breiðfjörð.

Aflamet var slegið í Bolung-
arvík í nýliðnum mánuði er
1.719 tonnum af óslægðum
bolfiski var landað í Bolungar-
víkurhöfn. Um er að ræða 50
tonnum meiri afla en í septem-
ber sem einnig var metmánuð-
ur. Línubáturinn Þorlákur ÍS
var aflahæstur bolvísku bát-

anna með 229 tonn í sjö veiði-
ferðum. Næst aflahæstur var
dragnótarbáturinn Stormur SH
með 201 tonn í 17 veiðiferðum
og Steinunn SH kom næst með
142 tonn í 11 veiðiferðum.

Þegar aðeins tveir mánuðir eru
liðnir af fiskveiðiárinu hefur
3.385 tonnum verið landað í

Bolungarvík en á sama tíma í
fyrra var aflinn 2.511 tonn og
er því um að ræða 35% aukn-
ingu milli ára. Fyrstu 10 mán-
uði almanaksársins hafa hins
vegar 11.321 tonn komið að
landi í Bolungarvík sem er
rúmlega 1.000 tonnum meiri
afli en á sama tíma í fyrra.

Metafli á land í Bolungarvík
Bolungarvíkurhöfn.
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Vélfræðingur
á A- og B-stigi

Vélfræðingur óskast til kennslu á A- og B-
stigi við Menntaskólann á Ísafirði á vorönn
2012 en kennsla hefst 4. janúar. Umsóknar-
frestur er til 30. nóvember 2011. Áhersla er
lögð á mjög góða samskiptahæfni og þátttöku
starfsmanna í öflugu þróunarstarfi í kennslu-
háttum. Laun eru samkvæmt gildandi kjara-
samningi KÍ og stofnanasamningi MÍ.

Umsækjendur þurfa að hafa löggild réttindi
í viðkomandi kennslugreinum sbr. lög nr. 87/
2008. Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstök-
um eyðublöðum og er öllum svarað þegar
ákvarðanir um ráðningar liggja fyrir. Umsókn
ásamt staðfestu ljósriti af prófskírteinum skal
senda til skólameistara, jon@misa.is, sem
veitir allar nánari upplýsingar í síma 450 4400
eða í vasasíma 896 4636. Sjá einnig upplýs-
ingar um skólann á http://misa.is/.

Umsókn getur gilt í sex mánuði frá því að
umsóknarfresti lýkur.

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari.

Íbúum Ísafjarðarbæjar
fækkaði um 400 á 10 árum

Engin byggðastefna er í land-
inu. Þessu heldur Daníel Jakobs-
son bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
fram í viðtali við ruv.is. Mikil
fólksfækkun hefur verið í Ísa-
fjarðarbæ síðastliðinn áratug.
Íbúar sveitarfélagsins eru 3.824
í dag en voru 4.224 árið 2001 sem
þýðir að íbúum hefur fækkar um
400 á 10 árum. Sérstakt áhyggju-
efni bæjaryfirvalda er að nem-

endum Grunnskóla Ísafjarðar
hefur fækkað um rúmlega 100 á
fjórum árum, úr ríflega 500 nem-
endum í tæplega 400. Daníel hef-
ur áhyggjur af aukinni fólksfækk-
un sem virðist hafa tekið kipp
eftir 2008.

„Það er eins og fólk hafi ekki
von og trú og finnist eitthvað ann-
að meira heillandi. Auðvitað
spila atvinnumálin eitthvað þarna

inn í. Samt er atvinnuleysi með
minnsta móti á Vestfjörðum svo
málið snýst ekki um það. Hugs-
anlega er þetta samsetning starfa.
Til dæmis er ekki mikið framboð
af störfum fyrir háskólamenntað
fólk,“ segir Daníel.

En er þróunin orðin óumflýjan-
leg? „Ég get ekki sætt mig við
það því mér finnst þetta ekki vera
fullreynt. Mér finnst ekki vera

byggðastefna á Íslandi. Til dæmis
þegar ríkisstjórnin kom hérna 4.
apríl, þá vildi hún ekkert samráð
um þær tillögur sem komu fram,“
svarar Daníel. Hans tilfinning er
að mjög margir Vestfirðingar séu
spenntir fyrir því að fara inn í
Evrópusambandið til að losna við
Reykjavík og geta talað beint
við Brussel um byggðamál.

– asta@bb.is

Skilningsleysi embættismanna mikið
„Það sem ég er að kalla eftir

með byggðastefnu er að stjórn-
völd svari spurningunni um það
hvar eigi að vera byggð og hvaða
markmið eru sett varðandi byggða-
og búsetaþróun. Það vantar grunn-
gerðina frá stjórnvöldum svo að
við getum fylgt því eftir sem við
viljum gera, t.d. með því að efla
Ísafjörð sem þjónustukjarna og
auka samkeppnishæfni fyrirtækja

á Vestfjörðum, en þessi mál
stranda á vegamálunum og orku-
og flutningskostnaði. Það sem
ég meina með stefnuleysi stjórn-
valda er að ráðherra segja oft eitt
en verkin tala öðru máli. Sem
dæmi þá sagði fjármálaráðherra
á fundi á Flateyri í fyrra að hann
ætlaði að verja byggð á Vest-
fjörðum en hvað sýnir fjármála-
frumvarpið okkur? Það á að skera

niður í heilbrigðismálum, þar er
ekkert um að jafna húshitunar-
kostnað né flutningskostnað og
ekki er talað um samgöngumálin
á Vestfjörðum,“ segir Daníel Jak-
obsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, en hann hefur gagnrýnt að
engin byggðastefna sé í landinu.

Daníel segir að það sé hans
reynsla að flestir ráðherrar séu
allra vilja gerðir en þegar málin
fari inni í ráðuneytin, stoppi þau
þar. Telur hann að skilningsleysi
embættismanna gagnvart stöðu

Vestfjarða sé mikið. „Við þurfum
gjarnan að berjast fyrir sömu
hlutunum aftur og aftur. Það er
t.d. búið að byggja upp Háskóla-
setur á Vestfjörðum sem allir eru
sammála um að svínvirki. Nú á
að fara að skera þar niður þannig
að öll okkar orka fer í að koma í
veg fyrir það. Háskólasetrið er
meira segja í takt við stefnu
stjórnvalda þar sem í sóknaráætl-
un 20/20 segir að markmiðið sé
að fjölga erlendum nemendum á
Íslandi,“ segir Daníel.

Nýjasta dæmið segir Daníel
að sé prófessorstaðan á Hrafns-
eyri. „Forsætisráðherra segir ber-
um orðum að það eigi að vera
prófessorstaða á Ísafirði við Há-
skóla Íslands en svo auglýsir há-
skólinn eitthvað allt annað. Þetta
er dæmi um það stefnuleysi sem
ég er að tala um, en til þess að
við getum unnið áfram í okkar
málum þurfum við að vita hvað
sé ætlast til af okkur og hvað það
er sem við höfum að spila úr til
lengri tíma litið,“ segir Daníel.

Nýtt vinnslukerfi 3X-Techno-
logy á Ísafirði fyrir hvítfisk hefur
verið vel tekið en uppsetning á
því stendur nú yfir hjá fyrirtæki í
Noregi. „Við erum búnir að af-
henda tvö kerfi sem ætluð eru
fyrir fiskeldi. Afrakstur vöruþró-
unar undanfarinna ára er hér að
skila okkur verkefnum,“ segir Jó-
hann Jónasson, framkvæmda-
stjóri 3X-Technology. Kerfið
inniheldur m.a. uppþíðingu, með-

höndlun fiskikerja, kælingu,
flokkun og snyrtingu og uppfyllir
hæstu kröfur um gæðaeftirlit og
rekjanleika. „Þetta verður lykil-
vara hjá okkur á komandi árum
og við bindum miklar vonir við
hana,“ segir Jóhann.

„Við erum búnir að senda tvö
kerfi út og enn sem komið er
hefur hún fengið góðar viðtökur.
Við vitum að varan hefur ákveðna
sérstöðu á samkeppnismarkaðn-

um sem er geysilega harður. Við
erum þar að keppa við erlend
fyrirtæki.“ Norska fyrirtækið
sem nú er að setja upp kerfið
sérhæfir sig í laxeldi en kerfið
þykir henta afar vel fyrir þá starf-
semi. „Við erum mjög brattir
með þetta og ánægðir með að
geta selt vörur inn í fiskeldi sem
þessi misserin er sú matvælagrein
sem vex hvað hraðast,“ segir Jó-
hann.                   – thelma@bb.is

Lykilvara 3X Techno-
logy á komandi árum

Frá umskipun búnaðarins þegar verið var að senda hann frá 3X Technology til Noregs.
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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 umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Leið til betra lífs?

Mörg fyrirtæki á Vestfjörðum
eru í svipaðri stöðu og verktaka-
fyrirtækið KNH ehf., á Ísafirði
þó að staða þeirra sé ekki alveg
eins slæm. Þetta segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga en eins
og kunnugt er hefur KNH ehf.,
sagt upp öllu starfsfólki sínu, 33
að tölu. Ástæða uppsagnanna hjá
KNH er sögð fyrirliggjandi verk-
efnaskortur eftir áramót. Um er
að ræða þaulvana vélamenn sem
myndað hafa kjarnann í fyrir-
tækinu. Vonast forsvarsmenn
fyrirtækisins til að hægt verði að
enduráða einhverja starfsmenn.
Finnbogi segir að starfsmenn
KNH hafi leitað til verkalýðsfé-

lagsins og því fari nú í gang svo-
kallað hópuppsagnaferli. Telur
Finnbogi að mjög þrengi að mörg-
um öðrum fyrirtækjum á Vest-
fjörðum.

„Mörg fyrirtæki hér hafa sagt
að framkvæmdafé ársins sé búið.
Þá segja stjórnvöld við þessa ein-
staklinga sem reka þessi fyrirtæki
að þeir verði bara að bíða fram
yfir áramót, þá verði kannski
fleiri verk í boði. Hvernig eiga
menn að reka fyrirtæki frá nóv-
ember og fram í febrúar með
loforð um að kannski verði meira
að gera,“ segir Finnbogi. Verka-
lýðsfélagið er búið að benda á
það lengi, að sögn Finnboga, hvert
stefndi í atvinnumálum en ekki

hafi verið hlustað nægilega á það.
„Í dag tala menn um að atvinnu-

leysi sé að minnka en menn verða
að horfa á þetta í samhengi. At-
vinnulausir flytja í burtu líkt og
þeir gerður árin 2002 og 2003.
Þá jókst atvinnuleysið lítillega
en síðan það fór niður aftur. Fólki
fækkaði þá líkt og er að gerast í
dag. Við erum ekki aðeins að
tapa störfum heldur einnig verk-
þekkingu og nú er svo komið að
það er oft erfitt að fá faglærða
menn til starfa. Þegar þrengir að
og menn hafa ekki örugga vinnu,
þá leita þeir annað og flytja af
svæðinu. Ekki hjálpar til þegar
nemendur komast ekki á samn-
inga þar sem fyrirtæki eru að draga

saman í rekstri og geta ekki tekið
til sín nema,“ segir Finnbogi.

Finnbogi bendir á þetta sé einn-
ig að gerast í fiskvinnslunni, til
dæmis á Flateyri. Fyrirtækið Eyr-
aroddi var þar með fiskvinnslu
en 42 manns var sagt upp störfum
þegar fyrirtækið varð gjaldþrota.
„Á Flateyri er gríðarleg verk-
þekking í fiskvinnslu sem við
erum hrædd um að tapist í burtu.
Ekkert álíka er að koma í staðinn,
aðeins lítilsháttar vinnsla,“ segir
Finnbogi og bætir við það verði
að hlúa að því sem fyrir er og
styðja þannig við atvinnurekstur
að hann geti lifað það af að vera
á Vestfjörðum.

– asta@bb.is

„Erum að tapa verkþekkingu“
Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

Um þessar mundir eru margir Vestfirðingar, jafnt og aðrir Ís-
lendingar, fullir efasemda um það hvert íslenskir stjórnmálamenn
muni leiða þjóðina. Er það að vonum. Uppi veður hatur og hefndar-
hugur í þjóðfélaginu. Framarlega fara fjölmiðlar þegar sá gállinn
er á þeim. Ekki er ávallt spurt að sannleikanum. Einhver segir eitt-
hvað og sé það sagt á bók er við því gleypt sem sannleikur væri.
Ekki er alltaf spurt um báðar hliðar máls og skiptir jafnvel engu þó
látnir eigi í hlut og eigi engan kost að verja sig. Áróðursmeistarar
ríkis í Evrópu, sem á þeim tíma var talið sterkt og rísandi og sýndi
af sér hörku í samskiptum Evrópuríkja og beitti her sínum óspart,
vissu þá staðreynd að sé eitthvað endurtekið nægilega oft þá fær
það ígildi sannleikans í eyrum og huga fjöldans.

Fjölmiðlar mega aldrei gleyma því, að það að segja fréttir og
vinna úr atburðum hinnar líðandi stundar kallar á öguð vinnubrögð
og gagnrýna hugsun. Ekki má gleypa við öllu. Allt þarf að skoða í
samhengi og gæta þess vandlega að fram komi allt sem skiptir
máli. Ónógt er að taka upp eftir, hvort heldur er, stjórnmálamanni,
sérfræðingi eða almennum borgara, svo dæmi sé tekið, og segja frá
því eins og sannleikur væri. Glöggt þarf að koma fram að haft sé
eftir og þá hverjum. Hafi ekki tekist að ná til annarra sem hlut eiga
að máli þarf að láta það að koma rækilega fram í fréttinni. Þannig

er ljóst að verið sé að flytja einhliða frásögn einhvers. Leita þarf
sannleikans af kostgæfni og láta skýrt í ljós að svo hafi verið gert.

Við höfum fylgst með því Vestfirðingar hvernig málflutningur
hefur verið af hugsanlegum samgöngubótum í Austur Barða-
strandarsýslu, í svokölluðum Teigsskógi. Margar spurningar
hafa vaknað. Einn fjölmiðill lagði á sig þá vinnu að leita eftir
sjónarmiðum heimafólks og birti við það viðtöl. Það var Morgun-
blaðið. Hinir sýndust láta sér nægja áróðurinn um að tré skiptu
í  raun meira máli en fólk sem býr á Vestfjörðum. Heldur var það
dapurlegt. Þetta dæmi er ef til vill af frekar ,,smáu“ máli. En það
er lýsandi. Þá kemur að spurningunni sem skiptir okkur sem
þjóð máli og í þessu tilviki Vestfirðinga sem hér búa. Er þetta
leiðin til betra lífs? Er það svo að einkahagsmunir örfárra eigi
greiðari aðgang að fjölmiðlum og þar á meðal ríkisreknu útvarpi
og sjónvarpi en það að varpa ljósi á aðstæður og möguleika
fólks til betra lífs? Svari hver fyrir sig.

Er víst að einhliða málflutningur af kvótatillögum stjórnarþing-
manna Vestfirðinga sé til þess fallin að almenningur átti sig á
því hvað þær hafa í för með sér nái þær fram að ganga? Ein leið-
in til betra lífs er vönduð fjölmiðlun. Hefur henni hrakað á Ís-
landi á kostnað ,,áróðurs“ í anda Evrópuríkis fyrir áratugum?

smáar
Blíður og góður Chiuahua, 5
mánaða gamall hvolpur, hrein-
ræktaður rakki, óskar eftir að
komast á gott heimili. Fæst á
hálfvirði. Ættbók fylgir. Uppl.
í síma 694 5866.

Kvenfélagið Hlíf heldur hluta-
veltu sunnudaginn 13. nóv. kl.
14:00 í Grunnskóla Ísafjarðar.
Hlutaveltan verður í gamla
anddyrinu, gengið inn frá leik-
svæðinu.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Aðalstræti 20, í miðbæ Ísafjarð-
ar. Laus frá 1. des. Upplýsing-
ar í síma 772 3721 eftir kl. 18.

„Þetta er sorglegt og lýs-
andi fyrir stöðuna í þjóðfé-
laginu, en það eru engin stór-
verk framundan hjá ríkis-
stjórninni,“ segir Daníel Jak-
obsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar, um uppsagnir verk-
takafyrirtækisins KNH ehf.
á Ísafirði. Öllum starfsmönn-
um fyrirtækisins var sagt upp
störfum í síðustu viku, en
forsvarsmenn fyrirtækisins
vonast þó til að hægt verði
að endurráða einhverja starfs-
menn.

„Þetta skiptir miklu máli
fyrir Ísafjarðarbæ, en hér er
um 33 útsvarsgreiðendur
ræða. Ef ekki tekst að koma
fyrirtækinu í gang aftur og
það fer sem horfir, gætum
við jafnvel þurft að taka tillit
til þessa við gerð fjárhags-
áætlunar, þetta er það stórt,“
segir Daníel.

Gæti haft
áhrif á fjár-
hagsáætlun
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Þjónustufulltrúi
Starf þjónustufulltrúa í umferðarþjónustu Vega-

gerðarinnar á Ísafirði er laust til umsóknar. Um
er að ræða fullt starf til 31.maí 2012. Unnið er
á daglegum vöktum sem eru skipulagðar milli
kl. 06:00 til 22:00 og bakvaktir frá kl. 22:00 til
06:30.

Starfssvið:
· Upplýsingaþjónusta við vegfarendur.
· Skráning upplýsinga.
· Svörun á skiptiborði.
· Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
· Tölvukunnátta er nauðsynleg.
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
· Góðir samstarfshæfileikar.
· Mjög góð tungumálakunnátta (íslenska,
  enska og gjarnan eitt Norðurlandamál)
· Góð kunnátta í landafræði og íslenskum
  staðháttum.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður

sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi
við starfsmannastefnu Vegagerðarinnar eru
konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega
hvattar til að sækja um starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn-
arfrestur er til 21. nóvember 2011. Umsóknir
berist forstöðumanni starfsmannadeildar, net-
fang: starf@vegagerdin.is. Umsóknareyðu-
blað má finna á slóðinni http://www.vegagerdin.is/
umsoknir-og-leyfi/ymislegt/ en ekki er gerð krafa
um að það sé notað. Í umsókninni komi fram
upplýsingar um þær hæfniskröfur sem gerðar
eru.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn
Þröstur Jónsson deildarstjóri í síma 895 3068.

Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Framför, styrktarsjóður skíða-
manna á Ísafirði, hefur sótt um
lóð á Dagverðardal undir 50-
60m² heilsárshús sem ætlunin er
að leigja út allt árið og vonir
standa til að verði helsta fjáröfl-
unarleið sjóðsins. Hafin er söfnun
í Reykjavík fyrir byggingarefni.
Að því er fram kemur í bréfi til
bæjaryfirvalda hafa fyrirtæki í
byggingargeiranum tekið erind-

inu mjög vel og nú þegar er búið
að hálffylla gám sem síðan verð-
ur sendur vestur. Þá hafa Vest-
firskir verktakar jafnframt boðist
til að aðstoða við smíðina en
Einar Ólafsson arkitekt hyggst
hanna það.

Bæjarráð hefur vísað erindinu
til umhverfisnefndar til meðferð-
ar. Jafnframt benti ráðið á að
lausar lóðir í Ísafjarðarbæ hafa

nú verið settar til kynningar á
heimasíðu sveitarfélagsins. Styrkt-
arsjóðurinn Framför var stofn-
aður á Ísafirði 2008 en mark-
miðið með sjóðnum er að styrkja
ísfirskt skíðafólk sem hyggst ná
langt í íþróttagreininni. Langtíma-
markmið sjóðsins er að styrkja
fyrst ungviði skíðaíþróttarinnar
og síðan hreyfinguna alla eins
og kostur er.       – thelma@bb.is

Vilja byggja heilsárs-
hús á Dagverðardal

Dagverðardalur liggur vestan við fjallið Kubba.

Óvissa með fyrirkomu-
lag skammtímavistunar

Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs
hefur veitt Ísafjarðarbæ frest til
28. nóvember til að svara því hvort
bæjaryfirvöld muni nýta sér
fasteignina Fífutungu 6 á Ísafirði
fyrir skammtímavistun fatlaðra í
sveitarfélaginu. Ísafjarðarbær
hafði óskað eftir fresti til að svara
þar sem ekki hafi verið fundin
framtíðarlausn á málflokknum.
Eins og fram hefur komið hefur

fjölskyldusvið Ísafjarðarbæjar
mælt með áframhaldandi notkun
á húseigninni að Sindragötu 4 á
Ísafirði og hafði lýst yfir vilja
sínum til að yfirtaka húseignina
en taldi ekki þörf fyrir Fífutungu
vegna staðsetningar eignarinnar.

Óskað var eftir upplýsingum
er varða nýtingu á fasteignum
fasteignasjóðsins í kjölfar þess
að samhliða yfirfærslu á málefn-

um fatlaðra frá ríki til sveitarfé-
laga um áramótin varð breyting
á umsýslu þeirra fasteigna ríkis-
sjóðs sem notaðar voru til búsetu
og þjónustu við fatlaða. Fram-
kvæmdasjóður fatlaðra var form-
lega lagður niður en í hans stað
stofnaður sérstakur Fasteigna-
sjóður sem heyrir undir Jöfnunar-
sjóð sveitarfélaga.

– thelma@bb.is

BÍ/Bolungarvík hefur gengið frá samningi við portúgalska leikmanninn Jorge Santos. Jorge
er 19 ára gamall sóknarsinnaður miðjumaður og kemur frá portúgalska liðinu Ginasio Club
Corroios. „Jorge er góð viðbót við okkar leikmannahóp, hann er fljótur og teknískur leikmaður
sem við bindum miklar vonir við í framtíðinni,“ segir Samúel Samúelsson stjórnarmaður BÍ/
Bolungarvíkur. „Ekki skemmir fyrir að hann kom til okkar fyrir algera tilviljun, en hann kom
til Íslands til að mennta sig og stundar nám við Menntaskólann á Ísafirði.“    – thelma@bb.is

Portúgali til liðs
við BÍ/Bolungarvík

Samúel Samúelsson og Jorge Santon undirrita samninginn.



1818181818 FIMMTUDAGUR     10. NÓVEMBER 2011

Sprækur Höfrungur
„Leikritið fjallar um upphafs-

sögu Höfrungs, hefst árið 1888
og nær fram til 1930. Strax á
þessum tíma voru menn með fim-
leikaæfingar hérna og að reyna
sig við einhverja slá við mjög fá-
brotnar aðstæður,“ segir Sigmund-
ur Þórðarsonar, formaður íþrótta-
félagsins Höfrungs á Þingeyri.
Leiklistararmur félagsins hefur
að undanförnu æft leikritið Höfr-
ungur á sviði en frumsýningin
var 4. nóvember í félagsheimil-
inu á Þingeyri. Blaðamaður fékk
Sigmund til að segja frá Höfrungi
sem virðist sprækari en nokkru
sinni.

Krakkarnir sterkir innKrakkarnir sterkir innKrakkarnir sterkir innKrakkarnir sterkir innKrakkarnir sterkir inn
„Á árum áður setti íþróttafé-

lagið Höfrungur alltaf upp leikrit

og við höfum verið að endurvekja
þá starfsemi. Þetta er þriðja árið
í röð sem Elfar Logi Hannesson
semur fyrir okkur leikrit. Sú hug-
mynd að vinna með sögu félags-
ins er frá honum komin. Höfr-
ungur var formlega stofnaður 20.
desember árið 1904 og er senni-
lega þriðja elsta íþróttafélag
landsins. Ungmennafélag Íslands
var ekki stofnað fyrr en 1907.
Þannig að saga Höfrungs er löng
og merkileg og stofnendur þess
birtast í leikritinu.“

Sigmundur segir um 30 manns
koma að leiksýningunni. „Und-
anfarið hafa verið samlestrar en
nú erum við að færa okkur yfir á
sviðið. Það eru um fimmtán leik-
arar í sýningunni. Unga fólkið í
grunnskólanum er að koma sterkt
inn. Elfar Logi hefur verið að

kenna þeim leiklist og er að sníða
hlutverk fyrir þau inn í sýning-
una. En síðan þarf að smíða leik-
mynd, sauma búninga og fleira.
Það eru því nokkuð margir sem
koma að sýningunni.“

Á undan IdolinuÁ undan IdolinuÁ undan IdolinuÁ undan IdolinuÁ undan Idolinu
Hvaða önnur starfsemi er í

gangi núna á vegum hins rúmlega
hundrað ára gamla íþróttafélags?
„Það varð alger bylting á starf-
semi Höfrungs þegar við fengum
loks íþróttahúsið og nú er mjög
öflug dagskrá í gangi. Við tengj-
um starfið grunnskólanum og fá-
um íþróttakennarann þar til að
bjóða upp á ýmiskonar þjálfun á
okkar vegum. Blak hefur verið
mjög vinsælt hér en eins eru fót-
bolta- og badmintonæfingar,
núna erum við að byrja með ung-

barnasund. Við höfum líka boðið
upp á sunderóbikk sem hefur ver-
ið vinsælt.“

Að sögn Sigmundar verður
starf Höfrungs enn öflugra á
sumrin. „Strax í skíðavikunni
bjóðum við upp á íþróttadag í
íþróttahúsinu og dorgveiði í gegn-
um ís. Á 17. júní er söngvara-
keppni og hefur verið undanfarin
20 ár, við erum því langt á undan
Idolinu hérna. Á sumrin tökum
við líka í notkun strandblakvöll-
inn og bjóðum upp á knattspyrnu-
skóla. Höfrungur heldur líka
þrettándagleði og jólaball sem er
ein fjölmennasta samkoman hér
á Þingeyri. Maður þarf ekki að
láta sér leiðast hérna. Ég segi
fyrir mína parta að það er næstum
of mikið að gerast.“

Sigmundur verður hugsi og

bætir við: „Auðvitað erum við
samt búin að missa mikið af ungu
fólki suður á undanförnum árum.
Eftir hrun eru líka harðari aðgerð-
ir í gangi sem koma niður á lands-
byggðinni. Núorðið er fólk til-
neytt til að flytja lögheimili sitt
suður til að fá leigubætur og
barnabætur. Ég held að það sé
meginástæðan fyrir hversu hratt
fækkar í þorpunum. En ég vil
meina að við hér á landsbyggð-
inni séum ekki nógu hörð að
krefjast okkar til baka. Til dæmis
eru menn að koma hingað og
reka fyrirtæki en eru með þau
skráð fyrir sunnan þótt þeir séu
að sækja afurðirnar hér.“

VesturgatanVesturgatanVesturgatanVesturgatanVesturgatan
Sigmundur hefur nokkrum
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Sælkeri vikunnar er María Halldórsdóttir frá Ísafirði

Steinbítur í rjómasósuSteinbítur í rjómasósuSteinbítur í rjómasósuSteinbítur í rjómasósuSteinbítur í rjómasósu
Sælkeri vikunna býður upp

á ljúffenga uppskrift af steinbít.
Eftirrétturinn ætti að höfða til
allra súkkulaðiunnenda. „Það
er súkkulaðikaka frá Hörpu
frænku, getur ekki klikkað,“
segir María.

Steinbítur í rjómaostasósu
fyrir 4

600-800 g steinbítur
1 paprika
½ - 1 laukur
Sveppir eftir smekk
1 peli matreiðslurjómi
200 g af rjómaosti
Kartöflur

Hvítlauksbrauð

Steinbíturinn er skorinn í þægi-
legar sneiðar og síðan velt vel
upp í hveiti, og skellt á heita olíu-
borna pönnuna, þar til að hann er
gullbrúnn á báðum hliðum. Græn-
metið skorið í bita og snögg steikt-
ir á pönnu.

Gott er að bræða rjómaostinn í
matreiðslu rjómanum á meðan.
Svo öllu skellt saman við stein-
bítinn á pönnu og látið malla í
nokkrar mínutur.

Mjög gott er að setja vínber
skorin í tvennt saman við rétt áð-
ur en borið fram til að kreista

fram smá sætleika. Borið fram
með soðnum íslensku kartöflum
og hvítlauksbrauði.

Blaut frönsk súkkulaðikaka
4 egg
250 suðusúkkulaði
200 g sykur
200 g smjör ( smjörlíki )
1 dl kaffi

Bræðið súkkulaðið, sykurinn,
smjörið og kaffið saman í potti.
Þeytið eggin í u.þ.b 10 mín og
hrærið síðan öllu saman, Bakið
við 175 °c í 45 mín.

Gott er að baka kökuna í litlum

eftirréttarformum
(fyrir einn hvert form
) eða í eldföstu móti.

Kakan á að vera
blaut og falla saman.

Berið fram með
þeyttum rjóma eða
ís ásamt ferskum
jarðaberjum. Flott
að bera fram sér
form á disk og skreyta
með ferskum berj-
um og ís.

Ég skora á föður
minn Halldór Halldórs-
son að vera næsti
sælkeri vikunnar.

sinnum verið formaður Höfrungs
í gegnum tíðina. „Já, ég hef
komið að þessu aftur og aftur,
með hléum. Mér þykir vænt um
Höfrung og Anton afi minn var

líka einn af sem stofnaði félagið.
En ég veit líka hversu mikilvæg
starfsemi Höfrungs er fyrir sam-
félagið.“

Sjálfur er Sigmundur einn af
upphafsmönnum Vesturgötu-
hlaupsins og segir það að verða
stöðugt stærra batterí. „Á sínum
tíma höfðum við Halldór Svein-
björnsson, kajakræðari verið að
bræða með okkur hvort ekki væri
hægt að búa til íþróttamiðstöð
Íslands á Núpi. Hafa jafnvel þrí-
þraut, róa yfir Dýrafjörð á kajak,
hjóla fyrir nes og hlaupa yfir
Hrafnseyrarheiði. Þá vildi svo til
að það hringdu í okkur norðan-
menn sem vildu endilega búa til
hlaup hér á svæðinu. Það þurfti
varla að ræða það því við vorum
tilbúnir. Smám saman hefur þessi
hlaupahátíð þróast í góðu sam-
starfi Höfrungs, Mörtu Ernstdótt-
ur og fleira fólks á Ísafirði og svo
norðanmannanna. Þetta hefur
stækkað frá ári til árs.“

Þekkir jólaveininnÞekkir jólaveininnÞekkir jólaveininnÞekkir jólaveininnÞekkir jólaveininn

Hinn spræki Sigmundur lætur
þó ekki nægja að vera formaður
Höfrungs og koma að ofantöld-
um viðburðum. „Ég er náttúrlega
húsasmiður í fullri vinnu og það
er fullt að gera. Allt síðastliðið ár
var ég að drukkna í verkefnum
sem byggingarstjóri á Hrafns-
eyri. Ég er líka einn af fimm
mönnum hér á Þingeyri sem eru
alltaf klárir á sjúkrabílinn. Ég
syng í kirkjukórnum og með
karlakórnum á Ísafirði. Fyrir jólin
mætum við Elfar Logi sem báðir
þekkjum jólasveininn mjög vel
á um 20 - 30 jólaviðburði. Ætli
megi ekki segja að ég fari um
300 sinnum á Ísafjörð á hverju
ári, hvort sem er með sveinka,
sjúkrabílnum, til að kaupa inn
fyrirtækið eða mæta á kóræfing-
ar,“ segir Sigmundur og hlær.

Það er kannski ekki skrýtið að
eitt hugðarefni Sigmundar enn
séu samgöngur. „Já, ég er í Áfram
vestur hópnum. Vil fá jarðgöng
við Dranga í botni Dýrafjarðar

og koma út á Rauðsstöðum í Arn-
arfirði. Ég skil alveg að fólk vilji
láglendisveg, það er eðlileg
krafa, en það má ekki hægja á
útboði á Dýrafjarðargöngum.
Það verður að koma því af stað.
Það yrði þvílík breyting ef að
þessu yrði. Þá værum við að tala
um 360 kílómetra til Reykjavíkur

á láglendisvegi. Þetta yrði ekki
síst bylting vegna veðurfarsins
hérna. Ef það er vestanátt er þessi
leið leiðinleg suður úr en ef hann
er að norðan þá er leiðin norður-
fyrir auðvitað miklu verri.“

Sjálfum finnst Sigmundi reynd-
ar lítið mál að renna til Reykja-
víkur. „Ég er búinn að fara einu

sinni í leikhús á þessu hausti, sá
Fólkið í kjallaranum sem mér
fannst stórgott verk. Næst ætla
ég á 75 ára afmælishátíð Ingimars
heitins Eydals og þar á eftir ætla
ég að sjá Frostrósir,“ segir hinn
hressi Sigmundur Þórðarson að
lokum.

Huldar Breiðfjörð.
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