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Tollvörður Vestfjarða Sturla Páll Sturluson er stundum
í vafa um hvort hann sé súgfirskur Ísfirðingur eða ísfirskur

Súgfirðingur. „Ég var getinn á Ísafirði en ólst upp í Súg-
andafirði. Ég komst til manns á Suðureyri en eldist nú hér á
Ísafirði,“ segir Sturla, sem þekkir umræðuna og spennuna á
milli litlu þorpanna og miðbæjar Ísafjarðar frá báðum hlið-
um. Sturla ræðir þessi mál í blaðinu í dag og segir líka frá
því þegar hann var umboðsmaður allra hluta á Suðureyri.

Umboðsmaður allra hluta
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Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Háls-, nef- og eyrna-
læknir á Ísafirði

Sigurður Júlíusson, háls-, nef- og eyrnalæknir
verður með móttöku á Ísafirði 7. desember.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl. 08:00
og 16:00 alla virka daga.

Jónína Brynja strandaði við Straumnes
Engan sakaði þegar Jónína

Brynja ÍS 55, strandaði í stór-
grýttri fjöru við Straumnes, norð-
an við Aðalvík um kvöldmatar-
leytið á sunnudag. Tveir menn
voru um borð í bátnum og var
þeim bjargað um borð í þyrlu
Landhelgisgæslunnar. Björgun-
arskip og bátur Slysavarnafé-
lagsins Landsbjargar fór frá Ísa-
firði og Bolungarvík á vettvang
auk nærliggjandi skipa. Skipverj-
arnir sendu neyðarskeyti kl. 18:56.

Eftir neyðarboðin heyrðist ekkert
frá skipverjunum og var farið að
óttast um afdrif þeirra. Þeir fund-
ust síðan í fjörunni, heilir á húfi.
Báturinn maraði þá mölbrotinn,
hálfur í kafi.

Þyrlan flutti sjómennina til Ísa-
fjarðar þar sem þeir fengu áfalla-
hjálp. „Þetta er eitthvað sem ég
vildi aldrei lenda í og ég vona að
ég eigi aldrei eftir að lenda í
þessu aftur,“ sagði Einar Jón
Snorrason, skipverju á Jónínu

Jónína Brynja ÍS 55 við komuna til Bolungarvíkur.

Brynju í samtali við Morgun-
blaðið. Einar segir að þeir félagar
hefðu þurft að sæta lagi til að
komast í land. „Við þurftum að

sæta lagi. Við vorum búnir að
telja á milli aldanna og náðum
þannig að komast upp í fjöruna.
Við þurftum bara að láta okkur

vaða og slökuðum okkur niður
enda á spotta,“ sagði Einar Jón.

Talið er að tjónið á bátnum
nemi um 130 milljónum króna.

Áhöfn þyrlunnar við komuna til Ísafjarðarflugvallar á sunnudagskvöld.

Jafnréttisstefna Ísafjarðarbæj-
ar var samþykkt í sumar og fram-
kvæmdaáætlun er væntanleg inn-
an skamms.  Fulltrúar Í-listans
hafa lagt fram tillögur í tvígang
um að framkvæmd verði launa-
könnun hjá föstum starfsmönn-
um sveitarfélagsins, til að hægt
sé að bregðast við ef um mark-
tækan mismun er að ræða á laun-

um karla og kvenna.
Sigurður Pétursson bæjarfull-

trúi Í-listans segir að þó tekið
hafi verið undir þessar tillögur
hafi þeim ekki verið fylgt eftir
og kostnaði við framkvæmd
könnunarinnar borið við. Í-listinn
hefur því ákveðið að leggja til að
í fjárhagsáætlun næsta árs, sem
nú er í vinnslu, verði gert ráð fyrir

fjármunum til að framkvæma
launakönnun svo leiðrétta megi
launamun kynjanna í samræmi
við Jafnréttisstefnu bæjarins.

„Ég held að viljann til að vinna
eftir jafnréttisstefnunni vanti ekki
hjá meirihlutanum, það er bara
spurning um að framkvæma
könnunina og gera eitthvað í mál-
unum,“ segir Sigurður.

Er launamunur milli karla
og kvenna hjá Ísafjarðarbæ?
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Heildarafli
eykst milli ára

Heildarafli íslenskra fiski-
skipa, metinn á föstu verði
var 19% meiri í október í ár
en í október á síðasta ári. Þar
sem af er árinu hefur aflinn
aukist um 15,6% miðað við
sama tímabil í fyrra, metinn
á föstu verði.  Afli á föstu
verði er reiknaður út til að
finna breytingu á verðmæti
heildaraflans og miðað er við
að verðhlutföll milli fiskteg-
unda séu þau sömu og árið
2010. Afli í tonnum hefur
einnig aukist eða um 22.202
tonn frá október 2011 til
október í ár.

Jólaljósin
tendruð á

aðventunni
Ljósin á jólatrjám Ísa-

fjarðarbæjar verða tendruð
fyrstu tvær aðventuhelgar
þessa árs. Á Ísafirði verða
ljósin tendruð laugardaginn
1. desember, á Flateyri sunnu-
daginn 2. desember, á Suð-
ureyri laugardaginn 8. des-
ember og á Þingeyri sunnu-
daginn 9. desember. „Nánari
dagskrá verður auglýst síðar,
en þess verður að sjálfsögðu
gætt að raska ekki óþarflega
mikið þeim hefðum sem
myndast hafa í tengslum við
þessa viðburði,“ segir á Face-
book síðu sveitarfélagsins.

Skyndibitastaðurinn Sub-
way, sem opnaði á Ísafirði 1.
júní í sumar, hefur staðið
undir væntingum að sögn
Skúla Gunnars Guðjónsson-
ar, framkvæmdastjóra Sub-
way á Íslandi. „Þetta er ekki
stór staður sem við erum með
á Ísafirði og við vissum að
þetta yrði árstíðabundinn
rekstur þar sem mun meira
væri að gera yfir sumartím-
ann,“ segir Skúli Gunnar.

Tvö til þrjú stöðugildi eru
á staðnum sem skiptast á
nokkra starfsmenn. Skúli
Gunnar segist vera bjartsýnn
á gott gengi veitingastaðarins
á Ísafirði í framtíðinni.

Rekstur Subway
hefur staðist

væntingar

Vestfirsk skipulags -og
hönnunarverkefni fá styrk

Tvö vestfirsk verkefni hafa
fengið styrk til skipulags og
hönnunar áfangastaða fyrir ferða-
menn. Ferðamálastofa auglýsti
eftir styrkbeiðnum í september
síðastliðnum og bárust alls 20
umsóknir. Fimm þeirra fengu
styrki. Sjávarsmiðjan á Reykhól-
um og Reykhólahreppur fengu
2,9 milljónir til að hanna og þróa
faglega heildarmynd fyrir svæðið

og þá uppbyggingu sem þar á að
fara fram og ætluð er ferðamönn-
um. Um er að ræða bætt aðgengi
til sjóbaða, göngustíga, hleðslur
í hringum hveri, aðgengi og
verndun á gamalli torfsundlaug.
Styrkurinn er einnig veittur til að
hanna merkingar, bæði til að
miðla upplýsingum um öryggi,
aðgengi sem og í fræðslutilgangi
um náttúru- og söguminjar svæð-

isins.
Sjávarsmiðjan tók til starfa

sumarið 2011 og er frumkvöðla-
fyrirtæki sem nýtir sjávarfang
eins og þara á nýjan og fjölbreytt-
an hátt til meðferðar og almennrar
heilsubótar. Útihvalasafn og
göngustígar í Súðavík fengu 2,5
milljónir til að hanna og skipu-
leggja útihvalasafn í gömlu byggð-
inni í Súðavík sem og göngu-

stíga við sjávarsíðuna þar sem
saga hvalveiða og vinnslu við
Álftafjörð verður sögð í máli og
myndum á  upplýsingaskiltum.
„Verkefnið sem um ræðir felst í
því að tína saman sögubrot og
tengja þau inn á gönguleiðakerfið
sem við erum að hanna undir
fyrirsögninni Hvalreki í Súða-
vík,“ sagði Ómar Már Jónsson
sveitastjóri í Súðavík.

Í útrás til Ameríku
„Árið í ár hefur verið undir

áætlun hvað varðar sölu, það er
ekkert launungarmál,“ segir
Steingrímur Einarsson hjá Fossa-
dal ehf., sem framleiðir Einarsson
veiðihjólin vinsælu. Steingrímur
segir að nú sé verið að fara yfir
þar sem liðið er af árinu og skoða
hvað betur má fara. Fyrirtækið
sækir nú á Bandaríkjamarkað
sem Steingrímur segir að sé mjög
erfiður markaður að komast inn
á. Árið 2009 voru veiðihjólin að-
eins seld í einni verslun erlendis
en í dag fást þau í verslunum á
öllum Norðurlöndunum sem og í

Bretlandi, Þýskalandi, Frakk-
landi, Hollandi og Sviss.

„Það kostar mikla fjármuni og
fyrirhöfn að markaðssetja vöru á
mörkuðum,“ segir Steingrímur,
sem er mjög bjartsýnn og segir
teikn á lofti um að áætlanir fyrir-
tækisins standist. „Veiðimarkað-
urinn er mjög íhaldssamur og
veiðimenn kaupa ekki nýjar græj-
ur bara af því að þær séu nýjar.
Vörurnar okkar eru orðnar þekkt-
ar hér heima og því seljast þær
vel,“ segir Steingrímur. Einars-
son veiðihjólin eru nú til sölu í
15-20 verslunum í Bretlandi sem

er mikil breyting frá því í fyrra
þegar aðeins eitt fyrirtæki seldi
hjólin í þremur verslunum.

„Við erum í stöðugri vöruþró-
un og erum að víkka út vörulín-
una okkar. Framleiðsluferlið er

orðið mjög gott og nú þarf að
setja meira púður í markaðssetn-
inguna. Breyta okkur úr fram-
leiðslufyrirtæki í markaðsfyrir-
tæki,“ segir Steingrímur.

– audur@bb.is

Steingrímur Einarsson fékk
verðlaunin „Virðisaukinn“ sumarið 2011.

Lækka leikskóla- og sorpgjöld
Vistgjöld í leikskólum Ísafjarð-

arbæjar lækka um 5% á næsta ári
og sorpgjöld lækka um 10%.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í drögum að fjárhagsáætl-
un Ísafjarðarbæjar 2013 sem lögð
er fram til fyrri umræðu í bæjar-
stjórn. „Nokkuð einfaldara var
að koma saman fjárhagsáætlun
nú en undanfarin tvö ár þar sem
þær hagræðingaraðgerðir sem
ráðist hefur verið í á síðustu árum
eru farnar að skila sér. Lækkun
launa- og rekstrarkostnaðar hefur
skilað sér, eftirlit er markvissara
og tekjuþróun hefur verið bæjar-
sjóði hagfelld. Þróun rekstrar
bæjarins er því á réttri leið, en
áframhaldandi aðhalds og aga er
þörf. Gert er ráð fyrir því að fram-
legð bæjarins, fyrir vexti, afskrift-
ir og lífeyrisskuldbindingar verði
um 500 m.kr. sem er um 100
m.kr. meira en útkomuspá þessa
árs gerir ráð fyrir og um 300
m.kr. meira en árið 2011.

Almennt hækka gjaldskrár
bæjarins ekki umfram verðbólgu
og eins og getið er hér að ofan er
gert ráð fyrir lækkun leikskóla-
og sorpgjalda. Álagningarhlutfall
fasteignagjalda verður óbreytt,“
segir í tilkynningu frá bæjaryfir-

völdum. Þá segir að framkvæmd-
ir sem hafi tekjustofna sem standi
undir fjárfestingunni eða séu að
50 prósentum eða meira styrktar
af ríkissjóði verði settar í forgang,
ásamt fjárfestingum sem stuðli
að aukinni sjálfbærni  eða hafi
það í för með sér að rekstrar-
kostnaður lækki. Jafnframt sé
litið til framkvæmda sem hafi
jákvæð umhverfisáhrif. Þá skuli
horft til fjárfestinga sem geta eflt
atvinnustig í bænum.

„Gert er ráð fyrir að fram-
kvæmt verði fyrir 765 m.kr.

Helstu verkefni eru bygging
hjúkrunarheimilis en áætlaður
framkvæmdakostnaður á næsta
ári er 350 m.kr. Framkvæmdir
við ofanflóðavarnir eru áætlaðar
180 m.kr. og gert er ráð fyrir að
endurbyggja og malbika Heiðar-
braut og Dalbraut í Hnífsdal. Að
auki verða stálþil og þekja Suð-
ureyrarhafnar endurnýjuð. Gert
er ráð fyrir að malbika Tangagötu,
Þvergötu, Smiðjugötu og hluta
Seljalandsvegar á Ísafirði og
Sjávargötu á Þingeyri. Viðhald
þessara gatna er talið mest áríð-

andi. Viðhald er aukið á milli ára
og sérstaklega á að horfa til bætts
aðgengis fatlaðs fólks að bygg-
ingum bæjarins og bættum bruna-
kerfum.“

Þá sé gert ráð fyrir því að ganga
frá urðunarstaðnum á Klofningi
í Önundarfirði. Loks kemur fram
að á árinu 2014 eigi samkvæmt
frumvarpinu að endurnýja leik-
tæki og undirlag við Grunnskól-
ann á Suðureyri og Flateyri og
malbika m.a. Unnarstíg og Rána-
rgötu á Flateyri auk þess sem
Hlíðarvegur verði kláraður.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Spurningin
Ertu farin(n) að huga að
jólaundirbúningnum?

Alls svöruðu 671.
Já sögðu 272 eða 41%
Nei sögðu 399 eða 59%

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:

Snýst í norðanátt með
dálitlum éljum á Norður-
og Austurlandi. Styttir

upp og léttir smám
saman til á sunnanverðu
landinu. Kólnandi veður.

Horfur á laugardag:
Breytileg átt og víða
bjartviðri. Kalt í veðri.
Horfur á sunnudag:

Líkur á sunnanátt með
úrkomu sunnan- og vest-
anlands og hita um eða
yfir frostmarki, en þurrt
fyrir norðan og austan.

Ritstjórnargrein

Greinar á sama stofni
Rekstur sveitarfélaga er ekkert frábrugðinn öðrum rekstareiningum

hvað það varðar að ráðdeild og fyrirhyggja verður að vera í fyrirrúmi,
ef allt á ekki að fara til verri vegar. Sífellt margbreytilegra rekstrarum-
hverfi eykur þörf fyrir aðgát og hagsýni. Um langt árabil hefur þetta-
reddast-mottóið verið einskonar átrúnaður Íslendinga. Afleiðingarnar
blasa við.

Óumdeilt hefur rekstur flestra sveitarfélaga þyngst í gegnum árin.
Fleiri viðfangsefni kalla á auknar tekjur, sem langt í frá hafa náð að
skila sér í takt við útgjöldin, sem oftar en ekki eru lögboðin. Rekstur
sveitarfélaganna hefur því verið upp og ofan. Lengst af hafa mörg
þeirra barist í bökkum, átt erfitt með að ná endum saman eða safnað
óheyrilegum skuldum, eins og dæmin sanna. Fyrir þeirri stöðu
kunna þó að vera breytilegar ástæður.

Lengi vel hafa deildar meiningar verið uppi um verkaskiptingu á
milli ríkis og sveitarfélaga og þá ekki síður um skiptingu opinberrar
skattheimtu þar á milli. Með síðari tíma áhuga stjórnvalda fyrir
auknum umsvifum sveitarfélaganna, meðal annars með tilfærslu
verkefna frá ríkinu, hefur viljað brenna við að sveitarfélögin bæru
skertan hlut frá borði tekjulega séð við flutninginn. Alvarlegasta
dæmið í þeim efnum er vafalaust  Grunnskóladæmið, þar sem kostn-
aðarhlið þess var stórlega vanmetin, sveitarfélögin sátu uppi með

skellinn og ríkisvaldið skellti skollaeyrum við réttmætum kvörtunum
þeirra.

Undanfarin tvö ár hefur Haraldur Líndal Haraldsson, hagfræðingur,
fyrrum bæjarstjóri á Ísafirði, aðstoðað sveitarfélög við endurskipu-
lagningu á rekstri og fjármálum. Í viðtali við DV um síðustu helgi,
segir hann að erfitt sé að meta stöðu íslenskra sveitarfélaga í alþjóð-
legum samanburði: ,,Rekstur íslenskra sveitarfélaga er svolítið
öðruvísi en almennt gerist. Það er nánast undantekning í flestum
löndum að sveitarfélög afli sér sjálf tekna. Yfirleitt koma tekjur
sveitarfélaga beint frá ríkissjóði í gegnum skatttekjur.“ Ef til vill á
þetta íslenska frjálsræði sinn þátt í þeirri óhæfilegu skuldasöfnun,
sem einstaka sveitarfélög hafa komið sér í?

Hvernig sem rekstrarfyrirkomulagi sveitarfélaga er (verður) fyrir
komið er næsta víst að útilokað er að þau yfirtaki þjónustuverkefni,
í almennings þágu, sem ríkið hefur haft á sinni könnu, án þess að
nægilegir fjármunir fylgi.

Með hvaða hætti sem menn kjósa að hafa uppi orðaleiki um ríkið
annars vegar og sveitarfélögin hins vegar, verður ekki fram hjá því
horft, að það er sama fólkið sem stendur að baki beggja þessara skil-
greininga; ein og sama þjóðin.  Ríki og sveitarfélög eru greinar á
sama stofni. Fram hjá því verður ekki horft.                               s.h.

Hátíðarstund á aðventu
verður í Ísafjarðarkirkju

sunnudaginn 2. des. kl. 20:00.
Kór Ísafjarðarkirkju

og kirkjukór Bolungar-
víkur synjga saman
jóla- og aðventulög frá
ýmsum löndum. Guð-
rún Jónsdóttir syngur
einsöng. Samleikur á
gítar og orgel og einnig á píanó og orgel. Ferm-
ingarbörn og foreldrar aðstoða við helgihaldið.

Eyjarnar Æðey og Vigur í Ísa-
fjarðardjúpi eru hlunnindajarðir,
þar sem æðarvarp hefur verið
mikil búbót í gegnum tíðina. Nú
er svo komið að nýting æðar-
varpsins er ekki lengur bara auka-
búgrein heldur hefur mikilvægi
dúntekjunnar aukist fyrir afkomu
eyjaskeggja. Búið er í Æðey á
sumrin en þar sem veðurathug-
unarstöð Veðurstofunnar er orðin
sjálfvirk, er enginn með vetursetu
í eynni lengur.  Reglulegum póst-
ferðum var hætt fyrir tveimur
árum, sem ýtir ekki beinlínis und-
ir búsetu á afskekktum eyjum.
„Það lagar ekki mikið en þetta

þróast allt og breytist, nú eru það
æðardúnn og túristar hérna hjá
okkur,“ segir Salvar Baldursson
bóndi í Vigur aðspurður um
breytingarnar. Hann hætti með
kýrnar 2008 og er ekki með mikið
af kindum nú orðið.

„Síðan ferðirnar lögðust af fyr-
ir tveimur árum höfum við not-
ast við eigin bát yfir vetrartímann.
Það þýðir ekkert að vera með kýr
ef það eru ekki reglulegar ferðir
á milli. Það eru hins daglegar
ferðir hingað með túrista á sumrin
og stundum fleiri en ein ferð á
dag. Ferðir með fólk af skemmti-
ferðaskipum eru orðnar fyrirferð-

armestar, íslenskum ferðamönn-
um hefur eitthvað fækkað.   Við
framleiðum 50-60 kg af æðardúni
á ári og seljum þetta mikið til
Þýskalands en aðallega þó til
Japans.  Svo er það lundinn auð-
vitað, það er mikið af honum
hérna.“

Salvar segir refinn ekki hafa
sést í Vigur en þar hafi komið
minkur. „Það er mikið af ref upp
á landi, og ég veit að hann hefur
komið í Æðey, en ekki hingað.“
Salvar verður mest einn í eyjunni
í vetur, konan hans og dóttir koma
bara í fríum, en þær eru báðar í
skóla annarsstaðar.     – eg@bb.is

Æðardúnn og túristar  Vigur hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
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Tollvörður Vestfjarða Sturla
Páll Sturluson er stundum í vafa
um hvort hann sé súgfirskur Ís-
firðingur eða ísfirskur Súgfirð-
ingur. „Ég var getinn á Ísafirði
en ólst upp í Súgandafirði. Ég
komst til manns á Suðureyri en
eldist nú hér á Ísafirði,“ segir
Sturla, sem þekkir umræðuna og
spennuna á milli litlu þorpanna
og miðbæjar Ísafjarðar frá báðum
hliðum.

Sturla Páll tekur á móti mér á
skrifstofu Tollstjóraembættisins
á þriðju hæð í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði. „Nú starfa ég hérna
faktískt einn eftir að  Tollstjóra-
embættin  á landsvísu voru sam-
einuð undir einn hatt.  Áður fyrr
voru sýslumenn jafnframt toll-
stjórar og stýrðu því bæði toll-
gæslu og löggæslu á sínum svæð-
um. Í dag er æðsti yfirmaður minn
Snorri Ólsen Tollstjóri,  þannig
að þó að ég hafi starfsstöð hér á
sýsluskrifstofunni á Ísafirði þá
er ég hér meira sem viðhengi en
ekki starfsmaður embættisins.
Eftir aðskilnaðinn vinnur Toll-
gæslan hinsvegar mjög náið með
lögreglunni á Vestfjörðum.

Opinberi titill minn er aðstoðar
yfirtollvörður og er ég eini
starfsmaður Tollstjóraembættis-
ins á Vestfjörðum. Mér  er m.a.
ætlað að gæta þess að ekkert komi
ólöglega inn í landið á svæðinu
frá Hólmavík til Patreksfjarðar,“
segir Sturla. Við tyllum okkur
niður á skrifstofunni, þar sem
myndir af forverum Sturlu í em-
bætti tollvarða hanga á veggnum,
og hann segir undan og ofan af
uppruna sínum.

„Karl faðir minn hét Sturla Ól-
afsson og var fæddur og uppalinn
á Suðureyri. Móðir mín, Pálína
Pálsdóttir, er hinsvegar fædd og
uppalin á Ísafirði. Pabbi kom til
Ísafjarðar til að nema rafvirkjun
og hér felldu þau hugi saman.
Fyrstu árin bjuggu þau á Ísafirði
og eignuðust þar þrjú eldri syst-
kini mín þau Snorra, Sóley og
Ínu. Seint í nóvember 1958 flutti
fjölskyldan svo til Suðureyrar og
kom með síðustu bílalestinni yfir
Botnsheiði áður en vegurinn lok-
aðist þann veturinn. Þá var mamma
langt gengin með mig og ég kom
svo í heiminn 10. janúar 1959.

Þegar er ég spurður hvort ég sé
Súgfirðingur eða Ísfirðingur þá
svara ég því til að ég sé getinn á
Ísafirði en fæddur á Suðureyri,“
segir Sturla Páll og brosir: „En
svo sveiflast þetta aftur; ég er
uppalinn á Suðureyri en verð svo
sjálfsagt gamall hér á Ísafirði.
Ég skírður í höfuðið á foreldrum
mínum, Sturlu og Pálínu, en
mamma og pabbi höfðu ekki í
hyggju að eignast fleiri börn.
Pabbi gantaðist með það síðar að
í þá daga hefðu varnirnar ekki
verið upp á marga fiska þannig
að ári seinna hafi bróðir minn
Ólafur Þór komið í heiminn og
svo Reynir 1962.“

ÞorparauppeldiÞorparauppeldiÞorparauppeldiÞorparauppeldiÞorparauppeldi

„Pabbi starfaði í fjölda mörg
ár sem sjálfstæður rafvirkja-
meistari á Suðureyri, en gerðist
síðar vélagæslumaður í frystihús-
inu Freyju hf. Mamma vann líka
í  frystihúsinu á þessum árum, en
seinna meir starfaði hún hjá Póst
og síma á Suðureyri.  Maður hlaut
þetta klassíska uppeldi eins og
þá tíðkaðist í sjávarþorpum. For-
eldrar unnu mikið úti og börnin
sáu mest um sig sjálf og allt þorp-
ið var ein stór fjölskylda. Matar
og kaffitímar alltaf á réttum tíma
og ekkert sjónvarp eða tölvur sem
truflaði okkur púkana í útileikjum
sem við þreyttumst aldrei á. Þetta
var mjög skemmtilegt og gefandi
umhverfi.

Eftir barnaskólaárin á Suður-
eyri fór ég svo í skóla í Reykja-
nesi í Ísafjarðardjúpi. Það voru
tískusveiflur í þessu; stundum var
Núpur í Dýrafirði vinsæll en
Reykjanes var í tísku þegar ég
kláraði grunnskólann. Svo tók
ég grunndeild málmiðnaðar í Iðn-
skólanum hér á Ísafirði og fór
svo suður í bifvélavirkjanám. Ég
kláraði reyndar aldrei síðasta vet-
urinn í náminu. Þetta var fyrir
tíma námslána og þess vegna var
ákveði að vinna einn vetur til
þess að laga fjarhaginn fyrir síð-
asta áfangann. Eftir þann vetur
var maður kominn í bullandi
vinnu og hvatinn til þess að klára
námið fokinn út í veður og vind.

Við strákarnir þurftum ekki að
sækja kvonfang út fyrir byggða-
lagið þegar ég var að komast til
manns á Suðureyri. Við fengum
ótrúlega góða þjónustu hvað þetta
varðaði.  Á haustin kom ávallt ný
sending af starfsstúlkum í frysti-
húsið, flestar frá Ástralíu og Nýja
Sjálandi. Enda fór það svo að Óli
bróðir er nú búsettur í Ástralíu
ásamt fleiri góðum Súgfirðing-
um. Á vorin kom svo hellingur
af stelpum úr menntaskólunum
fyrir sunnan til þess að vinna í
fiski yfir sumarið. Þannig að við
þurftum ekki að leita langt. Fyrri
eiginkona mín Ragnheiður Hall-
dórsdóttir var einmitt í síðari
hópnum.

Við byrjuðum okkar búskap-
arár á Suðureyri hjá Fiskiðjunni
Freyju. Í fyrstu vann maður öll
þau störf sem til féllu, en fljótlega
fór maður að skrattast á lyfturum
og í framhaldi af því að keyra
vörubíl fyrirtækisins.  Börnin
fóru svo fljótlega að líta dagsins
ljós og  áður en varði voru dæt-
urnar orðnar fjórar.

Sara er elsta dóttir mín og hún
býr nú í Sviss ásamt íslenskum
eiginmanni sínum sem vinnur við
Credit Suisse bankann. Þar á ég
orðið tvö afabörn. Ester er næst
elst og hún býr hér á Ísafirði ásamt
eiginmanni sínum Stefáni Haf-
steinssyni (Stebba stórsmið) sem
er líka ættaður frá Suðureyri. Þar
á ég eina sæta snúllu sem afabarn.
Þriðja dóttirin er Elma sem er í
lögfræðinámi á Akureyri og
Sunna sú yngsta gengur í Mennta-
skóla á Ísafirði.

Þannig að ég er alveg við það að
koma stelpunum mínum til manns.
En svo eignaðist ég fóstursoninn
Bo, sem nú er 10 ára, þegar ég
tók saman við seinni konuna mína
sem heitir Ya og kemur frá Tæ-
landi.“

UmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaðurUmboðsmaður
allra hlutaallra hlutaallra hlutaallra hlutaallra hluta

„Í litlu samfélagi eins og Suð-
ureyri lenda oft hin ólíklegustu
störf á ólíklegasta fólki.  Það er
komið á tal við mann og maður
beðinn um að taka að sér hin
ýmsu verkefni. Létt ofvirkir
menn eins og ég  eiga stundum
erfitt með að segja nei og þess
vegna röðuðust stundum utan á
mann ýmis verkefni.

Þegar ég var hafði verið vöru-
bílstjóri í fimm ár losnaði staða á
flugvellinum á Suðureyri. Ég
sótti um, fékk stöðuna og sinnti
henni þar til hætt var að nota
flugvöllinn rúmum áratug seinna.
Á þeim tíma sem ég starfaði á
vellinum undu hliðarstörfin mjög
svo upp á sig.

Það var nóg í að snúast á vell-
inum á þessum árum. Póstflug
alla virka daga vikunnar og svo
fast áætlunarflug þrisvar í viku
til Reykjavíkur. Ég byrjaði eðli-
lega á því að taka að mér umboðið
fyrir Flugfélagið Ernir. Stuttu
seinna gerðist ég umboðsmaður
Ferðaskrifstofu Reykjavíkur. Þá
var ég með umboð fyrir Bruna-
bótafélag Íslands sem síðar varð
VÍS. Var einnig umboðsmaður
fyrir OLÍS og sá um alla olíuaf-
greiðslu fyrir þá. Sá einnig um
póstflutninga milli pósthúss og
flugvallar. Á þessum árum starf-
aði ég einnig sem fréttaritari hjá
Morgunblaðinu og skrifaði fyrir
þá fréttir og sendi myndir um
árabil. Gegndi jafnframt stöðu
héraðslögregluþjónn á þessum
árum, en ég var í þeirri stöðu í
tæp 20 ár. Svo vantaði íþrótta-
kennara við grunnskólann einn
veturinn og þá var maður munstr-
aður í þá stöðu í hjáverkum. Á
þessum árum var maður einnig í
stjórn Björgunarsveitarinnar
Bjargar, starfaði sem reykkafari
hjá slökkviliðinu og sat í hrepps-
nefnd Suðureyrarhrepps svo eitt-
hvað sé nefnt. Þegar mest var um
að vera held ég að „titlarnir“ hafi
verið einir tíu talsins.

Hörður Guðmundsson flug-
kappi hafði það einhvern tíma að
orði í bók eða blaðaviðtali að ég
væri „umboðmaður allra hluta á
Suðureyri,“ segir Sturla og hlær.
„Af öllum þeim titlum sem ég
hef haft um ævina þá held ég að
ég sé  ánægðastur með þennan.“

DiplómatískDiplómatískDiplómatískDiplómatískDiplómatísk
 héraðslögregla héraðslögregla héraðslögregla héraðslögregla héraðslögregla

„Það gekk alveg ágætlega að
gegna öllum þessum störfum, en
þegar halla tók undan fæti og
þjónustan fór að tínast frá þorp-

Síðustu árin var maður að ein-
hverju leyti farin að ganga í störf
hjúkrunarfólks,  sjúkraflutninga-
manna og sálusorgara. Á veturna
þegar heiðin var ófær þurfti mað-
ur oft að taka afdrifaríkar ákvarð-
anir einn og óstuddur. Ég var því
ansi feginn þegar göngin opnuðu
og þjónustan á Ísafirði varð nær-
tækari hvað þetta varðar.

Lögreglustarfið gekk samt allt-
af mjög vel, þ.e.a.s. ef maður

Súgfirði
inu, varð erfiðara að sinna sumum
störfum. Sem héraðslögreglu-
maður gat maður stundum þurft
að takast á við erfið verkefni og
þá var gott að geta reitt sig á
stuðning annar í samfélaginu eins
og læknis, hjúkrunarkonu og
prests. Þegar þjónusta þessara að-
ila var skorin niður í þorpinu
varð erfiðara fást við tilfelli, eins
og slys, dauðsföll eða fjölskyldu-
erjur.
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ingurinn á Ísafirði
lagði sig fram við að vinna með
fólkinu, en ekki á móti því. Ef
maður var kallaður út vegna óláta
eða slagsmála í verðbúðunum
þýddi lítið að strunsa inn með
kylfuna á lofti til þess að skakka
leikinn. Maður varð að gefa sér
tíma til þess að tala við fólkið og
þannig leystust málin jafnan far-
sællega. Ég þurfti nánast aldrei
að beita þvingunum eða ofbeldi.
Ég talaði alltaf við brotamenn

sem jafningja og af kurteisi, það
dugði í meira en 90% tilfella.

Áður en ég byrjaði í lögregl-
unni hafði kappsamur lögreglu-
maður úr Reykjavík gegna stöðu
lögreglumanns á svæðinu. Hann
var með gamla höfuðborgar-stíl-
inn á þessu – járnaði fyrst og
spurði svo. Þetta fór illa í heima-
menn og á tímabili logaði þorpið
í illdeilum út í lögregluna. Ég
ákvað því frá fyrsta degi að taka

diplómatísku aðferðina á þetta.
Maður sem sat ölóður í fanga-
klefa hjá mér á laugardagsnóttu
gat jú verið vinnufélagi minn á
mánudagsmorgni,“ segir Sturla
kíminn.

Stjórnmála-Stjórnmála-Stjórnmála-Stjórnmála-Stjórnmála-
skóli þorpsinsskóli þorpsinsskóli þorpsinsskóli þorpsinsskóli þorpsins

Auk þess að sinna mörgum störf-
um og vera virkur í félagslífinu

lét Sturla líka til sína í hrepps-
pólitíkinni í Súganda.

„Ég sat í hreppsnefnd síðustu
tvö tímabilin fyrir sameininguna
við Ísafjörð. Það var oft mikið
fjör í héraðspólitíkinni á þessum
tíma. Ég hef fylgst með nokkrum
fundum bæjarstjórnarinn hér á
Ísafirði og það er bara sléttur sjór
í samaburði við sveitastjórnar-
fundi á Suðureyri á sínum tíma.
Þar voru nokkrir sem kunnu að

láta í sér heyra. Það var lamið í
borð og stundum flugu stólar þeg-
ar menn spruttu upp frá borðum
og strunsuðu út af miðjum fund-
um.

Fyrstu kostningarnar sem ég
tók þátt í þá buðu nokkrir flokkar
fram sameiginlegan lista til
höfuðs Framsóknarflokknum
sem þá hafði verið við völd í
fjölda ára. Súgandafjörðurinn var
á þessum árum kallaður Fram-
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sóknarbæli,“ segir Sturla og hlær,
en bætir við: „Með jákvæðum for-
merkjum, auðvitað.“

„Fyrra kjörtímabilið mitt náð-
um við meirihlutakosningu, en
mættum kröftugri stjórnarand-
stöðu þegar kjörtímabilið hófst.
Þá var í forsvari  fyrir Framsókn-
arflokkinn mikill rökræðukappi
sem hafði gaman af því að karpa
og rökræða. Þá var oft barið í
borð og fluttar þrumandi ræður.
Í fyrstu stóð maður í karpi við
hann, oft langt fram á nótt, án
þess að nokkur mál væru afgreidd
á fundunum. Þannig gekk þetta
þar til  við hættum að nenna þessu
þjarki og meirihlutinn fór að hitt-
ast og leggja línurnar fyrir fundi.
Í dag kallaðir meirihluta- og
minnihlutafundir.

Þegar þrumandi ræður hættu
að vekja viðbrögð og deilur var
þessum ágæta pólitíska andstæð-
ingi ekki skemmt. Við þögðum
gjarnan þunnu hljóði og gengum
svo til atkvæðagreiðslu sem féll
jafna meirihlutanum í vil. Þetta
þótti honum ótækt og kærði því
okkur til Félagsmálaráðuneytis-
ins fyrir vera búinn að ákveða
niðurstöður sveitarstjórnarfunda
áður en þeir væru haldnir. Það
væri skýrt lögbrot ef meirihlutinn
hittist utan auglýsts bæjarstjórn-
arfundar og væri búinn að mynda
sér afstöðu í öllum málum. Við
fengum á okkur nokkrar svona
kærur en auðvita urðu þær aldrei
að neinu.

Þetta var mikill og góður skóli
og maður lærði ýmislegt um
mannheima á þessu tímabili. Oft
réð sá mestu sem fullyrti mest og
hafði hátt. Þegar maður lagði
fram tillögur voru þær afgreiddar
snögglega út af borðinu og fullyrt
að þær brytu í bága við á hin og
þessi lög. Oft voru þetta reynslu-
boltar í sveitarstjórnarmálum og
í upphafi trúði maður þeim eins
og nýju neti. En svo lærði maður
að kanna hlutina sjálfur og þá
kom oft í ljós að umræddir laga-
bókstafir voru oft á tíðum ekki
til.

Þetta voru verðugir andstæð-
ingar og klókir. Þeim tókst til
dæmis að snúa á okkur síðara
kjörtímabilið sem ég stóð í þessu.
Þegar við náðum meirihluta réð-
um við nýjan sveitarstjóra, utan-
bæjarmann, sem átti að heita
ópólitískur. En í blálok kjörtíma-
bilsins, rétt fyrir kosningar, gekk
sveitarstjórinn í lið með Fram-
sóknarflokknum og þannig náðu
þeir að snúa baráttunni sér í vil.
þetta voru alltaf mjög spennandi
kosningar þar sem báðar fylk-
ingar voru sitthvoru meginn við
50 prósentin, en þarna náðu
Framsóknarflokkurinn aftur völd-
um. Á þessum tíma voru tekjur
sveitarfélagsins orðnar það skert-
ar að mjög erfitt var að ná endum
saman. Þetta var því ekkert annað
en skuldabasl,“ segir Sturla.

Sálin hvarf viðSálin hvarf viðSálin hvarf viðSálin hvarf viðSálin hvarf við
sameiningusameiningusameiningusameiningusameiningu

Að mati Sturlu gerði bág fjár-
hagsstaða Suðureyrarhrepps það
að verkum að ekki kom annað til
greina en að samþykktja samein-
ingu við Ísafjörð.

„Það var ekkert annað í stöð-
unni. Sveitarfélagið var í gjör-
gæslu hjá félagsmálaráðuneytinu
og við blasti gjaldþrot. Ég veit
ekki alveg hvað réð því að menn
komu sér í þetta skuldafen, en á
þessum tíma voru teknar ákvarð-
anir um ýmsar fjárfestingar sem
sýnt var að ekki myndu gengu
upp fjárhagslega. Menn ruku í
framkvæmdir rétt fyrir samein-
ingu og viðkvæðið var að stein-
steypan yrðið seint tekinn í burtu.
Súgfirðingar njóta þess vissulega
í dag, en það var alltaf vitað að
þetta stæði ekki undir sér fjár-
hagslega,“ segir Sturla.

Þrátt fyrir að Sturla hafi greitt
atkvæði með sameiningunni á
sínum tíma þá telur hann að hún
haft neikvæðar afleiðingar í för
með sér fyrir þorpið.

„Ég hef alltaf sagt að sálin
hvarf úr þessum sveitarfélöum
við sameininguna. Eftir að sveit-
arstjórninar hurfu af vettvagni
breyttust þorpin svefnhverfi. Þótt
sveitarstjórnarmálunum hafi fylgt
átök og barátta voru þau hjart-
sláttur byggðarlagsins. Hrepps-
skrifstofan var miðstöð þorpsins
og umræðan snérist um sveitar-
stjórann og þá fimm einstaklingar
sem sátu í hreppsnefndinni. Um
þetta var rifist  í beitningarskúr-
unum og alls staðar þar sem íbú-
arnir komu saman. Það logaði
allt í pólitík en hún var lífið og
sálin í byggðarlaginu,“ segir
Sturla.

Kvótakerfi og kreppaKvótakerfi og kreppaKvótakerfi og kreppaKvótakerfi og kreppaKvótakerfi og kreppa

„En auðvitað er ekki hægt að
skrifa bága stöðu þorpanna á
sameininguna. Hún er frekar ein-
kenni á vandanum en ekki orsök.
Atvinnulífið á þessum stöðum
hafði átti undir í högg að sækja
löngu áður en sameingin gekk í
garð, eða alveg frá því að kvóta-
kerfið var tekið upp. Það er þyngra
en tárum tekur að rifja upp hvern-
ig þorpin hafa tapað frá sér veiði-
réttinum á þeim áratugum sem
kvótakerfið hefur verið við lýði.

Ég man t.d. vel þegar Sigur-
vonin ÍS var seld, en það var
síðasti stóri línubáturinn sem réri
frá Suðureyri. Kaupandinn sann-
færði heimamenn um að öllum
afla yrði landað á Suðureyri. Það
átti jafnvel kaupa nýjan bát til
þess að nýta frystihúsið betur.
Þannig var þetta kynnt og leit
voðalega vel út á pappírunum.
Auðvitað kom svo annað í ljós
þegar á reyndi – báturinn hvarf
og aflaheimildirnar með.

Kvótakerfið hefur leikið þorp-
in grátt og Suðureyri varð illa út
í þessu kerfi strax í upphafi. Þegar
viðmiðunarárinu fyrir þorsk voru
ákveðin snemma á níunda ára-
tugnum voru Vestfirðingar á kafi
í steinbítsveiðum. Menn höfðu

engar áhyggjur af einhverri við-
miðun þá, því heimaþingmenn
fullyrtu að kótakerfið myndi al-
drei ná fótfestu. Raunin varð
síðan allt önnur og því má sega
að Vestfirðingum hafi verið vitl-
aust gefið frá fyrsta degi.“

AumkunarverðarAumkunarverðarAumkunarverðarAumkunarverðarAumkunarverðar
mótvægisaðgerðirmótvægisaðgerðirmótvægisaðgerðirmótvægisaðgerðirmótvægisaðgerðir

„Stundum er sagt að vilji sé
allt sem þarf, en það er greinilega
ekki nóg til þess að snúa við
neikvæðri byggðaþróun í þorp-
unum og á Vestfjörðum almennt.
Mótvægisaðgerðir ríkisins hafa
verið hálf aumkunarverðar og
tekið á sig form ölmusugjafa.
Það er verið að pota niður ein-
hverjum símaverum, með fjórum
til fimm starfsmönnu, á sama
tíma og er verið að grafa undan
grunnþjónustu, eins og t.d. póst-
banka- löggæslu og heilsugæslu-
þjónustu.

Það er erfitt að sjá hvernig
byggðarlögin geti endurheimt
veiðiréttinn. Slíkt myndi ég kalla
róttæka breytingu sem ekki er í
augsýn. Það er samt hægt að
spyrna á móti þróuninni með al-
vöru aðgerðum eins og dæmin
sanna í Noregi. Hér á landi hefur
það ekki enn verið gert.

Það sem íbúar miðsvæðanna
þurfa að spyrja sig – þ.e. íbúar
Reykjavíkur í tilfelli landsins og
Ísafjarðar í tilfelli Vestfjarða –
er hvað má skera mikið niður á
jaðrinum áður en kjarnanum
sjálfum er ógnað.  Ísfirðingar eru
sem betur fer að átta sig á þessu.
Eftir sameininguna hitti maður
oft hundfúla Ísfirðinga sem steyttu
hnefa og vildu ekki sjá þessa skuld-
umvöfnu Súgfirðinga. Nú heyri
ég aftur á móti  Ísfirðinga tala um
að ef byggð helst ekki á Flateyri,
Suðureyri, Þingeyri eða Bolung-
arvík, þá muni byggðin á Ísafirði
sömuleiðis lognast útaf.

Þrátt fyrir það heldur óheilla-
þróunin áfram. Þjónustan tínist
út úr þorpunum og er nú nær
alfarið komin til Ísafjarðar. Þetta
samband þorpanna við Ísafjörð
eins og smækkuð mynd af sam-
bandi Ísafjarðar við höfuðborg-
arsvæðið. Auðvitað er að mörgu
leyti skiljanlegt að þjónustan
skuli færast miðsvæðið, en þetta
er línudans: Það má ekki draga
meira úr þjóustunni en byggð-
irnar þola og ég er hræddur um
að það sé langt síðan við fórum
yfir þau mörk.

Þetta er ekki bara spurning um
hagkvæmni. Á pappírnum er Ís-
land kannski ekki hagkvæm ein-
ing og miklu betra að flytja okkur
á jótlensku heiðarnar og veiða
fiskinn á stórum frystitogurum
og selja orkuna alla til Englands
í gegnum sæstreng. Þetta er
spurning um hvort við viljum
halda byggð í landinu.

Og við verðum að fá hreinskil-
ið svar við þessari spurningu því
hinn kosturinn er verri: Að þegja
þunnu hljóði og láta byggðirnar

lognast út af smátt og smátt. Það
væri hreinlegra og betra ef ríkið
einfaldlega tilkynnti að byggð á
Vestfjörðum væri ekki lengur
hagkvæm og byði fólki sóma-
samlegt verð fyrir fasteignir sínar
svo það gæti komið sér fyrir ann-
ars staðar. En því miður hefur
verri leiðin verið valin með þeim
afleiðingum að mörgum í jaðar-
byggðunum líður eins og minki í
greni: Það er verið að svæla þá í
burtu,“ segir Sturla.

Í tollinnÍ tollinnÍ tollinnÍ tollinnÍ tollinn

Það er auðheyrt að Sturlu er
tamt að taka upp málstað litlu
byggðanna – það mætti halda að
hann væri ný fluttur úr þorpinu.
Það er þó liðinn meir en hálfur
annar áratugur síðan hann flutti
búferlum frá Súganda yfir til Ísa-
fjarðar.

„Þegar flugvöllurinn á Suður-
eyri var lagður af færðist ég sjálf-
krafa yfir til Ísafjarðar sem starfs-
maður Flugmálastofnunar. Þann-
ig hóf ég að vinna hér í flugturn-
inum og var mjög sáttur þar í
ágætu starfi. Ég starfaði líka
áfram í lögreglunni og var mikið
í afleysingum um helgar.“

Þótt Sturla hafi kunnað vel við
sig hjá Flugmálastjórn skipti
hann um starfsvettvang eftir
nokkur ár í flugturninum.

„Þetta kom til vegna þess að
það var auglýst staða tollvarðar.
Ólafur Helgi sem þá var sýslu-
maður hafði samband við mig og
hvatti mig til þess að sækja um.
Ég sótti um, meira í rælni en
ákafa. Ég var ráðinn og var fljót-

lega kominn á skólabekk í Toll-
skólanum í Reykjavík. Þegar
honum lauk tók við sú vinna sem
ég starfa við í dag.

Þetta var um aldarmótin og
þegar ég byrjaði í tollinum var
meira en nóg að gera. Rússatog-
ararnir voru hér á fullu og Rauði
herinn í broddi fylkingar. En
starfið hefur breyst mikið þótt
það sé nú ekki nema rúmlega
áratugur síðan ég tók við. Nú
heyri ég t.d. ekki lengur undir
sýslumanni hér vestra heldur
undir Tollstjóraembættið  í Reyk-
javík. Á fyrstu árunum voru allar
tollskýrslur í pappír og því mikið
að gera við að pikka inn skýrslur
og önnur gögn. Nú er allt orðið
rafrænt og innflytjendur sitja bara
við tölvuna heima og senda raf-
rænar skýrslur til tollsins.

En þótt skipaumferðin hafi far-
ið minnkandi á undanförunum
árum þá hefur svæðið sem ég hef
umsjón með stækkað mikið. Það
nær nú alveg frá Hólmavík til
Patreksfjarðar. Þar er að finna
fjórtán hafnir og sextán minni
bryggjur, auk tíu flugbraut sem
hægt er að lenda á.

Ég segi nú stundum að þeir
sem eru að bera fíkniefni í bor-
unni á sér í gegnum  Keflavíkur-
flugvöll hljóta að vera ansi ör-
væntingafullir því þar eru gegn-
umlýsingartæki, hundar og mikið
tolleftirlit.  Minn grunur er sá að
þeir sem eru að gera þetta af
einhverri alvöru hljóta að horfa
til þeirra svæða út á landi sem
eru undir litlu eftirliti. Það er því
mikilvægt að menn séu hér vel á
varðbergi.“
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Ný fjölskyldaNý fjölskyldaNý fjölskyldaNý fjölskyldaNý fjölskylda
og Gróa á Leitiog Gróa á Leitiog Gróa á Leitiog Gróa á Leitiog Gróa á Leiti

Sturla Páll og Ragnheiður
skildu fyrir nokkrum árum. „Það
gerist stundum að fólk vex frá
hvor öðru og þá er mikilvægt að
fólk geti tekið sameiginlega
ákvörðun og skilið í góðu. Sem
betur fer var það tilfellið hjá  okk-
ur, en auðvitað er skilnaður aldrei
auðveld ákvörðun.

Það fór af stað ýmiskonar
kjaftasögurnar um mig á þessum
síðari piparsveinsárum mínum.
Þessar sögur bitu nú ekkert á
mig, en það kom hins vegar upp
sú staða hér að kona hér í bæ
hafði samband við mig og sagði
mér að sú kjaftasaga væri kominn
af stað að við tvö ættum í ástar-
sambandi. Þetta meinta samband
hafði átt að náð hámarki þegar
að maðurinn hennar sótti um starf
utan Ísafjarðar. Það sem var verra
var að börn þessarar konu voru
farin að koma grátandi heim úr
skólunum þar sem krakkarnir
fullyrtu að mamma og pabbi
þeirri væru að skilja af því að
mamma þeirra væri farin að vera
með tollaranum.

Venjulega eru þessar sögu
ósköp saklausar en þegar þær
fara að bitna á börnunum er
ástæða til þess að grípa í taumana.
Ég settist því niður og skrifaði
opið bréf um Gróu á Leiti sem
birtist í BB. Þar minnti ég fólk á
að þótt lítill hluti manna sé í raun
illkvittnir þá erum við meirihlut-
inn, sem erum ósköp velmeinandi
en étum sögur upp eftir öðrum,
jafn sek þegar kjaftasögur fara
meiða fólk.

Það sem kom mér á óvart voru
viðbrögðinn við greininni. Það
hringdu í mig fjöldi manns, sumir
til þess að þakka mér fyrir grein-
ina, en aðrir sögðu mér frá sinni
reynslu af einelti og kjaftasögum
hér á svæðinu. Þessar sögur komu
flatt upp á mig, svo rosalega voru
þær sumar, en tveir af þessum ein-
staklingum sáu sig tilneytta til
þess að flytja í burtu vegna kjafta-
sagna og eineltis. Maður upp-
götvaði að sárindi liggja víða í
samfélaginu og hefur lært að sína
meriri varkárni í nærveru sála.

Þessar sögur eru einn af ókost-
unum við það að búa í litlu sam-
félagi. Kostirnir eru þó sem betur
fer miklu fleiri.  Seinni kona mín
kemur frá Tælandi og ég átti t.d.
von á því að mæta fordómum í
garð sambandsins. Það hefur hins
vegar komið mér ánægjulega á
óvart hve fordómalaust fólk hefur
verið í garð minnar nýju fjöl-
skyldu þótt hún sé óhefðbundinn.
Vissulega er alltaf ákveðið skiln-
ingsleysi í gangi, en ekkert óyfir-
stíganlegt.  Nú, svo er bara að
vona að maður hafi hér næga
atvinnu í framtíðinni svo fjöl-
skyldan geti haldið áfram að njóta
þeirra mörgu kosta sem búseta á
Vestfjörðum býður upp,“ segir
Sturla Páll að lokum.

Guðmundur með eintakið af Bæjarins besta.

BB sett á milli þilja
Norska bakaríið svokallaða

við Silfurgötu 5 á Ísafirði, hefur
að undanförnu fengið mikla
andlitslyftingu. Guðmundur
Tryggvi Ásbergsson, eigandi
Gistingar ehf., sem á húsið, seg-
ir að ýmsar hugmyndir séu uppi
um framtíðarnot hússins og því
alls ekki víst að það verði gisti-
heimili eins og fyrstu áætlanir
gerðu ráð fyrir. Hann segir að
vel hafi gengið að gera húsið
upp og það hafi komið honum
á óvart í hversu góðu ástandi
húsið var. Þegar endurbygging
hússins hófst á síðasta ári fannst
ýmislegt smádót inni í veggjum
auk bréfs frá tveimur mönnum
sem unnuð að innréttingu á íbúð
á efri hæð hússins á vormánuð-
um árið 1927. Bréfið var geymt
í glerflösku og hafði varðveist
vel. Munirnir sem fundust voru
m.a. lykill, gaffall, tindátar,
armbönd og trétappi.

Guðmundur Tryggvi segir að
frágangur hússins að utan sé að
mestu búinn og nú taki við smá
frí frá vinnu. Að undanförnu
hefur einnig verið unnið að frá-
gangsvinnu að innan og þegar
Guðmundur Tryggvi og sam-
starfsfélagi hans lokuðu síðasta
veggnum var einstak af Bæjar-
ins besta sett á milli þilja. Um
var að ræða einstak af blaðinu
frá því í febrúar á þessu ári þar
sem greint var frá fundi mun-

anna sem fundust sem og bréfinu
sem Guðmunds synirnir skrifuðu
fyrir 89 árum. Svo er bara að sjá
hvort eintakið af BB finnist milli
þilja eftir jafn langan tíma.

Húsið að Silfurgötu 5 var reist
árið 1884 af þremur Norðmönn-
um, þeim Jacob Bye, V. Roed og
H.C. Kruge. Stofnuðu þeir bakarí
í húsinu er nefnt var Norska bak-
aríið. Bye hafði lært bakaraiðn
og hvíldi reksturinn mest á hans
herðum eða þar til hann flutti til
Vesturheims um 1889. Þá tók
annar Norðmaður við rekstrinum,

J.E. Sollie, og rak hann bakaríið
til 1895 er Ásgeirsverslun keypti
það. Var þá þýskur bakari, Bent-
zein, ráðinn til að sjá um bakaríið
en síðar tók Karl Eyjólfsson bak-
ari við starfi hans.  Árið 1918
urðu eigendaskipti á bakaríinu
þegar Hinar sameinuðu íslensku
verslanir keyptu það ásamt
öðrum eigum Ásgeirsverslunar.

Nokkru síðar, árið 1921, lét
Karl Eyjólfsson af starfi sem yfir-
bakari, flutti til Bolungarvíkur
og hóf þar rekstur eigin bakarís.
Gerðist Helgi Guðmundsson þá

forstöðumaður og aðalbakari
Norska bakarísins en hann
hafði verið þar aðstoðarmaður
um nokkurra ára skeið.  Árið
1926 urðu Hinar sameinuðu
íslensku verzlanir gjaldþrota
og var Norska bakaríið þá selt
þeim Helga Guðmundssyni og
Árna J. Árnasyni. Áttu þeir
eignina saman þar til Árni flutti
til Reykjavíkur 1931 en Helgi
keypti þá hans hlut. Rak hann
bakaríið til ársins 1954 en seldi
þá og flutti til Reykjavíkur.

– audur@bb.is

Umslagið með BB komið á sinn stað.
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Stakkur skrifar >

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

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

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

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

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Íbúum Vestfjarða fækkar

Nature Friends Internati-
onal (NFI), sem eru ein stær-
stu félagasamtök í heimi
með yfir 500.000 félags-
menn, kynntu nýverið úrslit
í alþjóðlegri ljósmynda-
keppni þar sem aðalverð-
launin voru m.a. ferð til
Vestfjarða.  Samstarfsaðilar
NFI við ljósmyndakeppnina
eru Markaðsstofa Vestfjarða
og Vesturferðir. Vestfirðir
urðu fyrir valinu m.a. vegna
áherslunnar sem lögð hefur
verið á sjálfbærni í ferða-
þjónustu á svæðinu. Ferð-
irnar verða farnar á næsta
ári og munu vinningshafarn-
ir ferðast til Austurríkis, Lit-
háen og Króatíu, auk Íslands
og dvelja þá um nokkurt
skeið, einn á hverjum stað.

Í kynningu frá NFI segir
meðal annars að þessir áfanga-
staðir hafi orðið fyrir valinu
vegna þess að um frábær
ferðamannasvæði sé að ræða
sem öll séu frumkvöðlar í
áherslum á sjálfbærni í upp-
byggingu ferðaþjónustu.

„Þetta er  mjög ánægju-
legt, því það vill svo til að
félagsmenn þessara samtaka
eru einmitt kjarna markhóp-
ur fyrir okkur“ segir Gústaf
Gústafsson forstöðumaður
Markaðsstofu Vestfjarða
aðspurður um mikilvægi
þess að Vestfirðir fái athygli
af þessu tagi.        – eg@bb.is

Ferð til
Vestfjarða
í verðlaun

Auglýsingasím-
inn er 456 4560

Menntaskólinn á Ísafirði fékk
góða heimsókn fyrir stuttu er
Ingvar Sigurgeirsson, fyrrum
prófessor við Háskóla Íslands,
hélt námskeið um námsmat fyrir
kennara skólans. Unnið hefur
verið að því að breyta kennslu-

háttum og námsmati skólans í
samræmi við ný framhaldsskóla-
lög. Þar eru ítarlegri ákvæði um
mat og eftirlit með gæðum skóla-
starfs en verið hefur. Á stefnuskrá
skólans er að taka upp leiðsagnar-
mat í flestum áföngum en mark-

miðið með þess er að nemendur
fái leiðsögn um hvernig þeir geta
bætt sig og fái í staðinn endurgjöf
sem sýnir hvar þeir eru staddir í
náminu.

Námskeiðið féll í góðan jarð-
veg hjá kennurum skólans og gaf

Ingvar út þá yfirlýsingu að nám-
skeiðinu loknu að Menntaskólinn
á Ísafirði teldist nú meðal þróun-
arskóla á framhaldsskólastigi um
leiðsagnarmat. Stefnt er enn frek-
ar að þessari þróun á næstu starfs-
dögum skólans.   – audur@bb.is

MÍ fékk góða dóma frá fyrrum prófessor

Eyjarnar Æðey og Vigur í Ísa-
fjarðardjúpi eru hlunnindajarðir,
þar sem æðarvarp hefur verið
mikil búbót í gegnum tíðina. Nú
er svo komið að nýting æðar-
varpsins er ekki lengur bara auka-
búgrein heldur hefur mikilvægi
dúntekjunnar aukist fyrir afkomu
eyjaskeggja. Búið er í Æðey á
sumrin en þar sem veðurathugun-
arstöð Veðurstofunnar er orðin
sjálfvirk, er enginn með vetursetu
í eynni lengur.  Reglulegum póst-

ferðum var hætt fyrir tveimur
árum, sem ýtir ekki beinlínis und-
ir búsetu á afskekktum eyjum.

„Það lagar ekki mikið en þetta
þróast allt og breytist, nú eru það
æðardúnn og túristar hérna hjá
okkur,“ segir Salvar Baldursson
bóndi í Vigur aðspurður um
breytingarnar. Hann hætti með
kýrnar 2008 og er ekki með mikið
af kindum nú orðið.

„Síðan ferðirnar lögðust af
fyrir tveimur árum höfum við

notast við eigin bát yfir vetrartím-
ann. Það þýðir ekkert að vera
með kýr ef það eru ekki reglu-
legar ferðir á milli. Það eru hins
daglegar ferðir hingað með túr-
ista á sumrin og stundum fleiri
en ein ferð á dag. Ferðir með fólk
af skemmtiferðaskipum eru orðn-
ar fyrirferðarmestar, íslenskum
ferðamönnum hefur eitthvað
fækkað.   Við framleiðum 50-60
kg af æðardúni á ári og seljum
þetta mikið til Þýskalands en

aðallega þó til Japans.  Svo er
það lundinn auðvitað, það er mik-
ið af honum hérna.“

Salvar segir refinn ekki hafa
sést í Vigur en þar hafi komið
minkur. „Það er mikið af ref upp
á landi, og ég veit að hann hefur
komið í Æðey, en ekki hingað.“
Salvar verður mest einn í eyjunni
í vetur, konan hans og dóttir koma
bara í fríum, en þær eru báðar í
skóla annarsstaðar.

– eg@bb.is

Æðardúnn og túristar
Vigur hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

Sléttuhreppur lagðist í auðn 1952. Grunnavíkurhreppur fór
sömu leið áratug síðar, árið 1962. Land þessara tveggja sveit-
arfélaga heyrir undir Ísafjarðarbæ. Þegar fólk flutti hafði sorfið
að byggð um nokkurra ára skeið. Íbúarnir mátu stöðuna svo að
eini kosturinn væri að flytja burt, eitthvað annað. Á þeim sex
áratugum sem horfnir eru í tímanna safn frá því fólk Sléttuhrepps
fór hefur fækkað stöðugt á Vestfjörðum. Nægir að skoða þróun
bæði í Vestur – Ísafjarðarsýslu og enn frekar í Norður – Ísa-
fjarðarsýslu, en Ísafjarðardjúp stendur höllum fæti. Bændur eru
svartsýnir á framhald búskapar þar og stöðugt fækkar íbúum.
Meðalaldurinn hækkar með hverju ári. Ungu fólki fækkar og
börn fæðast sjaldan inn á heimili í Ísafjarðardjúpi. Byggð í fyrr-
um Snæfjallahreppi er liðin undir lok. Ekki verður lengur vet-
urseta í Æðey. Veðurstofan hefur ákveðið að sjálfvirk tækni
leysi lifandi fólk af hólmi. Samgöngur um Ísafjarðardjúp hafa
aldrei verið betri. En þær duga ekki til, sennilega voru úrbætur
of seint á ferðinni. Breyttir lífshættir hafa áhrif. Fólk vill búa í
þéttbýli.

Íbúar Árneshrepps, hins nyrsta í Strandasýslu, er liggur að
Grunnavíkur- og Snæfjallahreppum eru 40 í vetur. Skólahald
hefur verið erfitt, örfá börn í skóla og mörgum árgöngum hefur

lengi verið kennt saman. Samgöngur eru vægast sagt erfiðar,
ófært landleið að vetrum og flug er ríkisstyrkt. Stöð 2 hefur
fjallað um Árneshrepp, íbúa og ástand þar. Börn þurfa að fara
annað í skóla og það finnst fólki vont og það er svo. En þetta
var sá veruleiki sem foreldrar og börn þeirra bjuggu lengst af
við á síðustu öld. Barnaskóli til loka 13 ára aldurs var í
heimasveit, í besta falli og þá gjarna heimavistarskóli. Eftir
það varð að sækja út úr sveitinni eftir frekari menntun. Fólk
vill snúa heim eftir dvöl og skólagöngu í stærri byggðum. Það
er ekki auðvelt. Aðstæður eru gerólíkar. Verslun er ýms-um
takmörkunum háð og nútímaþægindi ekki eins auðfengin og
í stóru bæjunum. Þó er lífið mun þægilegra en það var.

Stór hluti vandans sem Árneshreppur og önnur smá
sveitarfélög glíma við eru samgöngur, skólahald og verslun.
Sennilega er þó einn stærsti vandinn sá að fólk gerir kröfur til
lífsins sem erfitt er að uppfylla í fámennu og afskekktu
sveitarfélagi á jaðri byggðar Íslands. Stærsti vandinn er
stjórnmálavandi. Það skortir alla stefnumótum varðandi
viðhald byggðar á Íslandi. Það er ekki einu sinni hægt að taka
þá vondu ákvörðun að stefna að niðurlagningu byggðar. Á
meðan fjarar undan byggð og Vestfirðingum fækkar.
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Hausinn fullur af
nýjum hugmyndum

Vefsíðan prjonamunstur.is á
tveggja ára afmæli um þessar
mundir.  Sverrir Pétursson, út-
gerðarstjóri hjá HG er hugmynda-
smiður og eigandi síðunnar. Hann
segist uppfæra hana reglulega og
rúm 60 þúsund hafi skoðað síð-
una frá upphafi. Lesendur eru af
ýmsu þjóðerni og efni síðunnar
hefur verið þýtt á sjö tungumál.
„Þróun síðunnar hefur verið

stöðug. Ég hef fengið ábendingar
frá notendum um allan heim. Ég
er með hausinn fullan af hug-
myndum sem ég á eftir að út-
færa,“ segir Sverrir.

„Núna er ég að vinna í hliðar-
síðu þar sem notendur geta prófað
mismunandi litasamsetningar á
klassískum lopa peysum sem
prjónarar á Íslandi og víðar hafa
prjónað í tugi ára. Á síðunni verð-

ur hægt að velja um margar upp-
skriftir. Þegar notandi hefur valið
uppskrift birtist hún á tveimur
þrívíddarpeysum hlið við hlið.
Síðan er hægt að breyta litasam-
setningunni og bera hana saman
við upprunalegu litina,“ segir Sverr-
ir á milli þess sem hann gefur
upp aflatölur og aðrar upplýs-
ingar sem tengjast útgerðinni.

– eg@bb.is Sverrir Pétursson.

Mikilvægt að efla samfélagsvitund
„Ég er að lesa fræði um samfé-

lagsfrumkvöðla og hvernig fólk
getur haft áhrif á samfélag sitt
með því að tengjast í vinnu og
nota kraftinn sem er innra með
því til að skapa og vinna með
breytta samfélagssýn,“ segir
Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri
Grunnskólans í Bolungarvík en
hún er um þessar mundir í árs
námsleyfi til að nema menningar-
fræði/stjórnun þar sem helstu
kenningum samtímans á svið
hug- og félagsvísinda er stillt
saman í tilraun til að byggja upp
gagnrýnda sýn á samfélag og
menningu. Soffía hefur mikinn
áhuga á frumkvöðlafræði hvers

konar og hún kom svokölluðu
Comeniusar verkefni af stað á
sínum tíma  í Grunnskóla Bol-
ungarvíkur.

Comeniusar verkefni hafa
verið tekin upp í fjölmörgum
skólum hérlendis en þau miða að
því að koma á gæðastarfi í skól-
um og tryggja Evrópu vitund þeirra
barna og unglinga sem taka þátt í
verkefninu. Comenius styrkir
m.a. evrópsk samstarfsverkefni
skóla, nemendaskipti og endur-
menntun kennara. Soffía segir
mikilvægt að hlúa að börnum og
unglingum og veita þeim innsýn
í hvað þau geta gert til að gera
samfélagið betra. „Kraftur sam-

eiga hlut að máli. „Þau þurfa að
sjá að þeirra hugsjónir og fram-
tíðarsýn sé mikilvæg og þá þarf
að upplýsa og gefa börnum verk-
færi sem þau geta notað í fram-
tíðinni,“ segir Soffía.

Soffía segist finna fyrir al-
mennri bjartsýni hjá ungu fólki í
Bolungarvík. „Fólk bæði skilur
og sér mikilvægi þess að upp-
bygging skiptir verulegu máli í
eins litlum bæ og Bolungarvík
er. Það er mikilvægt að fólk
standi saman og vinni saman að
nýjum hugmyndum sem stuðla
að uppbyggingu í stað þess að
fólk flýji annað sökur verkefna-
eða atvinnuskorts.

félagsins er lykilatriðið. Spurn-
ingin: Hvernig get ég haft áhrif á
samfélagið,“ segir Soffía og

bendir á að ávallt sé nauðsynlegt
að skoða allar hugmyndir, sér-
staklega þegar börn eða unglingar

Soffía Vagnsdóttir.

Byggingatimbur ekki eins gott og það var
„Það er ekkert stórt verkefni á

dagskrá hjá mér á næstunni, mest
svona litlir hlutir,“ segir Magnús
Alfreðsson, húsasmíðameistari á
Ísafirði, sem á undanförnum ár-
um hefur unnið að endurbygg-
ingu á mörgum af elstu húsum
bæjarins. Eitt stór verk hjá Magn-
úsi er á lokastigi en það er endur-
bygging á bátnum Sædísi ÍS sem
er í eigu Byggðasafns Vestfjarða.
Sú endurbygging hefur staðið yfir
í 12-14 ár og standa vonir til að
verkinu ljúki næsta sumar. Að-
spurður um ástand elstu húsa bæj-
arins segir Magnús að allur gang-
ur sé á því.

„Ástandið á húsunum er oft
betra en margir halda,“ segir
Magnús og bendir í því sambandi
á að timbrið sem notað var í
gömlu húsins hafi verið betra en
það sem fæst í dag. Húsgrindin
hafi yfirleitt verið mjög vönduð
og byggð til að endast. „Auðvitað
hafa menn fleiri úrræði í dag til
að koma í veg fyrir fúa en áður
fyrr var timbrið mun betra frá
náttúrunnar hendi,“ segir Magn-
ús, sem vill meina að margar
skýringar geti legið þar að baki

s.s. að tré vaxa mun hraðar í dag
sem aftur gerir timbrið léttara í
sér. Í gamla daga kom timbrið
mikið frá Noregi og þá oft norð-
anlega þar sem sem er mun kald-
ara. Það gerði það að verkum að
þau stækkuðu hægar og urðu fyrir

vikið sterkari.
Magnús segist helst vilja sjá

Ölduna að Fjarðarstræti 38 gerða
upp. Aldan er eitt þeirra húsa
sem Ragúel Árni Bjarnason
teiknaði og innleiddi þar með
hinn glæsilega norska stíl timbur-

húsa. Alan var byggð árið 1905
af Jóni Snorra Árnasyni trésmið
í félagi við Pál Jósúason. Við
manntal árið 1914 bjuggu 48
manns í Öldunni. Magnús segir
að erfitt sé fyrir fólk að eyða
miklum fjármunum í að gera upp

gamalt hús eins og Ölduna. „Oft
fær fólk ekki peninginn til baka
sem það lætur í verkið þar sem
fasteignamat stendur í stað,“ segir
Magnús Alfreðsson, húsasmíða-
meistari á Ísafirði.

– audur@bb.is

Aldan var byggð 1905 og í norskum stíl.
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Tillagan gerir ráð fyrir að tjörnin Drymla verði endurlífguð á hinu nýja Bjarnatorgi sem yrði samkomusvæði almennings og útimarkaður fyrir íbúa.

Bolungarvík er lokaverkefnið
„Í upphafi verkefnisins vildi

ég rannsaka hvernig íbúaþróun
og atvinnuvegir hafa þróast á Vest-
fjörðum frá því á 20. öldinni en
eftir tveggja vikna rannsóknar-
ferð um Ísafjarðardjúp staldraði
ég við í Bolungarvík. Þar fannst
mér áhugaverðast að skoða
hvernig bærinn hefur þróast frá
því að vera verbúðir við upphaf
20. aldar til þeirrar stöðu sem
bærinn er í dag. Bærinn þróaðist
hratt á árunum 1960-1980 og hafa
mörg hús verið fjarlægð þar sem
byggðin þróaðist milli vatnslín-
anna í bænum þ.e. sjávarkantsins
og árbakka Drymlu,“ segir Pétur
Blöndal Magnason, sem ættaður
er frá Ísafirði. Hann lauk nýverið
mastersgráðu við Bergen Arki-
tekthøgskole.  Lokaverkefnið
fjallar um húsnæði Íshúsfélags
Bolungarvíkur og svæðið þar í
kring við Brimbrjótinn og Bjarna-
búð og hefur hlotið heitið „Teng-
ing Bolungarvíkur.“

„Í greiningu verkefnisins vildi
ég staðsetja hjarta bæjarins þar
sem atvinna og starfsemi Bolung-
arvíkur hafði byggst að upp og
lagði því áherslu á að skilgreina
tækifæri til að byggja upp og
endurnýta húsnæði Íshúsfélags
Bolungarvíkur þar sem það hafði
verið ónotað frá því að Bakkavík
var lýst gjaldaþrota árið 2010.
Hugmyndafræðin gekk útá að

brjóta niður ímyndina um að Ís-
húsið gæti eingöngu hýst rækju-
og fiskvinnsluiðnað. Ég studdist

við stefnumótunina Ísland 2020,
þar sem áherslur fyrir Vestfjarða-
landshlutann snúast m.a. um

uppbyggingu háskóla hafsins og
þá nýju námsskrá sem Háskóla-
setur Vestfjarða ætlar að bjóða

upp á í framtíðinni þ.e. sjávar-
tengda nýsköpun. Einnig var sala
á húsnæðinu samþykkt á þessum

Pétur Blöndal Magnason.
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Sælkeri vikunnar er Bjarni Jóhannsson á Ísafirði

SjávarréttagratínSjávarréttagratínSjávarréttagratínSjávarréttagratínSjávarréttagratín
Sjávarréttagratín

Hér kemur uppskrift að
einföldum rétti sem sómir sér
vel hvort sem er, sem forréttur
eða aðalréttur.

400 gr. beinlaus skötuselur,
prófið að nota blálöngu, lúðu
eða steinbít.
100gr.  rækjur
100 gr. hörpuskelfiskur
100 gr. skelflettur humar
30 gr. smjör
1 dl. hvítvín
2 dl. rjómi

1 tsk. aromat
100 gr. rifinn gratínostur
hveiti
maizena sósujafnari
salt, pipar, sítrónupipar

Skerið skötuselinn eða annan
þann fisk sem þið notið í hæfileg-
ar 100 gr. sneiðar. Smjör er brætt
við miðlungshita á pönnu og þeg-
ar kraumar örlítið í því er skötu-
selurinn (annar fiskur) sem velt
hefur verið upp úr hveiti, settur á
pönnuna, kryddaður með salti og
pipar. Steiktur í eina mínútu á
hvorri hlið, síðan settur í eldfast

mót.
Rjómanum og hvítvíninu er

hellt á pönnuna, bragðbætt með
arómat og sítrónupipar eftir
smekk og soðið niður í um tvær
mínútur og að endingu þykkt með
maizena sósujafnara þannig að
sósan verði vel þykk. Þá eru rækj-
ur, hörpudiskur og humar látin
út í sósuna. Hellt  yfir skötuselinn
(annan fisk) í eldfasta mótinu  og
rifna ostinum stráð yfir. Sett inn
í 200 gráða heitan ofn við yfirhita.
Haft í miðjum ofni þangað til
osturinn er ljósbrúnn að lit eða í
tvær til fjórar mínútur.

Þessi réttur hefur verið mjög
vinsæll og hentar við öll tækifæri.
Léttur og góður, borinn fram með
hrísgrjónum eða hvítlauksristuðu

brauði.
Ég skora á sr. Magnús Erl-

ingsson sóknarprest á Ísafirði
að vera næsti sælkeri.

tíma þegar ég vann verkefnið.
Hugmyndin að enduruppbygg-
ingu Íshússins var því sú, að
byggingin gæti verið vettvangur
sjávarútvegsframleiðslu og ný-
sköpunar og að starfsemi í húsinu
myndi á einhvern hátt endur-
spegla líf og starf í bænum aftur.
Þegar ég flutti síðan í bæinn nú í
haust var aldeilis búið að taka
bygginguna í gegn. Búið var að
skipta um skel hússins og ein-
kennisliti og ljós eru í gluggum
þegar starfsemi er þar í gangi. En
samt sakna ég þess að sjá ekki
fólk á götum úti, en reyndar getur
það haft eitthvað með árstímann
að gera.“

„Það var einnig tekið viðtal
við mig þann 17. maí í ár þegar
ég kom í stutta ferð til að ganga
frá upplýsingasöfnun. Þá átti ég
fund við nokkra aðila í bænum
þ.á.m. Guðbjart Jónsson hjá Kampa
ehf. Þess vegna fannst mér afar
áhugavert hvað Jón Guðbjartsson
sagði í viðtali við BB þegar til-
kynnt var um sölu húsnæði Ís-
húsfélagins, þann 19. júní í ár.
„Við ætlum að nota hluta af hús-
inu en munum ekki nota það allt.
Ef einhver kemur til mín með
góðar hugmyndir skal ég skaffa
honum skrifstofu, hita, mat í há-
deginu og fleira því um líkt. Hér
verður aðstaðan til fyrirmyndar,“ 

Og núna stendur til að fleiri
aðilar komi til með að vera með
vinnslu í húsnæðinu „Húsið er
gríðarstórt og hér er pláss fyrir
alls kyns starfsemi. Við notum
aðeins hluta af því fyrir starf-
semina og því bjóðum við aðra
velkomna í húsið.“ Pétur vinnur
þessa dagana vinnur að umsókn
um Evrópustyrk til atvinnu- og
félagslegrar uppbyggingar á
Vestfjörðum í samstarfi við
stofnanir á svæðinu.  Hann stefnir
að því að kynna tillögur sínar
fyrir Bolungarvík. Meðfylgjandi
myndir sýna hugmyndir Péturs
um „nýtt hjarta“ Bolungarvíkur
þar sem húsnæði Íshúsfélags Bol-
ungarvíkur og svæðið þar í kring
við Brimbrjótinn og Bjarnabúð
spila stórt hlutverk.  – eg@bb.is

Tillagan gengur útá að tengja íbúðar-, miðbæjar- og hafnarsvæðis
Bolungarvíkur sterkar saman á svæði milli Bjarnabúðar og Brimbrjótsins.
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