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Hilmar Pálsson, þjónustustjóri hjá VÍS veiðir bæði
ofansjávar og neðan og tekur rauðmagann með
berum höndum. Hann matreiðir villibráðina sjálfur.
Hann fer á fætur fyrir allar aldir og fer í ræktina
og í sund. Hann fór í meðferð af brýnni nauðsyn
og hefur núna verið edrú nokkuð á annan
áratug. Hilmar er í viðtali vikunnar.

Einstakt ljúfmenni
og lipurmenni

– sjá bls. 16-18

Jólasnjór í
Smiðjugötu!
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Selja í
Kerecis

Nýsköpunarsjóður atvinnu-
lífsins hefur selt tæplega
26% hlut sinn í fyrirtækinu
Kerecis á Ísafirði. Kaupend-
ur eru stofnendur félagsins
og íslenskir fjárfestar sem
leiddir eru af frumkvöðli
fyrirtækisins Guðmundi Fer-
tram Sigurjónsssyni. Kaup-
verðið er trúnaðarmál. Ný-
sköpunarsjóður fjárfesti í
Kerecis í ársbyrjun 2010
þegar þróunarstarf félagsins
var að hefjast og hefur sjóð-
urinn fylgt fjárfestingunni
eftir í 5 ár.

„Við hjá Nýsköpunarsjóði
náðum góðri ávöxtun á fjár-
festingu okkar í Kerecis.
Fjársterkir aðilar hafa bæst í
hluthafahóp félagsins und-
anfarin ár og er fyrirtækið
vel í stakk búið til að takast
á við þau verkefni sem fram-
undan eru, sem eru að ná
árangri í sölu- og markaðs-
setningu vörunnar. Nýsköp-
unarsjóður er sígrænn sjóður
og því nýtist hagnaðurinn af
þessari sölu í önnur verkefni.
Við þökkum stofnendum og
starfsmönnum Kerecis fyrir
gott samstarf og óskum
félaginu áframhaldandi vel-
gengni,“ er haft eftir Helgu
Valfells, framkvæmdastjóra
Nýsköpunarsjóðs atvinnu-
lífsins, í tilkynningu.

Guðmundur Fertram Sig-
urjónsson, framkvæmda-
stjóri og stofnandi Kerecis,
segir Nýsköpunarsjóð atvinnu-
lífsins vera afskaplega mikil-
vægan hlekk í fjármögnun
nýsköpunarfyrirtækja á Ís-
landi. „Nýsköpunarsjóður,
Tækniþróunarsjóður og skatta-
afsláttur til þróunarfyrirtæki
skapa heilstætt umhverfi sem
hefur reynst okkur vel. Án
fjárfestingar Nýsköpunar-
sjóðs værum við ekki þar
sem við erum í dag og við
þökkum þeim fyrir áræðið
og trúna á verkefnið,“ segir
Guðmundur. – smari@bb.is

Stöðugildum hjá sveitarfélög-
um landsins hefur fjölgað ár frá
ári, samkvæmt Árbók sveitarfé-
laga. Þann 1. apríl á þessu ári
voru stöðugildin 20.362 saman-
borið við 20.132 á sama tíma í
fyrra. Þeim fjölgaði því um 230
á einu ári, sem er svipaður fjöldi
stöðugilda og hjá Borgarbyggð.
Ef litið er fimm ár aftur í tímann,
kemur í ljós að stöðugildum hjá
sveitarfélögum landsins hefur
fjölgað um 931, sem er álíka
fjöldi og stöðugildin eru samtals
hjá Garðabæ og Fljótsdalshéraði.

„Ástæðan er fyrst og fremst sú
að sveitarfélögin tóku við þjón-
ustu við fatlað fólk í byrjun 2011,
samkvæmt samningi við ríkið.
Starfsmenn ríkisins sem störfuðu
við málaflokkinn voru um eitt
þúsund og sú tala er nokkuð ná-
lægt fjölgun stöðugilda hjá sveit-
arfélögunum á síðustu fimm ár-
um,“ segir Gunnlaugur Júlíusson,
hagfræðingur Sambands íslensk-
ra sveitarfélaga í samtali við
Morgunblaðið. Gunnlaugur segir
að sé málaflokkur fatlaðra tekinn
frá, hafi stöðugildum sveitarfé-

laga líklega fækkað eitthvað og
nefnir hann að stöðugildum í
grunnskólum hefur fækkað nokk-
uð á undanförnum árum.

Á landinu eru fimmtán þjón-
ustusvæði vegna málefna fatlaðra
og viðmiðunun er sú að á hverju
svæði skuli vera að lágmarki átta
þúsund íbúar. Þjónusta á hverju
svæði er veitt af einstökum sveit-
arfélögum, byggðasamlagi eða
öðru formlegu samstarfi sveitar-
félaga. Á Vestfjörðum er t.d. star-
frækt Byggðasamlag Vestfjarða
um málefni fatlaðs fólks.

Sveitarfélögin eru ekki sátt við
sátt við fjárhagslega þáttinn varð-
andi yfirtökuna á málefnum fatl-
aðs fólks. Morgunblaðið greinir
frá bréfi Sambands íslenskra
sveitarfélaga til fjárlaganefndar
Alþingis þar sem fram kemur að
halli sveitarfélaganna vegna
málaflokksins gæti að óbreyttu
numið 1,5 milljörðum króna á
næsta ári. Í bréfinu kemur einnig
fram að fjölgun notenda þjónust-
unnar hafi verið yfir 10% á árun-
um 2011 til 2013, meðal annars
vegna fleiri notenda þjónustu í

yngsta aldurshópnum, eða yfir
30% frá því sveitarfélögin tóku
við verkefninu. Jafnframt hafi
þjónustustigið verið hækkað.
Bent er á að biðlistar eftir þjón-
ustu hafi styst á tímabilinu.

Í bréfi Sambands íslenskra
sveitarfélaga til fjárlaganefndar
Alþingis segir að ríkið þurfi að
leggja til rúmlega 3,1 milljarð
króna á næsta ári til málaflokks-
ins, umfram það sem nú er. Þar
af þurfi að hækka útsvarstekjur
sveitarfélaganna um 1,5 milljarða
króna.                  – smari@bb.is

Stöðugildum sveitarfélaga fjölgar

Vestfirðingur ársins
valinn í fjórtánda sinn

Frá árinu 2001 hefur bb.is stað-
ið fyrir útnefningu á Vestfirðingi
ársins. Í ár verður Vestfirðingur
ársins því valinn í fjórtánda sinn,
en lesendur blaðsins kjósa sjálfir
þann sem á nafnbótina skilið á
vefsvæði bb.is. Hinir ýmsu Vest-
firðingar hafa gert það gott á árinu
og því verður spennandi að sjá
hver verður fyrir valinu í ár.
Kosningin hefst á bb.is í dag, en
úrslitin verða kunngjörð fljótlega
eftir áramót. Í gegnum árin hefur
valið á Vestfirðingi ársins verið
fjölbreytt og eru þeir sem hlotið

hafa nafnbótina frá árinu 2001
með ólíkan bakgrunn. Guðni Páll
Viktorsson kajak ræðari var val-
inn Vestfirðingur ársins í fyrra.

Vestfirðingur ársins 2012 var
Agnes Sigurðardóttir biskup Ís-
lands. Árið 2011 var Mugison
fyrir valinu en hann er sá eini
sem hefur verið kjörinn tvisvar
sinnum, en hann var einnig Vest-
firðingur ársins 2004. Árið 2010
hreppti Benedikt Sigurðsson
sundþjálfari og tónlistarfrömuður
hnossið. Vestfirðingur ársins
2009 var Halldór Gunnar Pálsson

hinn önfirski kórstjóri karlakórs-
ins Fjallabræðra. Vestfirðingur
ársins 2008 var Egill Kristjáns-
son, 88 ára sjómaður á Suðureyri
við Súgandafjörð. Vestfirðingur
ársins 2007 var Arna Sigríður
Albertsdóttir nemi við Mennta-
skólann á Ísafirði.

Vestfirðingur ársins 2006 var
Sunneva Sigurðardóttir stofnandi
Sólstafa á Vestfjörðum. Vestfirð-
ingur ársins 2005 var Sigríður
Guðjónsdóttir, íþróttakennari á
Ísafirði. Vestfirðingur ársins
2004 var valinn Örn Elías Guð-

mundsson tónlistarmaður. Vest-
firðingur ársins 2003 var Magnús
Guðmundsson, sjómaður á Flat-
eyri og árið 2002 var kjörinn
Hlynur Snorrason, rannsóknar-
lögreglumaður á Ísafirði. Árið
2001 varð Guðmundur Halldórs-
son, þáverandi formaður Smá-
bátafélagsins Eldingar á Vest-
fjörðum fyrir valinu.

Bæjarins besta og Gullauga
standa fyrir valinu á Vestfirðingi
ársins í ár, en eins og áður sagði
eru það lesendur bb.is sem velja
Vestfirðing ársins.
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Ritstjórnargrein

Sælla er að gefa en þiggja

Spurning vikunnar

Ætlar þú að kaupa jólagjafir fyrir lægri upphæð í ár?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 359.
Já sögðu 182 eða 51%
Nei sögðu 117 eða 33%
Óvíst sögðu 60 eða 16%

Aðventan er sögð vera tími íhugunar og undirbúnings fyrir hátíðina
miklu. Fagrar skreytingar, utan dyra sem innan, og metnaðarfullir list-
rænir viðburðir, meira og minna tengdir jólahátíðinni bera því vitni að
mikið stendur til. Allt gleður þetta sálarhróið, nær um stund að hefja
það upp úr hversdagsamstrinu. Nokkuð sem ekki veitir af.

Hvernig sem á því stendur hafa fullyrðingar um fátækt í íslensku
samfélagi verið meira áberandi, en alla jafnan, og ekki einskorðast í
jafn ríkum mæli og áður við þann viðkvæma tíma sem aðdragandi jóla
og sjálf hátíðin hefur verið og er mörgum. Er nema von að spurt sé hvort
svo þurfi vera, þegar fullyrt er að Íslendingar séu í hópi ríkra þjóða?
Daglega eru fluttar fréttir af bættri stöðu þjóðarbúsins og reiknilíkön af
hagvexti og verðbólgu flennast yfir síður dagblaða og hver milljarðurinn
á fætur öðrum, sem sagðir eru með einum eða öðrum hætti gagnast al-
menningi, tíundaðir af fjálgleik. Með einföldum hætti: þegar flest er
sagt vera í stakasta lagi, er þetta bara svona

Líkt og um flesta þætti samfélagsins greinir menn á um orsakir fá-
tæktar. Hvernig má það vera að fátækt gangi í erfðir líkt og algengt mun
vera í samfélögum stórþjóða og er talið hluti af hagkerfinu? Fátækt er
þjóðfélagsmein, nokkuð sem fullyrt er að sé örþjóð eins og Íslendingum,
með allar sínar náttúruauðlindir og tækifæri, til hreinnar minkunar.

Í grein í Mbl. fyrsta nóvember, sem ber heitið ,,Verjum jöfnuð og
velferð“, vitnar Ásmundur Stefánsson, fyrrum forseti ASÍ, í skrif
Christine Lagarde, framkvæmdastjóra Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, sem
heldur því blákalt fram að mikill ójöfnuður hamli hagvexti; kenning
sem gengur þvert á hingað til allar viðurkenndar hagfræðikenningar og
hlýtur að vekja spurningar hjá íslenskum ráðamönnum og hámentuðum
lærdómshrókun, eins og Stephan G. Stephansson, orðaði það.

,,Það munu aldrei koma stjórnmálamenn, stofnanir eða sérfræðingar
sem leysa fátæktarvandann, hann á rætur í  samfélagsgerð okkar og
breytist ekki nema við breytumst sjálf. – Endaleysa fátæktarvandans
birtist í því að í stað þess að viðurkenna mannréttindi gaukum við ölm-
usu að fólki og með ölmusugjöfum okkar sem allar eru fallega meintar
erum við engu að síður að taka meira frá þiggjandanum en við gefum
honum.Við gefum mat í poka eða aðrar nauðsynjar en rænum fólk reisn
sinni í leiðinni. Það eru slæm býtti,“ segir Bjarni Karlsson, prestur, í
DV-viðtali fyrir skömmu og setur fram viðhorf sem ekki verður mætt
með þögninni.

Aðventan gengur fljótt yfir eins og önnur afmörkuð tímabil  al-
manaksársins. Hvernig sem okkur kann að hafa nýst Aðventan að þessu
sinni munu óleystu viðfangsefnin fylgja okkur á göngunni fram undan.

s.h.

Hjalti endastjóri ásamt Guðmundi M. Kristjánssyni hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar.

Hjalti endastjóri sextugur
Fjölmenni samfagnaði Hjalta
Þórarinssyni, endastjóra Ísa-

fjarðarhafnar, á sextugsaf-
mæli hans, sem hann hélt

upp á í sal Oddfellow á Ísa-
firði á laugardag. Tónlistin

skipaði stóran sess í veislunni
enda er Hjalti mikill áhuga-

maður um tónlist. Hann tróð
sjálfur upp með vini sínum

og samstarfsmanni til margra
ára Guðmundi M. Kristjáns-

syni hafnarstjóra, þá tók
hann lagið með Benedikt

Sigurðarsyni og Mugison. Að
sjálfsögðu komu Hurðaskellir

og Stúfur í heimsókn.
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Margir kannst við barnavöru-
verslunina sem kennd er við
Gyðu ömmu og hefur verið
starfrækt í heilsusetrinu á
Ísafirði. Þar er boðið upp á
barnaföt, „og sitt lítið af
hverju,“ eins og Gyða Björg
Jónsdóttir eigandi verslunar-
innar orðar það. Verslunin
hefur nú flutt sig um set að
Hafnarstræti 6. „Mér bauðst
húsnæði alveg niður í bæ og
ákvað að prófa að vera alveg í
miðbænum. Og ef vel gengur
mun ég bæta við mig. Við erum
flutt, en þetta er ekki alveg allt
komið en allt að koma fyrir
því,“ segir Gyða. Hún selur
barnaföt fyrir börn á aldrinum
0-12 ára og jólafötin eru að
tínast inn að hennar sögn.

Það eru sannkallaðar kanónur
sem verða aðalnúmerin á
Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins
sem verður í Hörpu laugar-
daginn 31. janúar. Fyrst ber að
nefna ræðumann kvöldsins
sem verður Eiríkur Böðvarsson
fv. rækjuverkandi og útgerðar-
maður. Hinn eini sanni Sunnu-
kór ætlar að syngja nokkur lög
og danshljómsveit kvöldsins
verður ekki að verri endanum,
en hin eina sanna Grafík ætlar
halda uppi fjörinu. Það er ekki
á hverjum degi sem fornfræga
hljómsveit stígur á svið en
hljómsveitin var stofnuð á
Ísafirði árið 1981 og var á
níunda áratugnum ein vin-
sælasta hljómsveit landsins
með Helga Björnsson, Rúnar
Þórisson og Rafn heitinn
Jónsson í broddi fylkingar.

Kanónur á
Sólarkaffi

Barnavörur
Gyðu ömmu
fluttar

Sóknarnefnd Ísafjarðarsóknar
fór þess á leit við Ísafjarðarbæ
nýverið að þeir legðu hönd á plóg
við umhirðu kirkjugarða. Ástæð-
an að baki því er að tekjur kirkj-
unnar hafa minnkað verulega á
þeim árum sem liðin eru frá efna-
hagshruninu. „Við leituðum til
bæjarins vegna þess að við vorum
að velta því fyrir okkur að fá þá
til að hjálpa okkur með slátt í
kirkjugörðunum. Þeir eiga til

dæmis ýmis tæki sem við eigum
ekki,“ segir Magnús Erlingsson
sóknarprestur á Ísafirði. „En sam-
kvæmt lögum á bærinn að leggja
okkur til efni, svo sem í vegi og
annað.“

Magnús sagði jafnframt að
sóknin hefði reynt að hagræða á
ýmsan hátt á síðustu árum. „Þetta
eru tvær einingar því kirkjugarð-
arnir eru séreining og sóknin sér
og þetta er rekið í sitt hvoru lagi.

Tekjurnar hafa verið skertar eftir
hrun og við höfum því þurft að
grípa til ýmisskonar niðurskurð-
ar. Það birtist til að mynda í því
að kirkjan getur ekki sinnt kirkju-
görðunum eins og vel og æskilegt
er. Við þurftum að fækka um
einn starfsmann og reiðum okkur
meira á sjálfboðaliða heldur en
áður var. Kirkjan hefur líka verið
í góðu samstarfi við íþróttafé-
lögin á svæðinu og til dæmis sér

sunddeild Vestra um kirkjugarð-
inn í Hnífsdal.“

Hluti af þeirri hagræðingu sem
kirkjan hefur þurft að gera var að
sameina Hnífsdalssókn og Ísa-
fjarðarsókn fyrir nokkrum árum.
„Kirkjustarfið hefur þó ekki
breyst, við höldum sama messu-
haldi og barna- og unglingastarf-
ið er á sínum stað,“ segir Magnús
Erlingsson.

– sfg@bb.is

Kirkjustarfið það sama þrátt fyrir hagræðingu

Til að bregðast við sprengingu
í fjölda ferðamanna á Íslandi
hefur verið bent á tvennt í stöð-
unni, annars vegar að lengja
ferðamannatímann og hinsvegar
að dreifa ferðamönnum betur um
landið svo álagið verði ekki of
mikið á Suðurlandi þar sem lang-
flestir ferðamenn dvelja. Ísfirð-
ingurinn Haukur Sigurðsson
bendir á þá staðreynd á Face-
booksíðu sinni, að fara þurfi allt
aftur til nóvember 2013 til að sjá
minnst á Vestfirði á Facebook-
síðu Inspired by Iceland. Haukur
hefur starfað við ferðamál um

árabil og starfar nú m.a. við mark-
aðsmál hjá ferðaþjónustufyrir-
tækinu Aurora Arktika á Ísafirði.
Hann segir að sig hafi lengi grun-
að að Vestfirðir hafi ekki notið sann-
girni í markaðssetningu Íslands.

Haukur bendir á, að á Face-
booksíðu Inspired by Iceland hafi
á þessu ári komið sex færslur um
Seljalandsfoss, fjórar frá Skógar-
fossi, fjórar frá Jökulsárlóni og
þrjár frá Reynisfjöru. „Mér þykir
ekkert sérstaklega skrýtið að öll
hótel á Suðurlandinu séu alltaf
stappfull með stærsta markaðs-
batterí landsins á bak við sig og

það er ekki eins og Suðurlandið
þurfi á fleiri ferðamönnum að
halda,“ segir Haukur.

Haukur segir það alveg ljóst
að sýnileiki eins og sá sem In-
spired by Iceland síðan bjóði upp
á, sé mikils virði fyrir ferðaþjón-
ustuna. „Allur sýnileiki er mikils
virði, það segir sig sjálft. Ekki
bara fyrir einstök fyrirtæki heldur
fyrir landshluta í heild,“ segir
hann. Í þessu sambandi má benda
á að Facebooksíða Inspired by
Iceland er með 137 þúsund læk
og sýnileikinn því gríðarlega
mikill. Haukur hefur sjálfur sent

myndir frá Vestfjörðum til Inspir-
ed by Iceland í þeirri von að fá þær
birtar á síðunni, en án árangurs.

Inspired by Iceland er mark-
aðsátak sem hrundið var af stað í
kjölfar eldgossins í Eyjafjalla-
jökli vorið 2010. Markaðsátakið
er samstarfverkefni fjölmargra
opinbera aðila og einkafyrirtækja
í ferðaþjónustu. Gríðarmiklu fjár-
magni hefur verið veitt í átakið
og nú síðast ákvað ríkisstjórnin
að veita allt að 200 milljónum
króna í átakið „Ísland allt árið“
sem fer fram undir merkjum In-
spired by Iceland.

Vestfirðir ekki svo inspírerandi
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Ástkær móðir okkar og tengdamóðir

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í Bolungarvík mánudaginn
1. desember síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá Hólskirkju

í Bolungarvík laugardaginn 13. desember kl. 14:00.

Evlalía Sigurgeirsdóttir
Holtastíg 8, Bolungarvík

Halldóra Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir Bjarni L. Benediktsson

Sigurgeir G. Jóhannsson Guðlaug Elíasdóttir
Oddný H. Jóhannsdóttir Kristján L. Möller

Bjarni K. Jóhannsson Anna S. Jörundsdóttir
og fjölskyldur.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga og þrjú
önnur félög kaupa orlofsíbúð á Spáni

Orlofssjóðir Öldunnar í Skaga-
firði, Verkalýðsfélags Snæfells-
nes, Verkalýðsfélags Sandgerðis
og Verkalýðsfélags Vestfirðinga
hafa ákveðið að hefja samstarf
um rekstur orlofsíbúða á Spáni.
Félögin hafa fest kaup á íbúð í
raðhúsahverfinu Altomar III í
Los Arenelas. Íbúðin er í lokuð-
um kjarna þar sem enginn kemst
inn nema hafa lykil eða aðgangs-
heimilid. Hún er vel búin öllum
helstu þægindum með loftkæl-

ingu og mjög góðu aðgengi. Gisti-
pláss er fyrir sex fullorðna í tveim-
ur herbergjum og svefnsófa í
stofu og einnig fylgir ferðabarna-
rúm. Raðhúsakjarninn er mjög
snyrtilegur en fyrir miðju hans er
sameiginleg sundlaug með barna-
laug sem aðeins íbúarnir hafa að-
gang að. Við hliðina á sundlaug-
inni er stigahús niður í bílastæða-
kjallarann og stæði í bílageymslu
fylgir íbúðinni.

Raðhúsahverfið Altomar III í

Los Arenales er rétt sunnan við
Alicante borg. Mjög gott útsýni
er til Alicante frá ströndinni í Los
Arenales. Akstur frá Alicante
flugvelli til hverfisins tekur um
15 mínútur, en um 20 mínútna
akstur er inn í miðborg Alicante
frá íbúðinni. Auðvelt er að taka
bílaleigubíl frá flugvelli og
auðvelt að fylgja leiðbeiningum
til áfangastaðar. Los Arenales er
strandbær sem býður upp á alla
nauðsynlega þjónustu með versl-

unum og veitingastöðum.
Mjög stutt er frá íbúðarkjarnan-

um niður á ströndina sem er í 5-
10 mínútu göngufæri. Strandlengja
Los Arenales er nánast samfelld
sandfjara í átt til Alicante í norðri
og til Santa Pola í suðri. Þar er
mjög fjölbreytt þjónusta með
úrvali veitingastaða, stórmarkaða
og verslana. Um 10 mínútna akst-
ur er til Sant Pola og um 5 mín-
útna akstur til Gran Alicant sem
er þjónustukjarni sem ekið er í

gegnum frá flugvellinum á leið
til Altomar III.Um 40 mínútna
akstur er til Torriveija frá Los
Arenales.

Vlf. Snæfellinga í Grundafirði
heldur utan um úthlutun til allra
félaganna og sér um lyklaafhend-
ingu í samráði við leigutaka. Um-
sóknarfrestur vegna sumarleigu
2015 er til 31. janúar 2015 en
íbúðin er laus til vetrarleigu frá
10. desember 2014 og gildir regl-
an fyrstur kemur fyrstur fær.

Hæstiréttur hefur dæmt karl-
mann í árs fangelsi, þar af níu
mánuði skilorðsbundið, fyrir til-
raun til fjárkúgunar. Maðurinn
reyndi að hafa 100 milljónir
króna af hjónum á Ísafirði á ár-
inu 2012. Honum var gert að
greiða þeim 400 þúsund krónur í
miskabætur og 862.077 krónur í
málskostnað. Ríkissaksóknari
ákærði manninn þann 3. október
2013 fyrir tilraun til fjárkúgunar,
með því að hafa í október og
nóvember á árinu 2012, bréflega

og með símasamskiptum reynt
að hafa fé af hjónum, samtals
100.000.000 kr. með hótunum um
að beita manninn eða nána vanda-
menn hans líkamlegu ofbeldi.

Í héraðsdómi var maðurinn
dæmdur til að greiða 800.000
krónur í miskabætur til hjónanna,
en var sú krafa lækkuð um helm-
ing í Hæstarétti, því engin gögn
höfðu verið lögð fram til þess að
sýna fram á miska annars hjón-
anna. Maðurinn, sem er fæddur
árið 1978, hefur samkvæmt sak-

arvottorði ekki sætt refsingu áður.
Við ákvörðun refsingar var litið
til þess að maðurinn setti fram
verið mjög alvarlegar hótanir.
Hann bæði hótaði því að hann
mundi notfæra sér fjölskyldu
mannsins til að knýja fram
greiðslu og hótaði honum með
þeim orðum að ef hann talaði við
lögreglu eða aðra sem mundu
leita þeirra gæti hann lofað því
að hann mundi sjá eftir því alla
tíð eða ekki vera til staðar til að
sjá eftir því.

Hæstiréttur staðfestir dóm
Héraðsdóms Vestfjarða

Framtíðarsýn Arctic Odda ehf.
og Valþjófs ehf. er að á Þingeyri
byggist upp öflugt eldisfyrirtæki
og að á Flateyri byggist upp öflug
bolfiskvinnsla. Þetta segir Gunn-
ar Torfason, framkvæmdastjóri
Valþjófs. Fyrir helgi var greint
frá samkomulagi sem fyrirtækin
tvö hafa gert ásamt Vísi hf. Gunn-
ar segir að Valþjófur áformi einn-
ig bolfiskvinnslu á Þingeyri. „Við
höfum gert tilboð í fiskvinnslu-
hús á Þingeyri, þar sem áður var
fyrirtækið Norðurborg og erum

að hugsa um fiskvinnslu þar líka
en í smáu sniði,“ segir Gunnar.

Valþjófur var annað tveggja
fyrirtækja sótti um aflamark
Byggðastofnunar á Þingeyri í
sumar. Hitt fyrirtækið var Arctic
Oddi en í ljósi breyttrar stefnu
hjá Arctic Odda þess efnis að
hætta í bolfiskvinnslu, er ljóst að
fyrirtækið fær kvótanum ekki út-
hlutað. Gunnar gerir ráð fyrir að
umsóknin fái afgreiðslu um
miðjan mánuðinn.

Byggðastofnun hefur auglýst

laust til umsóknar aflamark stofn-
unarinnar á Flateyri, alls 300
þorsígildistonn. Gunnar segir að
Valþjófur sæki um kvótann. Val-
þjófur hefur gert út á Flateyri í
rúmt ár og lagt upp hjá Arctic
Odda. „Þessi byggðamál fyrir
vestan eru erfið og ekki auðvelt
að fá fyrirtæki til að vera með starf-
semi. En við erum fullir bjart-
sýni, ég og Ólafur Jens Daðason,
meðeigandi Gunnars í Valþjófi.
En það er alveg ljós að það þarf að
hafa fyrir þessu,“ segir Gunnar.

Flóra Sigríður Ebenezerdóttir

Guðbjörg Halldórsdóttir Þórbergur Egilsson
Hugrún Þórbergsdóttir

Ólafur Jóhann Þórbergsson
Ásdís Helga Þórbergsdóttir

Ástkær eiginkona mín, stjúpmóðir og stjúpamma

lést þriðjudaginn 2. desember á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 13. desember kl. 14:00

Halldór Sigurgeirsson

Öflugar vinnslur í báðum þorpum
Þingeyri.
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Útgerðarfyrirtækið Hábrún
ehf. var stofnað á Ísafirði síðasta
vetur af nokkrum Ísfirðingum,
bæði brottfluttum og núverandi
íbúum. Fyrirtækið hefur keypt
108 þorskígildistonna kvóta og
gerir út bátinn Kristínu ÍS. Kvóta-
kaup hafa gengið illa, að sögn
Hallgríms Kjartanssonar, fram-
kvæmdastjóra Hábrúnar. „Við
ætluðum okkur að kaupa meiri
kvóta á árinu en það hefur verið
lítið framboð af kvóta og sá sem
er í boði er dýr,“ segir Hallgrímur.
Að félaginu standa Hallgrímur
og Davíð bróðir hans, Gísli Jón
Hjaltason, Haukur Oddsson og
bræðurnir Stefán, Jón og Hannes
Hrafnkelssynir.

Hallgrímur segir að rekstrar-
umhverfi krókaaflamarksbáta
hafi ekki erfiðara í mörg ár sökum
lágs fiskverðs á mörkuðum og
mikillar ýsugengdar. „Kvótinn
sem við erum með á bátnum er
sirka einn fimmti af afkastagetu
bátsins. Það var meiningin að
bjarga sér á leigukvótum en það
hefur gengið mjög illa á þessu
ári vegna hás leiguverðs á kvóta
og lágra verða á mörkuðum.“

Hallgrímur og Davíð hafa ver-
ið í útgerð og fiskeldi í mörg ár
og segir Hallgrímur gott að fá
nýja menn með sér í útgerðina.
„Þetta eru allt miklir Ísfirðingar
þó þeir séu ekki allir búsettir hér
og vilja veg Ísafjarðar sem mest-
an og þeir eru ekki að tjalda til
einnar nætur. Við ætlum að reyna
að byggja upp útgerðina á ein-
hverjum tíma,“ segir hann.

– smari@bb.is

Erfitt rekstr-
arumhverfi

Framkvæmdastjóri Kokka-
landsliðsins og kokkur í Ögri

Hafliði Halldórsson frá Ögri í
Ísafjarðardjúpi er framkvæmda-
stjóri íslenska kokkalandsliðsins.
Einnig rekur hann ferðaþjónust-
una Ögur Travel ásamt systkin-
um sínum, „sem eru heilmörg,“
að sögn Hafliða. Systkinin skipt-
ast á að vera í Ögri yfir sumar-
tímann og bjóða upp á öðruvísi
upplifun af Íslandi eins og þau
auglýsa sig. Þar blanda þau sam-
an sögu landsins, kajakferðum,
gönguferðum ásamt einstakri
matarupplifun. „Við erum með
mat tengdan kajakferðunum,“
segir Hafliði við BB. „Og sjáum
gríðarleg tækifæri í því og ferða-

þjónustu. Við viljum líka vera með
hágæða nálgun á hvort tveggja.“

Það er ekki laust við að það
komi vatn í munninn við að hugsa
um vel gerðan mat í samhengi
við kajakferðir. „Við höfum gert
kajakferðir með gourmet mat.
Það hafa þá verið ferðir sem taka
tvo eða fleiri daga, og við útbúum
bæði nesti sem er hægt að borða
í bátnum og kvöldmat á áfanga-
stöðunum. Við gerum þá eins
flottar máltíðir og aðstæður leyfa,
hvort sem það eru sjávarréttasúp-
ur sem eru eldaðar á prímus í
fjörunni, eða þriggja til fimm
rétta máltíðir í húsi og þá með

víni fyrir þá sem vilja og öllu
tilheyrandi. En við höfum alltaf
lagt áherslu á góðan mat.“

Hafliði er eins og fyrr segir
framkvæmdastjóri Kokkalands-
liðsins sem keppti nýverið í
Heimsmeistarakeppninni í mat-
reiðslu í Lúxemborg. Landsliðið
æfði í átján mánuði fyrir keppnina
en allir sem koma að liðinu eru
sjálfboðaliðar. „Það er gríðalega
mikil vinna að baki þessum stór-
um keppnum og hver liðsmaður
hefur án efa eytt hundruðum
klukkustunda í undirbúning. Þeir
eyddu til dæmis tuttugu dögum í
æfingar, bara í nóvember,“ segir

Hafliði. Hans hlutverk í kokka-
landsliðinu er að vera í forsvari
fyrir baklandið. Það þýðir að Haf-
liði sér um markaðssetningu,
rekstur og annað, m.a. að kynna
sér reglurnar fyrir hverja og eina
keppni.

„Þetta eru mjög nördaðar regl-
ur, og það er ekki nóg bara að
mæta og gera góðan mat, það er
alltaf verið að reyna að hanka
mann á einhverju. En íslenska
Kokkalandsliðið stendur sig svo
vel að eftir því er tekið. Við erum
að keppa við miklu stærri þjóðir
sem hefur bæði fleira fólk með sér
og meira fjármagn á bak við sig.“

Hafliði Halldórsson.200 milljónir í hringtengingu
Fjárlaganefnd Alþingis hefur

gert tillögu um 300 milljón króna
tímabundið framlag til fyrsta
áfanga framkvæmda við fyrir-
hugaða fjarskiptaáætlun. Í áætl-
uninni munu koma fram töluleg
markmið næstu ára um ljósleið-
aravæðingu og uppbyggingu ann-
arra fjarskipta á komandi árum. Í
greinargerð nefndarinnar segir að
gert er ráð fyrir að áætlunin verði
lögð fyrir Alþingi á næstu mán-
uðum en í drögum er m.a. gert

ráð fyrir vinnu við skipulagningu,
áætlunargerð og kortlagningu
stjórnvalda með innviðagagna-
grunni sem talið er að kosti um
40 m.kr. á næsta ári. Þá er gert
ráð fyrir verkefnum við að tengja
ótengda staði og/eða hringteng-
ingar landsvæða og miðað við að
um 200 m.kr. verði varið til þeirra.

Að auki er stefnt að öðrum
verkefnum í framhaldinu, svo
sem hringtengingu landsvæða
með meira en 5.000 íbúa og

eflingu stofnnets og uppbyggingu
ljósleiðaranets þar sem m.a. er
horft til eflingar brothættra byggða.
Hringtenging ljósleiðara á Vest-

fjörðum er aðkallandi mál eins
og kom bersýnilega í ljós þegar
stór hluti Vestfjarða misstu net-
samband í lok ágúst.
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Sætabrauðs-
drengir á
aðventunni
Kanónutónleikar verða í Ísa-
fjarðarkirkju þriðjudaginn 16.
desember þegar Sætabrauðs-
drengirnir efna til jólatónleika.
Sætabrauðsdrengirnir eru
stórsöngvararnir Garðar Þór
Cortes, Gissur Páll Gissur-
arson, Bergþór Pálsson og
Viðar Gunnarsson og undir-
leikari og útsetjari er Halldór
Smárason. Sætabrauðdrengirnir
taka sig ekki of alvarlega eins
og fylgjast má með á Face-
booksíðu þeirra og þrátt fyrir
hátíðarbrag sem verður á tón-
leikunum er allt eins líklegt að
drengirnir bregði á leik af og til.

Eyri komið
fram úr áætlun
Hjúkrunarheimilið Eyri á Ísa-
firði er um átta vikum á eftir
áætlun, en áætlað er að fram-
kvæmdum ljúki næsta sumar.
Fram til þessa hafa verið sam-
þykktir reikningar fyrir 505
milljónum króna vegna utan-
hússframkvæmda, en tilboðs-
upphæð verktaka var 464 millj-
ónir. Verkið hefur því farið
tæplega 9% fram úr áætlun.
Helsta skýringin er sú að
ákveðið var að breyta um utan-
hússklæðningu, sem er ending-
arbetri en sú sem upphaflega
var ráðgerð.

Jakob Valgeir
næst kvótahæsta
útgerðin
Jakob Valgeir ehf. í Bolungar-
vík er önnur kvótamesta útgerð
landsins í krókaaflamarkskerf-
inu. Fyrirtækið á 1.726 þorsk-
ígildistonna kvóta, eða 4,16%
að því er fram kemur á lista
Fiskistofu yfir 50 kvótahæstu
útgerðir í krókaaflamarkskerf-
inu. Stakkavík er kvótahæsta
útgerðin, með 2.968 þorskígild-
istonn. Í 10 sæti listans er Salt-
ing ehf. með 975 tonn. Salting
gerir út bátinn Fríðu Dagmar ÍS
frá Bolungarvík og er í eigu
Jakobs Valgeir Flosasonar,
framkvæmdastjóra og aðaleig-
anda Jakobs Valgeirs ehf og
samanlagður kvóti þessara
fyrirtækja er 2.700 þorsk-
ígildistonn.

Rauði krossinn hefur um árabil
veitt aðstoð í formi fataúthlutun-
ar, matar- og fjárhagsaðstoðar til
einstaklinga og fjölskyldna og
hafa deildir á norðanverðum
Vestfjörðum ákveðið að vera í
samvinnu við að taka á móti um-
sóknum og úthluta til þeirra sem
á þurfa að halda. Stofnaður hefur
verið sérstakur sjóður sem veitt
er úr, en takmarkað fjármagn er
til og því er leitað eftir bakhjörl-
um og styrkjum frá fyrirtækjum,
félögum og einstaklingum sem
gætu látið fé af hendi rakna til
geta veitt þá aðstoð sem þarf.

Það eru alltaf einhverjir sem
eiga erfitt með að láta enda ná
saman og þá eru jól og hátíðis-
dagar sá tími sem reynist erfiður
fyrir marga, sérstaklega barna-
fjölskyldur. Það er takmark að
allir fái aðstoð sem þurfa og að
hugað sé að þeim sem eiga
minna. Samfélagsleg ábyrgð –
það að gefa með sér er hagur
allra – og því er biðlað til þeirra
sem geta látið gott af sé leiða.

Reikningsnúmer sjóðsins er
 1176-05-401270 kt. 6207802789.
Umsóknir í sjóðinn er hægt að
senda á netfangið vestfirdir@red-
cross eða hafa samband í síma
864-6754.

Rauði krossinn hefur undan-
farin ár fengið gjafir og aðstoð
frá ýmsum aðilum og sjálfboða-
liðum og hefur það komið sér vel
en það hefur meðal annars verið
í formi jólagjafa, matar, ýmiss
konar þjónustu eins og frá hár-
greiðslu- og snyrtistofum og fleira.
Fyrir þetta er Rauði krossinn
þakklátur. Rauði krossinn hugar
líka að félagslegum verkefnum
og verður í samstarfi við geð-
ræktarmiðstöðina Vesturafl með
opið hús á Ísafirði á aðfangadags-
kvöld fyrir þá sem eru einir eða
þá sem vilja fá félagsskap. Boðið
verður upp á hátíðarmat og sjálf-
boðaliðar  sjá um að skapa nota-
lega kvöldstund.  Nánari upplýs-
ingar er hægt að fá hjá Rauða
krossinum í síma 456-3180 eða
hjá Vesturafli í síma 456-4406.

Rauða krossinn á Vestfjörðum
stofnar sjóð til aðstoðar þurfandi

„Ef það er norðankvika þá
koma þeir í Önundarfjörð“

Það er oft gestkvæmt hjá
Elísabetu Pétursdóttur að

Sæbóli á Ingjaldssandi. Þang-
að kemur fólk allsstaðar að
úr heiminum, bæði nemar í
tengslum við Háskólasetur

Vestfjarða, og gestir sem vilja
njóta náttúrunnar og um-
hverfis. Einn hópur ferða-

manna sem sækir Bettý heim
eru brimbrettakappar. „Það

eru nokkuð mörg ár síðan
þeir fyrstu fóru að koma. Þá
var það fólk sem var búsett

hér á svæðinu en eftir að Há-
skólasetrið opnaði fóru nem-

ar þaðan að koma líka. Það
eru þó nokkrir búnir að

koma í haust og ekki lengra
síðan heldur en um seinustu

helgi, þá var maður frá Bret-
landi á brimbretti útfrá,“

segir Bettý. „Hann Ingólfur
Olsen í Reykjavík hefur

komið oft og látið það síðan
berast að þarna sé hægt að

fara á bretti. Í eitt skiptið
kom strákur með honum sem

var markvisst að skoða og
skrá staði niður fyrir brim-

brettafólk.“ Þór sonur
Bettýjar hefur líka stundað

þetta sport en aðeins undir
leiðsögn þaulvanra brim-

brettakappa, eins og mamma
hans benti á. „Ef það er norð-

ankvika þá koma þeir í Ön-
undarfjörð og ef það er vest-
ankvika þá fara þeir í Dýra-

fjörð,“ segir Bettý. „Það eru
flottar bárur heima á Sæ-
bóli,“ bætir Þór við. „ Ég

byrjaði á stóru bretti en fór
svo að nota lítið bretti,

svokallað Body board, vegna
þess að það er erfiðara að

kafa undir, ráða við öldurnar
og ná þeim á stærri brettun-

um,“ segir Þór. Það verður
spennandi að sjá hvernig

framhaldið verður með þessa
íþrótt á Vestfjörðum þegar

fram líða stundir.

Elísabet Pétursdóttir frá Sæbóli á Ingjaldssandi.
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Íbúar á dvalarheimilinu Hlíf á Ísafirði koma saman á litlu jólum á hverju ári og hafa gert í
langan tíma. Kvenfélag Ísafjarðarkirkju hefur haldið utan um fögnuðinn svo til frá upphafi og
þetta eru mjög ánægjulegar samverustundir að sögn Geirþrúðar Charlesdóttur, fráfarandi for-
manns kvenfélagsins. Geirþrúður gegndi formennsku í kvenfélaginu í 24 ár og hefur verið í því
frá stofnun. „Við buðum upp á heitt súkkulaði að gömlum sið og heimabakað bakkelsi með því
á litlu jólunum,“ segir Geirþrúður. „Á litlu jólin koma íbúar á Hlíf og aðrir eldri borgarar og
þetta eru mjög hlýjar og góðar stundir, ekki síst fyrir okkur gestgjafana,“ segir Geirþrúður.

Litlu jólin á Hlíf
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Maður tekur bara því sem
Hilmar Pálsson á Ísafirði hefur

alla tíð verið útivistarmaður og
stundað veiðiskap, bæði ofan-
sjávar og neðan. Hann færir jafn-
an björg í búið með þeim hætti,
þó að fleira sé vissulega á borðum
á heimilinu en það sem hann hef-
ur veitt sjálfur.

Til dæmis lambakjöt. Þegar
Hilmar var á rjúpu inni í Mjóa-
firði núna í nóvember gekk hann
að vísu fram á stóran hóp af eftir-
legukindum sem enginn vissi um,
en lét sér nægja að skjóta rjúpuna.
Ekki notar hann byssu eða önnur
veiðitæki við allar veiðar; hann
kafar og veiðir rauðmaga með
berum höndunum.

Flestir á norðursvæði Vest-
fjarða þekkja eða kannast við
Hilmar sem starfsmann á um-
dæmisskrifstofu VÍS á Ísafirði,
en á komandi sumri er starfsaldur
hans þar orðinn 25 ár. Hann er
titlaður þjónustustjóri og jafn-
framt er hann staðgengill Guðna
Ó. Guðnasonar svæðisstjóra.
Starf Hilmars felst annars vegar
í almennri afgreiðslu á skrifstof-
unni og síðan að fara á staði þar
sem tjón hefur orðið, skrá það og
meta, útvega smiði eða aðra iðn-
aðarmenn eftir þörfum og gera
upp við þá sem orðið hafa fyrir tjóni.

Mikil samskipti við fólk
Hilmar segir að sér líki vinnan

hjá VÍS mjög vel. Hann segir að
starfið sé fjölbreytt og líflegt og
krefjist mikilla samskipta við
fólk. Og þar er Hilmar vissulega
á réttri hillu, því að hann er ein-
stakt ljúfmenni og lipurmenni
eins og óteljandi viðskiptavinir
hans hafa kynnst – og áður nem-
endur hans og samkennarar þegar
hann stundaði kennslu í mörg ár.

Svæðið sem umboðsskrifstofa
VÍS á Ísafirði spannar er allur
Vestfjarðakjálkinn suður að Gils-
firði, að undanskilinni Stranda-
sýslu, sem er undir skrifstofunni
á Akranesi. Venjulega fer Hilmar
ekki lengra vegna tjónamála en
um norðurhluta Vestfjarða, inn í
Djúp og suður í Dýrafjörð.

„Við notumst yfirleitt í þeim
efnum við smiði og aðra iðnaðar-
menn á stöðum sem eru lengra
frá Ísafirði.“

Fæddur í Valdagamlahúsinu
Hilmar Pálsson er fæddur á

Suðureyri við Súgandafjörð 1.
október árið 1952.

„Ég fæddist í Valdagamlahús-
inu, eins og það var kallað, nánast
beint á móti afa og ömmu. Húsið
var kennt við Valda gamla, sem
hét fullu nafni Valdimar Þorvalds-
son.“

Fjölskyldan fluttist frá Suður-

eyri til Flateyrar þegar Hilmar
var nokkurra mánaða gamall.

„Faðir minn var framkvæmda-
stjóri frystihússins þar fyrir Einar
ríka og gerði út tvo stóra togara.
Þarna vorum við í nokkur ár
þangað til föður mínum bauðst
staða framkvæmdastjóra á Sauð-
árkróki árið 1958 eða þar um bil.
Þar áttum við heima til 1961 þeg-
ar við flytjum aftur heim í Súg-
andafjörð. Þá er ég á níunda ári
og byrja að ganga í skóla á Suð-
ureyri.

Mér er minnisstætt þegar verið
var að skrá mig í skólann. Ég var
spurður hvar ég væri fæddur og
ég sagðist vera fæddur í Valda-
gamlahúsinu. Þarna átti ég heima
til 1975 en þá flytja foreldrar
mínir til Reykjavíkur.“

Kennsla á Núpi, í Reykja-
nesi og í Bolungarvík

Hilmar gekk í Menntaskólann
á Ísafirði og lauk þaðan stúdents-
prófi. Áður var hann tvo vetur á
Núpi í Dýrafirði og lauk þaðan
landsprófi.

Bjarni Pálsson skólastjóri á
Núpi tók af Hilmari það loforð,
að hann kæmi aftur seinna þegar
hann hefði lokið námi og kenndi
íþróttir. Þá strax var Hilmar búinn
að setja stefnuna á Íþróttakenn-
araskólann á Laugarvatni, fór
þangað eftir stúdentspróf og út-
skrifaðist árið 1978. Þaðan fór
hann svo beint á Núp til Bjarna,
kenndi við Héraðsskólann til
1983 og var síðan skólastjóri
Barnaskólans á Núpi einn vetur.

Næsta haust tók Skarphéðinn
Ólafsson svili Hilmars við skóla-
stjórn í Héraðsskólanum í Reykja-
nesi við Ísafjarðardjúp. Hann
vantaði kennara og Hilmar fór til
hans. Þar kenndi hann fram til
vorsins 1989 og síðan einn vetur
í Grunnskóla Bolungarvíkur.
Sumarið 1990 byrjaði hann svo
hjá VÍS á Ísafirði og hefur verið
þar síðan.

Fjölskyldan
Eiginkona Hilmars er Guð-

björg Bergþóra Skarphéðins-
dóttir frá Þingeyri við Dýrafjörð.
Hún er skrifstofustjóri hjá Hér-
aðsdómi Vestfjarða og hefur
gegnt því starfi í sautján ár í tíð
fjögurra héraðsdómara, fyrst Jón-
asar Jóhannssonar, síðan Erlings
Sigtryggsonar, svo Kristins Hall-
dórssonar og núna Sigríðar Elsu
Kristjánsdóttur.

Börn þeirra Guðbjargar og
Hilmars eru þrjú: Páll Janus,
fæddur 1978, Hugrún Lilja, fædd
1980, og Sindri Viðar, fæddur
1987.

Páll er vaktstjóri hjá Flugfélagi

Núna er öldungablakið hins vegar
dottið upp fyrir hjá Hilmari.

„Hérna á Ísafirði er þetta orðið
aðallega keppnisblak, spilað á
Íslandsmótinu og mannskapurinn
þar stendur sig að ég held ágæt-
lega, sérstaklega konurnar og
unglingarnir. Við sem vorum að
leika okkur í þessu hérna áður
erum dottnir út.“

Hjá Hilmari er í staðinn komin
önnur líkamsrækt og sund fimm
morgna í viku. Þrjá daga í viku
vaknar hann klukkan hálfsex á
morgnana og fer í Stúdíó Dan, er
þar að lyfta og hreyfa sig á
hlaupabrettum í einn og hálfan
klukkutíma.

„Hina tvo dagana fer ég í sund
klukkan sjö á morgnana. Það er
bara ekki opnað fyrr.“

– Þú færir fyrr ef svo væri?
„Að sjálfsögðu! Svo er það

kajakinn og önnur útivist um
helgar. Og veiðimennskan á þeim
tímum sem hún er, gæs á haustin
og síðan rjúpa. Síðan er stokk-
öndin alltaf vinsæl, og einn og
einn selur þegar fer að birta meira
eftir áramótin.“

Selkjötið úrvalsmatur
– Þið borðið selkjöt ...
„Jájá. Sérstaklega er hrygg-

Íslands á Ísafjarðarflugvelli og
hefur unnið þar lengi. Hugrún er
sjúkraliði, býr á Stokkseyri og er
núna í hjúkrunarnámi. Hún er
með hesta og kindur og hænur
og hunda og ketti og hvaðeina.
Sindri býr í Reykjavík og starfar
hjá ÞG-verktökum.

Barnabörn Hilmars og Guð-
bjargar eru orðin þrjú.

„Páll Janus og Elísa kona hans
eiga tvær dætur, Hrefnu Dís og
Soffíu Rún, en síðan eru þau
komin með þriðju stelpuna. Það
er dóttir Sindra, Emilía Rós, sem
hann og hans fyrrverandi áttu
saman.“

Hugrún er ekki búin að gera
foreldra sína að afa og ömmu.

„Hún segir hins vegar að ég sé
afi margra hesta og hunda og allt
það.“

Árrisull maður!
Hilmar er þekktur útivistar-

maður og veiðimaður eins og áð-
ur kom fram, og raunar hefur
hann stundað ýmsar íþróttir innan
húss sem utan alla sína tíð. Þar á
meðal átti blakið hug hans allt
frá 1990, þegar hann byrjaði að
spila öldungablak á Ísafirði. Hann
stundaði það lengi og sótti meðal
annars mörg öldungamót í blaki.

vöðvinn mjög góður maríneraður
og grillaður. Alveg úrvalsmatur.“

– Nú til dags er varla mikið um
selkjöt á borðum, eða hvað?
Nema auðvitað eins og alltaf hef-
ur verið hjá þeim ágæta manni
Hálfdáni Guðröðarsyni úr Kálfa-
vík í Skötufirði ...

„Nei, það er nú ekki mikið um
það. En við Gunnar Sæmundsson
félagi minn höfum farið og náð
okkur í sel. Við förum þá bara
hér inn í Djúpið og höfum kajak-
inn með. Það eru ákveðnir staðir
þar sem þeir eru margir og maður
velur bara eftir hausstærðinni,
hæfilega stóran, ekki of gamlan.
Við úrbeinum hann og frystum
kjötið, og síðan tekið það eftir
hendinni og steikt eða grillað.“

– Þetta er landselur ...
„Já, allt landselur, eins til

tveggja ára, ekki eldri. Þetta er
mjög gott kjöt.“

Veiðiskapurinn
og kajakróðurinn

Stangveiðin hefur löngum
verið heldur ofar á blaði hjá Hilm-
ari en skotveiðin. Bæði hnýtir
hann flugur og veiðir eingöngu á
flugu, mikið í silungsánum í
grenndinni. Svo hefur hann oft
tekið einn-tvo túra á sumri sem
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m að höndum ber

leiðsögumaður laxveiðimanna í
ánum inni í Djúpi, Langadalsá,
Laugardalsá og Hvannadalsá.

Í skotveiðinni eru alltaf gæsa-
veiðar og rjúpnaveiðar á dag-
skránni hjá Hilmari þegar þeir
tímar eru, og svartfugl vor og
haust ef tækifæri gefst. Svo er
eitt áhugamál enn sem hann er
búinn að iðka síðan 2001, en það
er kajakróður, sem áður var
nefndur.

„Þetta stundum við mikið bæði
vetur og sumar, hvenær sem færi
gefst. Stundum förum við langa
túra, bæði inn í Jökulfirði og í
Arnarfjörðinn, og svo bara í firð-
ina hér í kring. Reykjanesið inni
í Djúpi er mjög góður staður til
að vera með kajak og skoða nátt-
úruna. Þangað förum við kajak-
menn og konur þrisvar á ári, á
vorin og haustin og á þorrablót í
janúar.

Svo hef ég farið í Breiðafjörð-
inn, sem er draumasvæði kajak-
manna. Í sumar fórum við til
dæmis í tveggja vikna  sumarfrí
með kajakana á toppnum á bíln-
um og tjaldvagninn í eftirdragi
og rerum þar sem færi gafst,
meðal annars á Siglufirði, Akur-
eyri, Seyðisfirði og Reyðarfirði,
og vöktum töluverða athygli með

allan þennan búnað á bílnum. Og
þetta verður sko gert aftur næsta
sumar!“

Rauðmaginn veiddur
með höndunum

Hilmar hefur mikið stundað
gönguferðir um Hornstrandir og
raunar víða um land.

„Við erum búin að ganga nán-
ast allar leiðir á Hornströndum,
Laugaveginn að sjálfsögðu og
yfir Fimmvörðuháls, svo dæmi
séu tekin.“

Síðasta árið sitt á Núpi byrjaði
Hilmar að stunda köfun. Hann
var á fullu í því sporti árin í
Reykjanesi og svo framan af eftir
að hann flutti á Ísafjörð, en minna
nú seinni árin. Vegna þess starfa
síns að fara í hylji í Langadalsá á
haustin að smala laxi í klak fyrir
veiðifélagið telur hann að fyrir
utan laxinn sé hann sá sem hefur
séð flesta veiðistaði þar neðan
yfirborðsins.

„Nú orðið er ég meira bara að
snorka. Þá fer maður með gler-
augu og öndunarpípu og syndir í
yfirborðinu. Svo skellir maður
sér niður ef maður sér eitthvað
sniðugt. Mest er það að ná sér í
rauðmaga.“

– Stingurðu hann þá?

„Nei, hann er bara tíndur með
höndunum.“

– Hvar helst?
„Aðallega í Vöðunum í Ön-

undarfirði. Svo er ég líka búinn
að prófa í pollunum hérna fyrir
innan flugvöllinn, en ég hef ekki
fundið neitt þar.“

Gengur ekki að týna
særðum fuglum

Til gæsaveiða fer Hilmar helst
í Önundarfjörð og Dýrafjörð en
líka veiðir hann í Inndjúpinu og
á ströndinni þar fyrir utan.

– Er það mikil kúnst að skjóta
gæs?

„Ég verð nú að segja að það sé
dálítil kúnst. Maður kemur sér
fyrir í myrkrinu fyrir birtingu og
leggur út gervigæsahópa eftir
ákveðnum reglum og reynir að
líkja sem mest eftir hegðan gæs-
arinnar í sjálfri náttúrunni. Síðan
er að kalla á gæsirnar með gæsa-
flautu sem líkir eftir kvaki þeirra
og reyna að lokka þær til sín. Svo
er þetta auðvitað bráð sem er á
hraðri ferð og kúnst að hitta.“

– Ertu með hund til að sækja
bráðina?

„Yfirleitt er það nú ekki. Ég
hef einu sinni tekið þátt í gæsa-
veiði með hund. Það var vel þjálf-

aður hundur sem sótti hverja ein-
ustu gæs. Það voru hátt í tuttugu
sem lágu. Svo voru tvær sem
flugu frá okkur og við týndum en
hundurinn fann þær.“

Ein lítil saga frá gæsaveiðinni:
„Eitt sinn var ég inni í Skálavík

í Mjóafirði og gæsir á túnunum
fyrir neðan. Ég var með góðan
riffil sem Kristján í Svansvík lán-
aði mér og læddist í þokkalegt
færi, miðaði á hausinn á einni
gæsinni og skaut. Skotið lenti
samt ekki í hausnum og særð
gæsin flaug upp og út á sjó. Ég
gat auðvitað ekki skilið hana eftir
þar, þannig að ég fór heim til
Geirs bónda og fékk lánaðan hjá
honum bát, reri út á fjörðinn og
sótti gæsina.

Maður reynir af fremsta megni
að skilja ekki eftir særða bráð.
Þess vegna er mér mjög illa við
að fara á kvöldflug í gæs, eins og
margir stunda, að vera að skjóta
undir myrkrið og týna svo særð-
um fuglum. Það gengur ekki.“

Tók nauðsynja-
vörur út á rjúpuna

– Rjúpnaveiðin er frábrugðin
gæsaveiði ...

„Já, það er allt öðruvísi veiði.
Rjúpnaveiðin er góð útivist þar

sem maður gengur úti í náttúr-
unni. Síðari árin hef ég veitt nær
eingöngu inni í Mjóafirði.

Þegar ég var í Reykjanesinu
stundaði ég rjúpnaveiði töluvert
mikið. Í kennaraverkfallinu
mikla fyrir meira en þrjátíu árum
var lítið um peninga og það haust-
ið skaut ég eitthvað á þriðja
hundrað rjúpur sem fóru í Vöru-
val á Ísafirði og svo tók ég bara
nauðsynjavörur út á það.

Þetta er líka mjög skemmtileg
veiði, sérstaklega í skóglendinu
þar sem maður tekur nánast allan
fugl á flugi. Það var ekkert
óvenjulegt á þeim árum þegar ég
var í Nesinu, að maður kæmi
heim með þrjátíu til fjörutíu fugla
eftir kannski þriggja tíma veiði-
ferð, og stundum eina og eina
gæs að auki.“

– Er rjúpan ekki spakur fugl?
Oft er hún vappandi í húsagörð-
um ...

„Það fer nú mikið eftir veðrátt-
unni hversu stygg hún er. Líka
eftir snjóalögum. Ef hún er á
berangri og lítill snjór, þá er hún
mjög stygg. Aftur á móti þar sem
ég var mest að veiða í Keldu-
skóginum inni í Ísafirði og þar í
kring, þá var hún í háu kjarri og
maður labbaði að henni þangað
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frysti. Maður nýtir allan fuglinn
eins og hann leggur sig, tekur
bæði hjarta og fóarn og lifur og
nýtir það seinna í sósugerð.“

Ljósmyndun og matreiðsla
– Þú ert líka úti í náttúrunni

einfaldlega til þess að skoða hana
án þess að veiða ...

„Já, það er vissulega mikið
áhugamál mitt. Náttúruskoðun
almennt og þó einkum fuglaskoð-
un og ljósmyndun úti í náttúrunni.
Þá eru fuglarnir skotnir með
myndavél en ekki byssu. Ég er
alltaf með myndavélina með mér
hvert sem ég fer, líka þegar ég er
undir yfirborði sjávar.“

– Eitt áhugamálið enn: Þú ert
áhugamaður um matreiðslu ...

„Það byrjaði nú næstsíðasta
eða síðasta veturinn minn þegar
ég var hér í Menntaskólanum. Þá
fórum við Guðbjörg á matreiðslu-
námskeið í Húsmæðraskólanum.
Þarna kviknaði áhugi minn á
eldamennsku. Ég hef alla tíð haft
mjög gaman af því að elda. Meira
geri ég það við hátíðleg tækifæri
en konan eldar nú mun meira en
ég, þó að ég geri það vissulega
líka. En ég sé alveg um villibráð-
ina.“

– Hvernig er það á þínu heimili

til hún flaug upp og skaut hana á
fluginu. Yfirleitt er hún nú frekar
spök, blessunin.“

Skýtur aldrei teistu
– Svo er það svartfuglinn ...
„Þá fer maður út á bát. Við

förum hér út á Djúpið og undir
Bjarnarnúpinn og undir Grænu-
hlíð og út fyrir Ritinn. Eins út
með Stigahlíðinni. Þegar hópur-
inn finnst, þá er bara að reyna að
komast í færi. Mest er þetta lang-
vía og stuttnefja. Teistu skýt ég
aldrei. Ég hef aldrei getað fengið
mig til þess. Hún er líka mjög
smá og lítill matur á henni. Það
er töluvert teistuvarp í Reykja-
nesinu, í grjótinu við Hveravíkina
rétt fyrir neðan skólann. Á vorin
voru þær oft með manni í sund-
lauginni á morgnana.“

– Það er öllu meiri matur í
gæsinni en teistunni ...

„Já, góð gæs dugar alveg fyrir
fjóra til fimm. Þetta er góð búbót.
Eins og lambalæri.“

– Hvernig gengurðu frá gæs-
inni til geymslu?

„Fyrst læt ég hana hanga tvo
til fjóra daga eftir hitastigi. Svo
fer ég með hana í bílskúrinn,
reyti hana og svíð, tek síðan innan
úr og pakka henni í plast og set í

– er nokkurn tímann nokkurt ann-
að kjötmeti á borðum en það sem
þú hefur aflað sjálfur með veið-
um?

„Já, vissulega, svo sem lamba-
kjöt og hrefnukjöt og fleira. Svo
fæ ég stundum hálft naut á móti
Palla syni mínum. Líka borðum
við mikið af fiski sem Kári í
fiskbúðinni selur.“

– Þó að þú veiðir nú flest, þá
ferðu varla á sauðfjár- eða naut-
gripaveiðar ...

„Nei, en ég lenti nú í því um
daginn þegar ég fór á rjúpu, að
þá gekk ég fram á nítján kinda
hóp fyrir ofan Eyri í Mjóafirði.
Ég hringdi í Sigmund á Látrum
og þetta fannst honum alveg stór-
skrítið, þeir höfðu ekkert séð
þetta þegar þeir voru að smala og
héldu að allt væri komið. Daginn
eftir fór smalalið að ná í féð, og
þá voru þarna tuttugu og fjórar
ær með lömbum, ekki samt frá
Látrum.“

Ekki um annað að ræða
Hilmar er búinn að vera edrú

hátt í hálfan annan áratug. Hann
fór í meðferð á sínum tíma og
væntanlega ekki að ástæðulausu.

„Edrúmennskan er fyrir löngu
orðin minn lífsstíll. Ég fór í með-

ferð sumarið 2001, fann að ég
var hættur að ráða við áfengis-
neysluna. Það var ekkert um
annað ræða ef ég ætlaði að lifa
sæmilegu lífi. Ég gat ekki boðið
fjölskyldunni upp á þetta, þannig
að ég dreif mig inn. Fyrst var ég
á Vogi og svo í eftirmeðferð á
Vík. Þetta hefur gengið ljómandi
vel síðan.

Ég byrjaði seint að drekka. Var
kominn um tvítugt þegar ég
smakkaði fyrst áfengi og gerði
mjög lítið af því fyrstu árin. En
þegar ég var að kenna á Núpi var
oft fengið sér í glas með sam-
kennurum. Ekki mikið annað til
skemmtunar. Þannig ánetjaðist
ég þessu smátt og smátt. Eftir að
ég kom hingað út eftir innan úr
Reykjanesi fór ég meira að sulla
í þessu einn.

Að lokum sá ég enga leið aðra
en að skrúfa bara fyrir. En það
gat ég ekki án þess að fá hjálp.
Það var mikið gæfuspor. Ég sé
það betur og betur eftir því sem
árin líða, hvað þetta er miklu
betra og heilbrigðara líf.“

Sáttur við tilveruna
Tíminn líður. Hilmar Pálsson

varð 62 ára í haust.
„Núna bíður maður bara eftir

því að geta farið að slappa af og
sinna áhugamálunum betur, ef
maður heldur heilsu. Það ættu að
vera þrjú ár í það hjá mér.“

Varðandi íþróttirnar segir
Hilmar:

„Ég er nú ekki mikið á hlaupum
lengur, kominn með gerviliði í
báðar mjaðmir. Hjá mér virðist
þetta vera ættgengt. Skipt var
um fyrri liðinn árið 2007 og þann
seinni árið 2009.“

– Háir þetta þér ekki á göngu,
til dæmis á rjúpnaveiðum?

„Nei, ekki á göngu. Maður ber
náttúrlega ekki þungar byrðar
lengur, en það er ekkert mál að
ganga tuttugu-þrjátíu kílómetra.“

– Þegar þú lítur yfir ævina,
sem hjá flestum er svo löng þegar
hún er framundan en svo stutt
þegar maður horfir til baka, ertu
sáttur við tilveruna?

„Já, það er ég. Maður tekur
bara því sem að höndum ber.
Þegar maður á góða konu og góða
fjölskyldu, hefur í sig og á og
eitthvað að fást við í frístundum,
þá er maður ánægður. Við Gugga
mín erum búin að vera saman í
meira en fjörutíu ár.“

– Viðtal: Hlynur Þór Magnús-
son.

„Edrúmennskan er fyrir löngu
orðin minn lífsstíll. Ég fór í með-
ferð sumarið 2001, fann að ég
var hættur að ráða við áfengis-
neysluna. Það var ekkert um
annað ræða ef ég ætlaði að lifa
sæmilegu lífi. Ég gat ekki boðið
fjölskyldunni upp á þetta, þannig
að ég dreif mig inn. Fyrst var ég
á Vogi og svo í eftirmeðferð á
Vík. Þetta hefur gengið ljómandi
vel síðan.“
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Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir laust til umsóknar 100%
starf fulltrúa á skrifstofu skólans. Áætlað er að viðkomandi
hefji störf 5. janúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
Leitað er eftir einstaklingi, karli eða konu, með frumkvæði,
góða skipulagshæfileika, mikla þjónustulund og jákvætt við-
mót. Góð færni í íslensku er skilyrði og einnig færni í ensku.
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg og mikilvægt að við-
komandi hafi áhuga á skólastarfi. Um er að ræða mjög fjöl-
breytt starf sem felst í almennum ritara- og skrifstofustörfum,
símsvörun, upplýsingagjöf og samskiptum við nemendur,
gesti og starfsmenn. Þar að auki má nefna ýmis sérhæfð
verkefni, s.s. skráningu upplýsinga í INNU og á vef skólans,
umsýslu og skráningu gagna, og skjalavörslu. Laun eru
samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og
stofnanasamningi SFR. Umsókn skal fylgja ítarleg náms-
og starfsferilsskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar

upplýsingar um menntun. Umsóknarfrestur er til og með
22.12.2014.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðn-
ingu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Umsókn-
um skal skilað rafrænt á netfangið jon@misa.is ásamt
ferilskrá, prófskírteinum og meðmælum. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða.Skólabragur Mennta-skólans
á Ísafirði er góður og andrúmsloftið í starfsmanna-hópnum
er gott. Þar er ein besta vinnuaðstaða til náms og kennslu
sem þekkist á landinu. Menntskólinn á Ísafirði er meðal
fremstu framhaldsskóla landsins í notkun upplýsinga-tækni.

Nánari upplýsingar veitir Jón Reynir Sigurvinsson skóla-
meistari í síma 896-4636 eða í tölvupósti jon@misa.is.

Jón Reynir Sigurvinsson
Skólameistari MÍ

Fulltrúi á skrifstofu - Menntaskólinn á Ísafirði

Frumvarpið eykur misskiptingu
Gísli Halldór Halldórsson, bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar, telur
frumvarp um afnám lágmarksút-
svars ekki vera til hagsbóta fyrir
sveitarfélögin í landinu. „Þetta
er miklu flóknara mál en að það
snúist aðeins um að afnema lág-
marksútsvar. Það þarf að velta
fyrir sér hvaða möguleika sveitar-
félög hafa til að keppa á þessum
grundvelli. Það er auðvitað nær-
tækt að velta fyrir sér Seltjarnar-
nesi og Reykjavík. Þjónustan er
að miklu leyti á höndum Reykja-
víkur svo að sveitarfélag líkt og
Seltjarnarnes getur þar af leiðandi
lækkað útsvar niður úr öllu valdi.
Þar með verður til aðstöðumunur
sem mun bæði auka misskiptingu
einstaklinga sem og sveitarfé-
laga,“ segir Gísli Halldór í sam-
tali við Fréttablaðið.

Gísli Halldór telur að frum-
varpið þurfi að skoða í samhengi
við aðra þætti. „Sveitarfélög í
landinu eru misstór, búa við mis-
munandi aðstæður, eru mislangt
frá þjónustunni í Reykjavík og
svo framvegis. Sum sveitarfélög
munu ekki hafa möguleika til að
vera í slíkri búsetusamkeppni við
önnur sveitarfélög. Það er ekki
hægt að taka svona ákvörðun í
einhverju tómarúmi. Þessi um-
ræða verður að vera í samhengi

við annað á íslensku sveitar-
stjórnarstigi.“

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir,
þingkona VG, hefur einnig uppi
miklar efasemdir um þetta frum-
varp og bendir á að Samband ís-
lenskra sveitarfélaga hafi lagst
gegn frumvarpinu þegar það var

fyrst flutt á Alþingi. Ástæða þess
að sambandið lagðist gegn frum-
varpinu væri sú að það kynni að
ýta undir falska búsetu einstakl-
inga. Skattgreiðendur gætu þar
af leiðandi flutt lögheimili sitt í
önnur sveitarfélög, þar sem út-
svar er lágt, án þess að búa þar að

staðaldri. „Þetta er raunveruleg
hætta og við getum ekki búið svo
um hnútana að þetta verði vanda-
mál í íslensku þjóðfélagi. Sveitar-
félög, sem búa við stóriðju af ein-
hverju tagi, gætu lækkað útsvarið
hjá sér gríðarlega og búið þannig
til hálfgerðar skattaparadísir á Ís-

landi. Þannig myndum við auka
misskiptinguna í íslensku þjóð-
félagi meira en hún er í dag.
Sveitarfélög sem vilja lækka
álögur á bæjarbúa geta gert það á
annan hátt en að lækka útsvar
þeirra,“ segir Bjarkey.

– sfg@bb.is

Gísli Halldór telur frumvarp laga um tekjustofna sveitarfélaga ekki vera til hagsbóta fyrir sveitarfélögin.
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands, í
samvinnu við Íslandsstofu og
markaðsstofur landshlutanna,
hefur nýlega gefið út handbókina
„Einstök íslensk upplifun“.Bókin
er ætluð sem stuðningur fyrir þá
sem vilja tileinka sér aðferðir
upplifunar ferðaþjónustu. Tól og
tæki upplifunarhönnunar skapa
fyrirtækjum, stöðum og svæðum
tækifæri til þróunar verðmætari
afurða og þjónustu sem henta
þeim markhópi sem horft er til.
Með því að draga fram sérstöðu
staða, svæða og landa við þróun

og uppbyggingu má fá meiri slag-
kraft við markaðssetningu, aukið
virði og ánægðari gesti. Bókin
samanstendur af stuttum köflum,
dæmisögum, gátlistum og fleiru
sem nýst getur við þróun í ferða-
þjónustu. 

Sigríður Ó. Kristjánsdóttir,
verkefnastjóri Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands á Ísafirði er frum-
kvöðull þessa verkefnis. Hún
hefur jafnframt stýrt verkefninu
frá Ísafirði en það hefur verið í
vinnslu í þrjú ár. „Upphafið var
þannig að ég las grein um upplif-

unarfræði og fór í kjölfarið að
skoða þau betur. Ég komst svo í
kontakt við manneskju í Finn-
landi og það varð úr að við fórum
tvær héðan frá Íslandi á námskeið
þangað. Upplifunarfræðin sem
slík tengist meira en bara ferða-
þjónustu en við ákváðum að taka
þann vinkil í gerð handbókarinn-
ar,“ segir Sirrý eins og hún er
jafnan kölluð.

Í handbókinni er sagt frá því að
hugtökin upplifunarferðir, upp-
lifunarferðamennska og upplif-
unarferðaþjónusta eru tiltölulega

ný í íslensku samhengi, þau vísa
til ferðamennsku þar sem lögð er
áhersla á að veita ferðalöngum
meira en góða þjónustu og að-
búnað, þar þurfi að framleiða
minningar sem eru samofnar
menningu og umhverfi hvers
staðar. „Við skoðuðum efni frá
Ástralíu og Kanada því svona
handbækur hafa verið búnar til
þar. Okkar handbók er unnin upp
úr þess konar efni sem og því
sem hefur verið gefið út hér á
landi. Bókin er ekki ætluð sem
gátlisti sem hægt er að fara eftir

og þá verður allt fullkomið, held-
ur er hún hugsuð sem hugmynda-
banki, efni sem fólk getur sótt í
til að koma hugmyndafluginu af
stað.“

„Við erum líka með vefinn ein-
stokupplifun.is sem á að vera eins
og önnur innkoma á handbókina.
Þar eru kaflar úr bókinni og ef
smellt er á þá er hægt að lesa
meira og jafnvel reynslusögur,
en við ætlum svo að bæta við
þær smám saman. Og rauði þráð-
urinn í gegnum allt saman er upp-
lifun sem þema,“ segir Sirrý.

Einstakri upplifun stýrt frá Ísafirði
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  Sr. Baldur Vilhelmsson, Vatnsfirði
Sr. Baldur Vilhelmsson, prest-

ur og prófastur í Vatnsfirði við
Ísafjarðardjúp lézt 26. nóvember
s.l., 85 ára, f. 22. júlí 1929 á Hofs-
ósi. sonur hjónanna Vilhelms Er-
lendssonar kaupmanns þar, síðar
póst-og símstöðvarstjóra á Blöndu-
ósi, og  Hallfríðar Pálmadóttur
prests Þóroddssonar á Hofsósi
og konu hans Önnu Jónsdóttur
prests Hallssonar í Glaumbæ, svo
að ekki þurfti lengi að leita presta-
blóðs hjá Baldri. Systkini hans
voru fjögur.  Hann hafði verið
búsettur vestur við Ísafjarðardjúp
í meira en hálfa öld; gegndi em-
bætti í Vatnsfirði, prests frá 1956
og prófasts frá 1988, til aldamóta
2000, en átti áfram búsetu í Vatns-
firði. Baldur var vistmaður á
hjúkrunarheimilinu Grund síð-
ustu misseri.

Eiginkona Baldurs var Ólafía
Salvarsdóttir frá Reykjarfirði við
Djúp, f. 1931. Þau hófu búskap í
Vatnsfirði 1958 og átti Ólafía
ríkan þátt í reisn þessa góða prest-
seturs, hún var dugnaðarkona og
nutum við gestir þar einlægt gest-
risni, er við sóttum Vatnsfjörð
heim. Hún féll óvænt frá á s.l.
sumri, nær 83 ára. Þau eignuðust
5 börn: Hallfríði, Ragnheiði, Þor-
vald, Stefán og Guðbrand; dóttir
Ólafíu, Evlalía Sigríður, var stjúp-

dóttir Baldurs.
Baldur Vilhelmsson var eftir-

minnilegur maður í alla staði. Ég
kynntist honum, þegar hann hafði
lokið stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum á Akureyri (1950) og
síðan dvalizt einn vetur við kenn-
slu norður í landi 1951-52. Hann
lauk prestsnámi í guðfræðideild
Háskóla Íslands vorið 1956. Ekki
löngu eftir að Baldur kom að
norðan, vorið 1952, sá ég hann
oft á göngu í bænum, lífsglaðan
stúdent i ljósum frakka með hatt
á höfði, spjallandi við einn og
annan á torgum og gatnamótum,
enda átti létt með að blanda geði
við menn af ýmsum gráðum, unga

Einar Laxness.

sem aldna, háa og lága, ríka sem
fátæka. Hann hafði allsnemma á
árum sínum á Akureyri gengið
til liðs við verkalýð og vinstri
menn og var alla ævi talsmaður
þeirra sem minna máttu sín í sam-
félaginu. Þó að hann gæti verið
alvörumaður í samtölum og
fylginn sér, var oft grunnt á þeim
húmor, sem gerði mörgum mann-
inum glatt í geði. Orðheppinn
var hann með afbrigðum, eins og
skemmtisögur þær sem ganga
fyrir vestan votta, -  kannski
stundum tilbúnar eða færðar í
stílinn.

Við Baldur tengdust böndum
á pólitískum vettvangi, einkum
meðal róttækra stúdenta á róstu-
samri tíð, baráttumenn ungra
sósíalista fyrir réttlátara þjóðfé-
lagi og ekki sízt þeirri stefnu að
Ísland - nýstofnað lýðveldi - yrði
ekki erlend  herstöð um alla fram-
tíð. Eftir að Baldur fluttist vestur
á firði á sögulegan stað, Vatns-
fjörð við Ísafjarðardjúp, 1956,
hélzt sambandið alltaf áfram. Við
höfðum á stúdentsárum farið
saman í ferðalög út á land með
félögum, m.a. um Snæfellsnes
og Reykhólasveit, auk styttri
ferða. Áttum við góða ferðafé-
laga, stórfróða um land og sögu,
þar sem voru þeir Vestfirðingar

Kjartan Ólafsson, síðar ritstjóri,
og Sigurjón Einarsson, síðar
prestur á Kirkjubæjarklaustri.
Þannig héldu ferðir okkar áfram
í Willysjeppa föður míns til að
kynnast landi og þjóð. Minnistæð
er ferð norður í land sumarið
1962 um Húnavatns- og Skaga-
fjarðarsýslur, en þá síðarnefndu
hafði Baldur sterkar taugar til að
sjálfsögðu, kallaði einatt – með
áherzlu - meginhérað og hafði
dvalizt á sumrum á æskuárum á
Reynistað hjá Sigrúnu, móður-
systur sinni og manni hennar,
Jóni, alþingismanni. Í Skagafirði
naut Baldur þess að heimsækja
fornar slóðir, og þá varð Sturl-
unga oft til þess að rifja upp per-
sónur og atburði.

Margar ferðirnar áttum við fé-
lagar Baldurs með honum um
þetta víðlenda prestakall hans, -
strandlengjan vel á annað hundr-
að km, - allt frá Ögri (með sjóferð
út í Vigur, ásamt nafna hans og
svila, bónda þar)  -  þrætt firðina
löngu, Skötufjörð, Mjóafjörð og
Ísafjörð í Djúpi, síðan út Langa-
dalsströnd og Snæfjallaströnd,
þar sem vestasti kirkjustaðurinn
er á sjávarbakka: Unaðsdalur; -
Æðey blasir við á Djúpinu, en
Kaldalón minnist við Drangajök-
ul. Þrátt fyrir hnignandi mannlíf
á þessum slóðum undi Baldur
sér þar vel nær því til hinztu
stundar. Og mörg snjöll eftir-
mælin ritaði hann um sveitunga
sína í tímans rás. Jens í Kaldalóni,
bóndi í Bæjum, sagði líka í við-
tali, að hann hefði verið góður

prédikari, en útfararræðurnar þó
enn betri!

Um leið og Baldur hóf prest-
skap vestra var hann tvö fyrstu
árin búsettur í Reykjanesi og
kenndi þar við héraðsskólann.
Einnig kenndi hann þar síðar
árum saman, stundum staðgengill
skólastjóra. Vitnisburður nem-
enda um ágæta kennslu hans og
umhyggju fyrir velferð þeirra
kom glöggt fram í ágætri viðtals-
bók við Baldur sem Hlynur Þór
Magnússon skrásetti og kom út
2003.

Baldur var alla tíð fróðleiksfús
og fylgdist vel með því sem kom
út af bókum árlega. Fornum fræð-
um, sem hann komst í kynni við
í guðfræðideildinni hélt hann við.
Hann sótti námskeið í forngrísku
í Háskólanum á síðustu prest-
skaparárum sínum og í framhaldi
af því fór hann eitt haustið til
Edinborgar í þessu skyni. Það
varð til þess að tveir samkennarar
hans í Reykjanesi nutu kennslu
hans í þessari grein!

Við leiðarlok kveð ég minn
gamla og góða vin með sárum
söknuði og ríku þakklæti fyrir
meira en hálfrar aldar vináttu,
sem engan skugga bar á. Alla tíð
var hann sami gamli, góði og
skemmtilegi félaginn, sem auðg-
aði tilveruna með frumlegum til-
svörum og glettni, en líka sannri
lífsvizku.

Ég sendi börnum hans og syst-
ur samúðarkveðjur frá mér og
mínu fólki.

Einar Laxness.

Bugsy bæði á netinu
og í raunheimum

Á sama tíma og fjöldi manns
kom saman á Silfurtorgi til að
fylgjast með því þegar kveikt var
á jólatrénu, opnuðu hjónin Jóna
Dagbjört Guðmundsdóttir og
Hörður Sævar Harðarson nýja
verslun við Aðalstræti á Ísafirði.
Í mars á þessu ári opnuðu þau
netverslun með sama nafni, eða
bugsy.is en ákváðu að taka næsta
skref núna og opna alvöru búð.
Bugsy.is selur barnaföt sem hjón-
in kaupa í gegnum ýmsa heildsala
að utan.

Ástæðan fyrir því að hjónin
opnuðu vefverslun er sú að þau
hafði lengi langað til að sjá hvern-
ig það myndi ganga að selja vörur
á netinu. Sú hugmynd gekk
ágætlega en ekki meira en það,
„fólk var dálítið feimið við að
kaupa vörur á netinu,“ segir
Hörður Sævar í samtali við BB.
„Við vorum með opna verslun í
eina viku í sumar hérna á Ísafirði
og fórum líka á Patreksfjörð til

að kynna okkur. Núna seljum
við bæði á netinu og í versluninni
á Ísafirði.“

„Við fengum mjög góðar við-
tökur og það kom mikið af fólki
þegar við opnuðum verslunina á
laugardaginn,“ segir Hörður Sæ-
var. „Við stefnum á að bæta við
vöruúrvalið þegar fram líða
stundir. Það tók smá tíma að prófa
sig áfram en við sjáum í gegnum
netverslunina hvað virkar og
hvað ekki. Svo höfum við fengið
fyrirspurnir í búðinni um vörur
sem við héldum að virkuðu ekki.
Við höfum selt vörur um allt land
í gegnum vefverslunina, og það
er frír heimsendingarkostnaður.“

        – sfg@bb.is
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Sælkeri vikunnar er Kristjana Jónasdóttir á Ísafirði

Steiktur steinbítur og sælubitarSteiktur steinbítur og sælubitarSteiktur steinbítur og sælubitarSteiktur steinbítur og sælubitarSteiktur steinbítur og sælubitar
Þar sem Sigurrós skoraði á

mig að vera næsti matgæðing-
ur, má ég til með að deila þess-
ari uppskrift. Eldaði hana í
Grunnavík á gömlu eldavélinni
(er svo notalegt að heyra snark-
ið í henni) fyrir þó nokkrum
árum og fólk á næsta bæ kom í
mat til okkar og skapaðist mikil
stemming og enn talað um
steinbítinn hvað hann var góð-
ur, rifjar upp góðar minningar.

Steiktur steinbítur
með ávaxtasósu

1 kg steinbítur
2 msk hveiti
¾ tsk salt
¼ tsk pipar
½ tsk karrý
30 gr. Smjör til steikingar
ATH. Ég set meira af kryddi

en er uppgefið
Steinbíturinn er hafður roð-

laus. Skerið fiskinn í hæfilega
stór stykki. Hitið smjörið á
pönnunni. Blandið saman á
diski, hveiti, salti, pipar og um

helmingnum af karrýinu. Stráið
hinum hlutanum af karrýinu á
pönnuna saman við brætt smjör-
ið. Veltið fiskstykkjunum upp úr
hveitiblöndunni og steikið á
pönnunni. Látið þá hlið fyrst snúa
upp sem er roðmegin, loka hinni
hliðinni á undan svo safinn fari
síður úr fiskstykkinu. Lækkið
hitan eftir að búið er að steikja
báðar hliðar og látið krauma í 5-
10 mín eftir stærð fiskstykkjanna.
Smjöri bætt á ef þarf.

Ávaxtasósa
2 dl rjómi
1 epli (hef gult eða grænt)
¼ agúrka
1-2 msk súr-sæt pikles  (súrar
gúrkur)
½ -1 tsk sítrónusafi
23- tsk Dijon sinnep
Rjóminn þeyttur. Eplið og

agúrkan skoluð úr köldu vatni og
saxað smátt ásamt pikles ef notað
er súrar agúrkur. Öllu hrært sam-
an. Síðan borið fram með soðnum
kartöflum og  salati. Þar sem mér

finnst voða gott að fá mér sætt
með kaffinu eftir matinn, að þá
er gott að hafa það í hollara lagi
stundum.

Hollir súkkulaði sælubitar
1 bolli valhnetur
1/3  bolli chiafræ
1/3 bolli hampfræ
¼  bolli kakóduft ( eða kakó-
nibbur)
¾ bolli graskersfræ
1 bolli rúsínur
1 bolli döðlur
1-2 msk brædd kókosolía
( ef blandan er of þurr þá getur
verið gott að bæta við kókosolí-
unni)

Súkkulaðið
½ bolli hunang
¾ bolli kakóduft
1/3 bolli kakósmjör – brætt
1 msk kókosolía
Öllu hrært vel saman

Aðferðin
Setjið allt í matvinnsluvél

nema rúsínur, döðlur og kókos-
olíu og blandið vel saman. Bætið
svo rúsínum og döðlum og bland-
ið vel þar til blandan er farin að
klístrast saman. Ef of þurrt bætið
þá við fleiri döðlum eða kókos-
olíu. Setjið bökunarpappír ofan í
mót þannig að það þeki botninn
og hliðarnar. Setjið blönduna í
botninn, dreifið úr og þjappið vel

saman. Sett í frysti 1-2 klst.
Þá tekið út og súkkulaðinu
smurt ofan á. Sett aftur inn í
frysti í 2 klst. Tekið út og
skorið í bita-tilbúið. Afgang-
urinn geymdur í frysti.

Ég skora á Helgu Björk Jó-
hannsdóttur að vera næsti
matgæðingur.

„Hlýddi eins og vanalega“
Hjá versluninni Geysi í

Reykjavík er hægt að kaupa
fallegan fatnað úr ull og öðru

og fyrirtækið spilar jafnan á hið
þjóðlega ímyndarsköpun í

auglýsingum. Fyrr í vetur kom
fólk frá fyrirtækinu vestur í

þeim tilgangi að taka myndir
fyrir nýja tímaritið þeirra. Ekki
fór betur en svo að fatnaðurinn

komst vestur en fyrirsæturnar
voru fastar í Reykjavík. En

Vestfirðingar eru nú ekki
þekktir fyrir annað en að haga
seglum eftir vindi svo hjálpar-
menn Geysis á Ísafirði fóru á
stúfana og fundu aðrar fyrir-

sætur í stað þessara sem voru
veðurtepptar fyrir sunnan. Einn
þeirra var Gunnlaugur Jónsson

fyrrum bóksali, en þetta var
fyrsta verkefnið hans á fyrir-

sætuferlinum, en Gunnlaugur
er 85 ára gamall.

„Fyrirsæturnar vantaði og
þess vegna var verið að skrapa

saman fólki hérna fyrir
myndatökuna,“ segir Gunn-

laugur í samtali við BB. „En
þetta var nú lítið mál. Það

vantaði mannskap og hún Birna
Jónasar, afastelpan mín var að

snúast í þessu og bað mig að
koma til Flateyrar fyrir verk-
efnið. Og ég bara hlýddi eins

og vanalega, enda held ég að ég
geri það yfirleitt,“ segir Gunn-
laugur hlýlega og hafði greini-

lega gaman af að geta aðstoðað
barnabarnið. „Þetta tók einn

eftirmiðdag og það var frekar
kalt, myndirnar voru teknar á
bryggjunni og þar í kring og

veðrið frekar leiðinlegt. En það
hentaði þessu kannski vel því

það var verið að mynda úti-

vistarfatnað og annað slíkt.“
„Ég hélt nú að það væru yfir-

leitt fengnir stórir og stæltir
strákar í svona en ekki gamlir
karlar,“ segir Gunnlaugur og

hlær lítillega. „En þetta var

skemmtilegt, það er alltaf
gaman að kynnast nýju fólki og
upplifa eitthvað nýtt. Fólkið var

með mikið af fatnaði með sér
og þau voru búin að leggja

undir sig heilt hús. Svo voru

þetta svona uppstillingar, stattu
þarna og sittu svona og bara
gaman að þessu enda hef ég
nógan tíma núorðið,“ segir

Gunnlaugur Jónasson fyrirsæta.
– sfg@bb.is

Gunnlaugur Jónasson (th) hóf fyrirsætuferil sinn í vetur. Ljósm. Geysir.
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Meirihluti minnihlutans

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

„Lionsskatan hefur verið seld
til fjáröflunar í tugi ára,“ segir
Kári Þór Jóhannsson í fiskbúð-
inni Sjávarfangi á Ísafirði og hlær
létt að árlega símtalinu frá BB.
„Það eru margir sem hringja heim
ár eftir ár og panta skötuna og
taka púlsinn á samfélaginu í leið-
inni. Það hringdi til dæmis einn
um daginn sem hefur hringt á
svipuðum tíma í fimmtán ár,“
segir Kári og þykir greinilega
vænt um þessi símtöl. „Við send-
um um allt land og jafnvel út
fyrir það og höfum lengst sent til
Japans fyrir nokkrum árum eins
og menn vita. Það eru Íslendingar

sem eru komnir með heimþrá
sem vilja skötuna sína, en þeir fá
ekki ilminn fyrr en þeir opna
jólapakkann því skötunni er vel
pakkað inn,“ segir Kári og hlær.

Það eru um átján manns sem
hittast á hverju ári og verka Li-
onsskötuna. „Þetta er samheldinn
hópur. Við fáum skötuna frítt frá
Hraðfrystihúsinu Gunnvör en
menn í áhöfnunum þar hafa verið
duglegir að viða þessu að okkur.
Við fáum svo umbúðir sem hætt
er að nota í frystihúsunum og ég
vakúmpakka þessu öllu í fisk-
búðinni hjá mér. Ágóðinn af
skötusölunni rennur til góðra

mála, t.d. hefur sjúkrahúsið notið
góðs af sölunni. Það eru nægar
birgðir eftir og fólk getur annað
hvort komið í búðina eða hringt í
mig.“

„Þetta er vestfirska tindabikkj-
an sem við verkum, ekki stóra
gráskatan sem er söltuð og kæst
fyrir sunnan, við söltum ekki
skötuna hérna fyrir vestan áður
en  hún er kæst.“ Eins og hjá svo
mörgum öðrum þá er skötuveisl-
an fjöskyldusamkoma hjá Kára.
„Við hittumst alltaf heima á
Engjaveginum, og höfum gert
það undanfarna tugi ára,“ segir
Kári. „Það verður annað hvort

hjá systur minni eða mömmu í
ár. Við erum þá með skötustöppu
með þessu og góðan saltfisk, soðn-
ar kartöflur og smávegis af mör.“

Eins og svo margir vita, og
eins og var um svo margan mat,
þá þótti skatan áður fyrr vera
lélegur matur. Árni Björnsson
þjóðfræðingur hefur skrifað að í
kaþólskum sið átti að vera sem
mestur munur á föstumat og jóla-
kræsingum, og þess vegna þótti
við hæfi að borða lélegt fiskmeti
á Þorláksmessu, en misjafn hvað
hentaði best á hverjum stað.
Sumsstaðar á Suðurlandi var soð-
inn horaðasti harðfiskurinn og á

Vopnafirði var étinn hákarl í ýms-
um útfærslum. Á þessum tíma
veiddist skata helst á Vestfjarða-
miðum. Hún þótti ekki vera neinn
sérstakur matur ótilhöfð og var
þess vegna á boðstólum á Þor-
láksmessu. Með tíð og tíma lærði
fólk að matreiða hana þannig að
úr varð hið mesta ljúfmeti eins
og skötustappan, og þegar fólk
var að flytja sig meira á suðvest-
urhornið á 20. Öld, fór það um
leið að sakna skötunnar. Út frá
því breyddist þessi siður út um
allt land og nú er svo komið að
boðið er uppá skötu á flestum
landshornum á Þorláksmessu.

„… og smávegis af mör“

Nú hefur fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar komið fram. Það sætir
tíðindum þegar stærsta og öflugasta sveitarfélagið á Vestfjörðum
leggur fram áætlun næsta árs, að þessu sinni ársins 2015, sem verður
fyrsta heila ár núverandi meirihluta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
Eftirtekt vekur að sá góði meirihluti var valinn í kosningum með
stuðningi ríflega 40 prósenta þeirra sem tóku þátt í kosningu til
bæjarstjórnar. Þess vegna er mikilvægt að vel takist til með fyrstu
fjárhagsáætlun Í listans, sem skipaður er mörgu ágætis fólki. Í listinn
valdi hins vegar að ráða til sín fyrrum bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks-
ins sem vildi ekki lengur vera í þeirri áhöfn. Nú er sá prýðismaður
Gísli Halldór Halldórsson orðin hinn raunverulegi skipstjóri fleys Í
listans, sem ekki hafði löngun til að leita innan sinna raða að fram-
kvæmdastjóra er fylgja myndi eftir loforðum framboðsins. Um
hæfileika Gísla Halldórs efast fáir, en upp komu raddir um að heil-
indum hans væri ábótavant í aðdraganda síðustu bæjarstjórnarkosn-
inga.

Fyrrum bæjarstjóri fráfarandi meirihluta Framsóknar, sem hafði
einn fulltrúa í bæjarstjórn, og Sjálfstæðisflokks, er átti fjóra
bæjarfulltrúa, hefur vakið athygli á því að fjárhagsáætlun 2015 sé
byggð á veikum grunni. Daníel Jakobsson oddviti sjálfstæðismanna
hefur fært fyrir því rök að Í listinn stefni því miður að aukinni
skuldasöfnun. Sé það rétt hjá hótelhaldaranum, sem er í rekstri þar

sem öllu skiptir að áætlanir séu byggðar á raunsæi, kann það ekki
góðri lukku að stýra. Vissulega vona kjósendur að Í listanum takist
nú vel til með stjórn bæjarins þegar allt er undir, fólki hefur fækkað
í bænum og framtíðin er í  þó nokkurri óvissu. Að auki skortir at-
vinnu, en undir henni hafa fyrst og fremst staðið hugsjónamenn í at-
vinnulífinu,  en síður bæjarstjórnin. Einkaframtakið leitar leiða til
að auka efnahag bæjarins og því lofar ekki góðu hafi Daníel Jak-
obsson rétt fyrir sér varðandi fjárhagsáætlunina. Afar brýnt er að
fara vel með fjármuni skattgreiðenda, launamanna og fasteignaeig-
enda. Takist vel til hafa allir hag af, en ef miður fer í fjármálum tapa
allir og þeim fækkar sem hingað vilja flytja og þeim gæti fjölgað
sem héðan vilja fara.

Bæjarstjórn ber skylda til að vinna með hagsmuni allra bæjarfull-
trúa að leiðarljósi algerlega óháð því hver þeirra pólitíska skoðun
kann að vera. Þegar öllu er á botninn hvolft eru það fjármun-ir og
skynsamleg nýting þeirra sem ráða velferð fólks og því hvað bæjar-
stjórn er unnt að gera í þágu bæjarbúa.

Þá ætti að sjálfsögðu ekki að skipta öllu máli þó meirihluti  bæjar-
búa með kosningarétt hafi ekki valið þann ,,meirihluta bæjarstjórnar“
sem að völdum situr. Völdin verða hins vegar marklaus verði ekki
vel með þau farið og sátt ríkjandi um niðurstöðu hans í fjármálum
sem öðrum.



FIMMTUDAGUR     11. DESEMBER 2014 2929292929



3030303030 FIMMTUDAGUR     11. DESEMBER 2014

Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 11. desemberFimmtudagur 11. desemberFimmtudagur 11. desemberFimmtudagur 11. desemberFimmtudagur 11. desember
kl. 18:00 Besiktas - Tottenham
kl. 20:00 Everton - Krasnodar
Föstudagur 12. desemberFöstudagur 12. desemberFöstudagur 12. desemberFöstudagur 12. desemberFöstudagur 12. desember
kl. 19:45 Almería - Real M.

Laugardagur 13. desemberLaugardagur 13. desemberLaugardagur 13. desemberLaugardagur 13. desemberLaugardagur 13. desember
kl. 12:15 Middlesbr. - Derby

kl. 15:00 Leicester - Man. City
kl. 15:00 Sunderland - West H

kl. 15:00 WBA - Aston Villa
kl. 15:00 Burnley - South.pt.
kl. 15:00 Crystal P. - Stoke

kl. 15:00 Chelsea - Hull
kl. 15:00 Getafe - Barcelona

kl. 15:00 Bolton - Ipswich
Sunnudagur 14. desemberSunnudagur 14. desemberSunnudagur 14. desemberSunnudagur 14. desemberSunnudagur 14. desember
kl. 13:30 Man. Utd - Liverpool

kl. 16:00 Swansea - Tottenham
kl. 20:00 Real S - Athletic B

Mánudagur 15. desemberMánudagur 15. desemberMánudagur 15. desemberMánudagur 15. desemberMánudagur 15. desember
kl. 20:00 Everton - QPR

Þriðjudagur 16. desemberÞriðjudagur 16. desemberÞriðjudagur 16. desemberÞriðjudagur 16. desemberÞriðjudagur 16. desember
kl. 19:45 Derby - Chelsea

Miðvikudagur 16. desemberMiðvikudagur 16. desemberMiðvikudagur 16. desemberMiðvikudagur 16. desemberMiðvikudagur 16. desember
kl. 19:45 Tottenham - Newcastle
kl. 19:45 Bournem. - Liverpool

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
11. desember 1975: 11. desember 1975: 11. desember 1975: 11. desember 1975: 11. desember 1975: Breski
dráttarbáturinn Lloydsman

sigldi tvívegis á varðskipið Þór
í mynni Seyðisfjarðar, innan
við tvær sjómílur frá landi.

Þetta voru alvarlegust átökin í
landhelgisdeilunni og kærðu
Íslendingar Breta fyrir öryggis-

ráði Sameinuðu þjóðanna.
12. desember 1990:12. desember 1990:12. desember 1990:12. desember 1990:12. desember 1990: Gísli Sig-

urðsson læknir kom heim.
Hann hafði verið gísl Íraka í

Kúvæt síðan í ágúst.
13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988:13. desember 1988: Sjötug

kona í Reykjavík fékk 25 millj.
króna vinning á trompmiða í
Happdrætti Háskólans og var
það stærsti vinningur til þessa.
14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977:14. desember 1977: Stórflóð
og ofviðri olli tjóni víða á suð-
urströndinni, meðal annars á

Stokkseyri og víðar.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Minnkandi norðanátt og él
NA-lands, en léttir víða til

annars staðar. Vestam 5-10
m/s undir kvöld og él.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austlæg eða breytileg átt og

snjókoma eða él. Vaxandi
NA átt um kvöldið. Áfram kalt.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðanátt með éljum fyrir
norðan en annars bjart.

Frost 2-7 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarSímashowið
í Hamraborg

Ljósmyndasýningin, Síma-
showið, eftir Ágúst Atlason, hef-
ur verið sett upp í Hamraborg á
Ísafirði. „Flest okkar bera með
sér myndavél alla daga. Snjall-
símarnir hafa gert okkur öll að
myndasmiðum. Maður þarf ekki
flókna græju til að búa til ljós-
myndir í dag og er þessi sýning
öll tekin á iPhone og sett á Insta-
gram filter.

Allar myndirnar eru teknar á
Ísafirði,“ segir í tilkynningu. Sýn-
ingin stendur út desember.

500 milljónir
króna viðhald

Fjárlaganefnd Alþingis ætlar
að nota 500 milljón króna arð-
greiðslu Isavia í uppbyggingu
flugvalla á landsbyggðinni, eins
og áður hefur verið greint frá.
Isavia hefur unnið tillögu að for-
gangsröðun verkefna og gert er
ráð fyrir að unnið verði eftir
henni.

Fyrirhugað er að endurnýja
flugleiðsögubúnað í Vestmanna-
eyjum, á Ísafirði og á Gjögri og
að rafbúnaður og rafkerfi verði
endurnýjað á Gjögri og í Vopna-
firði og Hornafirði. Auk þess eru
áætlaðar framkvæmdir vegna
yfirborðsviðhalds á bundnu slit-
lagi flugbrautar á Þingeyri og
Akureyri.

Vilja skoða 40 km
hámarkshraða

Umhverfis- og framkvæmda-
nefnd Ísafjarðarbæjar leggst gegn
því að umferðarhraði á Pollgötu
og í Krók verði hækkaður upp í
50 km/klst. Daníel Jakobsson,
oddviti Sjálfstæðisflokksins í
bæjarstjórn, fór fram á að nefndir
bæjarins skoðuðu kosti og galla
hækkunar hámarkshraða á þess-
um götum.

Nefndin leggur hinsvegar til
að skoðað verði að auka hámarks-
hraða á Pollgötu í 40 km/klst.
Hámarkshraði á þessum götum
var lækkaður úr 35 km/klst í 30
km/klst í sumar og þykir mörgum
bæjarbúum að breytingin hafi
verið til hins verra.

Minjastofnun telur að vel fari
á því að húsið sem Valdimar Lúð-
vík Gíslason stórskemmdi í Bol-
ungarvík í sumar, verði fært norð-
ar í bæinn. Bolungarvíkurkaup-
staður hefur lýst vilja til þess að
húsið verði fært, m.a. til að skapa
sátt um varðveislu þess eins og
það er orðað í minnisblaði
Minjastofnunar dagsett 12. nóv-
ember.

Húsið fært til
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