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Léttadrengur
hjá eiginkonunni

Senn er hálf öld síðan Reykvíkingurinn Hallgrímur
Sveinsson kom til Vestfjarða og gerðist forstöðumaður í Breiðavík. Meira en
fjóra áratugi var hann staðarhaldari á Hrafnseyri.
Fimmtán ár eru liðin síðan
hann stofnaði Vestfirska
forlagið. Sjá viðtal í miðopnu.

Fjölmenni var viðstatt þegar ljósin á jólatré Ísfirðinga var tendrað.

Ljósin tendruð á
jólatré Ísfirðinga Guðfinna býður sig
Jólasveinar létu sig ekki vanta og gáfu börnum góðgæti.

Ljósin á jólatré Ísfirðinga á
Silfurtorgi voru tendruð við fjölmenna athöfn á laugardag. Jólatréð var fengið að gjöf frá Húsasmiðjunni eins og undanfarin tvö
ár. Af tilefni af tendruninni var
mikið um dýrðir á Silfurtorgi.
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Styrktarfélag Tónlistarskóla Ísafjarðar var með árlega torgsölu
sína. Lúðrasveit lék nokkur jólalög og kór söng nokkur lög.
Að loknu ávarpi Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, var kveikt á jólatrénu.

Hápunktur dagsins var að sjálfsögðu koma jólasveina sem skemmtu
með söng sínum og færðu krökkum góðgæti. Þrátt fyrir að veðurguðirnir hafi ekki verið í jólaskapi myndaðist sannkölluð hátíðarstemmning á torginu.

fram í fyrsta sæti

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir,
sagnfræðingur á Ísafirði, hefur
ákveðið að gefa kost á sér í fyrsta
sæti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í prófkjöri sem haldið verður 13. febrúar næstkomandi vegna sveitarstjórnarkosninga í vor. Í tilkynningu frá Guðfinnu segir:
„Ég hef tekið ákvörðun um að
gefa kost á mér í fyrsta sæti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í
Ísafjarðarbæ í prófkjöri flokksins
sem fram fer 13. febrúar næstkomandi vegna sveitarstjórnarkosninga á komandi vori. Ég hef
fylgst grannt með bæjarstjórnarmálum undanfarin ár og verið
virk í starfi flokksins, m.a. átt
sæti í stjórn fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ og
verið í kjörnefnd flokksins í
Norðvesturkjördæmi. Jafnframt
hef ég notið þess að vera þátttakandi í fjölbreyttu félagsstarfi og
reynt að leggja mitt af mörkum
til þess einstaka menningar- og
mannlífs sem er hér á svæðinu.
Það er að vandlega íhuguðu
máli sem ég tek ákvörðun um að
bjóða mig fram til ábyrgðarstarfa
fyrir bæjarbúa og sækjast eftir
forystusæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Landsbyggðin hefur lengi átt undir
högg að sækja og ekki síst Vestfirðir þar sem varnarbarátta hefur
verið háð um árabil. Erfiðleikarnir sem nú steðja að þjóðinni
eru hins vegar þeir mestu í sögu
lýðveldisins og hefur aldrei verið
mikilvægara að standa vörð um
hagsmuni sveitarfélagsins, íbúa
þess og fyrirtæki. Þetta er góður
málstaður að berjast fyrir því að
hér fyrir vestan er eftirsóknarvert
að lifa og starfa. Ég lýsi mig
reiðubúna til að taka þátt í þeirri
baráttu af heilum hug og gera

mitt til að vinna að farsælli uppbyggingu bæjarfélagsins á komandi árum.“
Guðfinna M. Hreiðarsdóttir er
fædd 3. apríl 1966 í Reykjavík.
Foreldrar hennar eru Hreiðar
Eyjólfsson bílstjóri og Elsa Einarsdóttir húsmóðir, búsett í
Reykjavík. Guðfinna lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í
Reykjavík vorið 1986, BA-prófi
í sagnfræði frá Háskóla Íslands
1991 og MA-próf í hagnýtri
menningarmiðlun frá Háskóla
Íslands 2009. Á undanförnum árum hefur hún verið sjálfstætt
starfandi við ýmiss konar ritstörf
og ritstjórn, einkum um sagnfræðileg efni. Hún hefur einnig
unnið og sett upp sýningar þar
sem viðfangsefnið er fortíðin og
sagan frá mismunandi sjónarhornum. Guðfinna hefur átt sæti
í ýmsum nefndum og stjórnum,
m.a. er hún formaður stjórnar
Sögufélags Ísfirðinga, formaður
stjórnar Byggðasafns Vestfjarða
auk þess sem hún á sæti í Hrafnseyrarnefnd og göngunefnd Skíðafélags Ísfirðinga.
Guðfinna er gift Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra og eiga þau
þrjú börn. Þau hafa verið búsett á
Ísafirði frá árinu 1996.
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Tóku þátt í
heimsmeti
Fimm ísfirskir kafarar tóku
þátt í því að setja heimsmet í
köfun í síðustu viku. Heimsmetið fólst í fjölda kafara
sem voru neðansjávar á sama
tíma. Íslenski tíminn var
19.06. Kafarar frá öllum
heimshornum hafa tekið sig
saman einu sinni á ári síðan
2005 og reynt að fá eins
marga kafara til að vera neðansjávar á sama tíma og hægt
er.
Uppátækið á upptök sín í
Noregi en hefur breiðst hratt
út og í ár tóku kafarar frá
sautján löndum þátt í köfuninni. Á Íslandi var kafað á
þremur stöðum, Ísafirði, Akureyri og í Silfru á Þingvöllum. Þröstur Þórisson, kafari
á Ísafirði, segir að um 2.500
manns hafi verið neðansjávar á sömu mínútunni, sem sé
nýtt heimsmet því í fyrra hafi
þeir verið rúmlega 2.100.

Börn skrifa
sögur og ljóð
Smásagna- og ljóðabókin
,,Börn skrifa sögur og ljóð“,
er komin út í níunda sinn.
Bókin inniheldur ljóð og
smásögur eftir nemendur í
2. til 10 bekk Grunnskólans
á Ísafirði en verkin eru samin
á þessu hausti fyrir smásagna- og ljóðahappdrætti
skólans, sem jafnan lýkur á
degi íslenskrar tungu, þann
16. nóvember. Ritnefnd hefur valið það besta af öllu því
úrvalsefni sem nemendur
skiluðu, og er bókin í ár mikið yndi aflestrar eins og áður.
Bókin verður til sölu í
Bókhlöðunni og kostar 1000
krónur. Andvirðið rennur til
kaupa á vinningum í happdrættinu á næsta ári. Einnig
er hægt að kaupa bókina hjá
ritara skólans.

Aðventukvöld
á Suðureyri
Árlegt aðventukvöld í Suðureyrarkirkju fer fram nk.
sunnudag kl. 20:00. Að vanda
verður fjölbreytt dagskrá þar
sem fermingarbörn og unglingar flytja helgileik og syngja.
Þá munu grunnskólabörn
leika á hljóðfæri og sönghópur hefur æft vandaða dagskrá.
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Inn að beini

Ralf Trylla, umhverfisfulltrúi
Ísafjarðarbæjar

Ralf Trylla starfar sem umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar að því að fegra og betrumbæta
sveitarfélagið. Ralf kemur frá Sviss en hann er menntaður umhverfis- og garðyrkjuverkfræðingur.
Þegar Bæjarins besta innti hann eftir svörum inn að beini kom í ljós að mesta uppgötvun hans
var íslenska veðrið, enda kemur hverfulleiki þess mörgum á óvart.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að flytja til Íslands
Hvar langar þig helst að búa?
Á Íslandi
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Að stofna fjölskyldu.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að Ísland fór á hausinn þegar ég var nýfluttur hingað.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Íslenskt veður.
Uppáhaldslagið?
Patent Ochsner-Niemer im Nüt.
Uppáhaldskvikmyndin?
Waldo Pepper.
Uppáhaldsbókin?
Owners manual BMW R80 GS.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Mótorhjólaferð með pabba mínum til Sahara.
Uppáhaldsborgin?
Hausen Am Albis.
Besta gjöfin?
Allt frá kærustunni minni.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Bílskúrsins.
Fyrsta starfið?
Tækniteiknari
Draumastarfið?
Póstflugmaður árið 1920
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Einhvern Ralf frá Sviss.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Á eftir að sjá mikið af Íslands fallegu
náttúru en útsýnið af Bolafjalli er mjög fallegt.
Skondnasta upplifun þín?
Sama og hamingjusamasta stundin.
Aðaláhugamálið?
Að bíða eftir góðu veðri.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Blackwaters.ch.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Flugmaður í svissneska flughernum.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Duglegur.
En helsti löstur?
Óþolinmóður.
Besta farartækið?
7.5 fermetra Frenzy (snowkite).
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Afmælið mitt.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Slunginn Víkingur.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Breytilegt eftir árstíma
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.
Lífsmottóið þitt?
Ætli það sé ekki best...
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Sex styrkir
til Vestfjarða
Sex vestfirsk verkefni hlutu
styrk er úthlutað var úr Þjóðhátíðarsjóði fyrir árið 2010.
Melrakkasetur Íslands hlaut
styrk að upphæð 600 þúsund
krónur sem nýttur verður til
að setja upp sýningu um
refaveiðar og refaveiðimenn
í Melrakkasetrinu að Eyrardal í Súðavík. Sjóminjasafnið Ósvör fékk 500.000 króna
styrk til að gera skinnklæði
eins og notuð voru á áraskipum á árabátaöldinni. Háskóli
Íslands hlaut 500 króna styrk
vegna verkefnisins Vestfirðir á miðöldum en felst í því
að vernda menningarverðmæti sem komið hafa í ljós í
Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
m.a. í formi kynningarverkefnis.
Félag áhugamanna um
Bátasafn Breiðafjarðar á
Reykhólum hlaut einn hæsta
styrkinn, en hann nemur
einni milljón króna. Aðeins
eitt verkefni á landinu öllu
fær hærri styrk og fimm önnur jafnháan styrk. 500.000
krónur kom í hlut Þráskers
ehf. til endurbyggingar á
Hraðfrystihúsinu í Flatey og
élag um Snjáfjallasetur á
Snæfjallaströnd við Djúp
fær sömuleiðis hálfrar milljóna króna styrk til að setja
upp sýningar um Drangajökul.Úthlutað var 65 styrkjum að fjárhæð samtals um
34 milljónir króna.

Spurningin
Ertu farin(n) að huga að
jólaundirbúningnum?
Alls svöruðu 412.
Já sögðu 328 eða 80%
Nei sögðu 84 eða 20%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Stíf auðaustanátt með
talsverðri vætu vætu,
en úrkomulítið NA-til.
Milt veður.
Horfur á laugardag:
Lægir og léttir víða til.
Kólnar heldur og búast
má við næturfrosti
inn til landsins.
Horfur á sunnudag:
Suðaustlæg átt og
vætusamt sunnan- og
vestanlands, en þurrt
norðaustantil.
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Innflytjendur 9,5% Vestfirðinga
Í byrjun ársins 2009 voru 702
innflytjendur á Vestfjörðum eða
9,5% mannfjöldans í fjórðungnum. Það er þó nokkur aukning
frá aldamótum þegar innflytjendur voru 6,7% íbúa á Vestfjörðum
eða 556 alls. Sem fyrr eru Pólverjar eru langfjölmennasti hópur
innflytjenda í fjórðungnum en
þeir voru 433 í byrjun árs. Af þeim
eru karlmenn í miklum meiri-

hluta eða 247 talsins. Langflestir
íbúar með erlendan bakgrunn eru
í Ísafjarðarbæ eða 9% af áætluðum mannfjölda sveitarfélagsins.
Þetta kemur fram í nýjum tölum Hagstofunnar. Ef litið er til
landsins í heild var tæpur þriðjungur innflytjenda frá Norðurlöndunum árið 1996 en einungis
6,3% í ársbyrjun 2009. Innflytjendum frá öðrum Evrópulöndum

en Norðurlöndum hefur hins vegar fjölgað mjög á sama tímabili.
Þeir voru 39,8% allra innflytjenda árið 1996 en 72,9% í byrjun
árs 2009. Hlutur innflytjenda frá
öðrum heimsálfum en NorðurAmeríku hefur staðið í stað. Innflytjendum frá Norður-Ameríku
fækkaði mikið eða úr 8,2% 1996
í 2,6% árið 2009.
Árið 2009 voru Pólverjar lang-

fjölmennasti hópur innflytjenda
hér á landi. Alls 11.575 einstaklingar eiga uppruna í Póllandi eða
40,4% allra innflytjenda. Pólskir
karlar eru tæplega helmingur
allra karlkyns innflytjenda árið
2009, eða 46,2% en pólskar konur eru 33,6% innflytjenda kvenna.
Næstflestir hafa fæðst í Litháen,
5,5%, en Þjóðverjar þar á eftir,
4,6%.
– thelma@bb.is

Áætlað að bæði nemendum og
kennslustundum fækki á næsta ári
Nemendafjöldi grunnskóla
Ísafjarðarbæjar hefur dregist
mikið saman á undanförnum
árum og samkvæmt áætlun
grunnskólafulltrúa er gert ráð
fyrir enn meiri fækkun á næsta
skólaári. Í ár eru 576 nemendur í
skólum sveitarfélagsins. Flestir
ganga í Grunnskólann á Ísafirði
eða 465, því næst kemur Grunnskólinn á Þingeyri með 46 nemendur, 41 nemandi gengur í
Grunnskólann á Suðureyri og 24
í Grunnskóla Önundarfjarðar.
Gert er ráð fyrir að nemendum
fækki um 4% á næsta ári eða í
553. Samkvæmt áætluninni fækkar mest á Ísafirði eða um 21 nemanda. Áætlunin er unnin samkvæmt þeim nemendafjölda sem
fyrir er í skólanum og eins upplýsingum um nemendafjölda í

elsta árgang leikskóla sveitarfélagsins.
Samkvæmt tölulegum upplýsingum sem lagðar voru fyrir
fræðslunefnd kom fram að frá
2006 til 2009 hefur kennslustundaúthlutun minnkað um 238

Grunnskólinn á Ísafirði.
tíma, sem nemur rúmlega níu
stöðugildum. Miðað við nemendaþróun má leiða að því líkur
að næsta skólaár verði enn frekari
fækkun á úthlutuðum kennslustundum og því fækki um tæplega tvö stöðugildi til viðbótar.

Flestir nemendur eru á hvern
kennara í GÍ, eða 9,3, en annars
skiptist nemendafjöldi niður á
kennara á þann hátt að sex nemendur eru á hvern kennara í GS,
4,8 í GÖ og 6,1 í GÞ.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Bílfært allt árið!
Aldrei er góð vísa of oft kveðin. Sama gildir um hagsmunamál
Vestfirðinga. Þess vegna finnst BB aldrei of miklu rými varið til
að árétta nauðsyn Vestfirðinga á samstöðu við að tryggja að hér
séu til staðar þær frumþarfir sem þarf til eflingar byggðar í fjórðungnum Má þar til nefna: atvinnnu – samgöngur – raforku –
menntun – heilbrigðisþjónustu og verslun að ógleymdri þörfinni
fyrir listir og menningu. Séu tilgreindir þættir ekki í takt við það
sem gerist í öðrum landshlutum, munu Vestfirðingar fara halloka,
gjalda þess í formi skertra lífskjara, sem leiðir af sér að færri
hendur verða eftir til að bera uppi samfélagið.
Í ályktun fundar aðgerðarhópsins Áfram vestur, til stuðnings
Dýrafjarðargöngum og tengingu byggða á Vestfjörðum með öruggum samgöngum árið um kring, sem haldinn var á Ísafirði
þegar fagnað var síðustu sprengingunni í Bolungarvíkurgöngunum
er, að því er fram kom í síðasta tbl. BB, ,,lýst yfir skilningi á erfiðri stöðu þjóðarbúsins. Menn séu tilbúnir að taka þátt í erfiðu
endurreisnarstarfi með stjórnvöldum. En að sama skapi sé þess
vænst að stjórnvöld hafi ríkari skilning á stöðu Vestfirðinga og
átti sig á því tjóni sem þeir hafi orðið fyrir vegna skorts á sömu
mannréttindum og flestir aðrir landsmenn njóti.“
Þetta er mergurinn málsins: Vestfirðingar njóti sömu mannrétt-

inda og flestir aðrir landsmenn hvað varðar samgöngur, aðgang
að orku og þar með möguleika á nýjum atvinnutækifærum, svo
dæmi séu tekin. Eigi að vera unnt að líta á Vestfirði sem, eitt stjórnsýslu- og atvinnusvæði hljóta Dýrafjarðargöngin og heilsárs vegur um Dynjandisheiði að vera forgangsverkefni. Vestfirðingar hafa
mátt búa við sumarveg yfir Dynjandisheiði í hálfa öld. Það gengur bara ekki lengur. Frá hausti til vors hefur vegurinn milli höfuð
byggðarlaganna á sunnan- og norðanverðum Vestfjörðum verið
lokaður.
Að vegurinn yfir Hrafnseyrarheiði hafi minjagildi, þar sem
lega hans er nánast sú sama og var þegar hann var lagður 1940 til
1950, eru sterk rök fyrir jarðgöngum undir heiðina. Vestfirðingar
munu ekki setja sig upp á móti því að vegurinn verði í framtíðinni
nýttur við smölun eða að ferðamönnum gefist tækifæri til að
klungrast upp á heiðina til myndatöku. Hins vegar treysta þeir því
að á jarðgöngum milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar verði ekki
frekari tafir en orðið er og að markvisst verði unnið að hönnun
nýs vegar yfir Dynjandisheiði.
Það er ekki einkamál Vestfirðinga heldur hagur allra landsmanna
að bílfært sé innan fjórðungsins allt árið.
s.h.

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími
892 5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is, Friðrika Benónýsdóttir, símar
456 4560 og 697 8618, fridrika@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894
6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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Göngin algjör forsenda þess að
hægt sé að skoða sameiningu
„Auðvitað eru þetta tímamót,“
segir Elías Jónatansson, bæjarstjóri Bolungarvíkur um gegnumsláttinn í Bolungarvíkurgöngunum. „Ekki bara fyrir Bolungarvík heldur fyrir svæðið allt og
alla Vestfirði. Þetta styrkir okkur
sem eitt atvinnusvæði hér á norðanverðum Vestfjörðum og styrkir byggðina, að mínu mati.“
Spurður hvort hann telji að göngin auki þann möguleika að Bolungarvík og Ísafjarðarbær sameinist segir Elías: „Það liggur
fyrir í þeim viðræðum um sameiningu sem nú eru í gangi að
meginhindruninni, sem voru

samgöngurnar, hefur verið rutt
úr vegi. Ég held að menn séu að
skoða þessi mál með opnum
huga. En það er auðvitað ekki
hægt að segja neitt um niðurstöðuna fyrr en sú vinna hefur
verið unnin. En ég get alveg sagt
það að áður en göngin komu til
var sameining ekki inni í myndinni í mínum huga.“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, segir reynsluna af Vestfjarðagöngunum hafa
verið stórkostlega og að þau hafi
gjörbreytt möguleikum fólks til
að búa á svæðinu. „Og ég held
að það megi fullyrða það um

Nú eru tímar sem reynir á.
Hrunið hefur gjörbreytt umgjörð
íslensks samfélags og ljóst er að
erfiðleikar eru framundan. Skattahækkanir og niðurskurður hafa
verið boðaðir af ríkisstjórninni,
þrengt hefur verið að atvinnulífinu og auknar byrðar lagðar á almenning. Svartsýni er víða ríkjandi nú þegar orðið kreppa er á
hvers manns vörum. Engu að
síður er mikilvægara nú en oft
áður að við Vestfirðingar missum
ekki sjónar af sóknarfærunum
sem hafa skapast því við erum í
góðri aðstöðu til að nýta þá
möguleika sem eru framundan. Í
sveitarstjórnarkosningunum í vor
verður kosið um hvernig við getum hlúið að samfélagslegum
grunngildum okkar en á sama
tíma stillt saman strengi til að
sækja fram og grípa þau tækifæri
sem eru til félagslegar- og efnahagslegrar uppbyggingar.

eru orðnir að engu. Góðærið sem
fjármálabólan dreif áfram átti sér
fyrst og fremst stað á suðvestur
horni landsins. Ótti um lækkun
eignaverðs dregur kjark úr fjárfestum og þeim sem hyggja á
atvinnuuppbyggingu. Enginn vill
fjárfesta og sjá verðmæti eigna
sinna lækka. Hér á Vestfjörðum
er þessi áhætta ekki jafnmikil og
annars staðar og því má jafnvel
búast við að fjárfestar beini sjónum sínum hingað í auknum mæli.
Í fjölmiðlum er (jafnvel) talað
um hættuna á stórfelldum brottflutningi fólks, sérstaklega ungs
fólks, af landi brott. Á Vestfjörðum fjölgaði íbúum fyrstu níu
mánuði ársins í fyrsta sinn í rúman áratug. Á nýlegri ráðstefnu
matvælaframleiðenda sagði Bill
Gates, að nú myndi athygli
heimsins beinast aftur að frumframleiðslunni. Þetta eru áhugaverðar fréttir fyrir Vestfirðinga
sem byggja atvinnulíf sitt fyrst
og fremst á frumframleiðslu;
sjávarútvegi, landbúnaði og að
ógleymdri ferðaþjónustunni.
Þrátt fyrir að gríðarlegir fjármunir hafi bókstaflega gufað upp í

Pálmi Gestsson, leikari og Bolvíkingur, var veislustjóri og flutti
gamanmál bæði í veislunni í íþróttahúsinu og við athöfnina í göngunum.

Samstaða til sóknar

Tækifæri til
uppbyggingar
Svokallaðir draumar um Ísland
sem alþjóðlega fjármálamiðstöð

Eiríkur Finnur Greipsson.
hruninu eru enn til peningar á
Íslandi og samkeppnisstaða okkar um þessa fjármuni hefur batnað.

Aðhald og
forgangsröðun
Það verður ekki framhjá því
litið að niðurskurður ríkisstjórn-

Þjónusta í boði:
Endurskoðun félaga og félagasamtaka.
Ársreikningar og árshlutareikningar.
Skattskil. Bókhalds- og launavinnsla.

Bjarki Bjarnason, löggiltur endurskoðandi, Pollgötu 2, 400 Ísafirði,
símar 456 2200 – 892 9859, tölvupóstur bbe@bbe.is
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arinnar mun einnig ná hingað
eins og til annarra staða. En hér
er reyndar ekki af mörgu að taka
og ákaflega hættulegt ef niðurskurður heggur of nærri grunnstoðum okkar samfélags. Rekstur
Ísafjarðarbæjar hefur verið traustur undir forystu Sjálfstæðisflokksins og gengið vel hvort
sem borið er saman við önnur
sambærilega stór eða stærri sveitarfélög. Bæjarstjórninni hefur
borið gæfa til þess að búa í haginn
og forðast allt bruðlið sem víða
hefur verið áberandi. Fjárfestingar bæjarfélagsins hafa fyrst
og fremst verið til uppbyggingar
á innviðum samfélagsins og til
að efla grunnþjónustu við íbúa.
Samdráttur í tekjum sveitarfélagsins krefst þess að leitað sé
nýrra leiða og að gætt sé aðhalds
í rekstri bæjarfélagsins. Við verðum hins vegar að gæta þess að
falla ekki í sömu gryfju og ríkisstjórnin í þeim efnum. Svarið er
ekki fólgið í því að hækka álögur
og skatta á íbúana þar sem því
verður við komið. Slíkar aðgerðir
eru allt eins líklegar til þess að
hafa þveröfug áhrif. Fjárhagur
heimilanna er víða erfiður og
auknar opinberar álögur munu
þrengja enn frekar að fjölskyldum landsins. Við getum ekki
búist við efnahagsbata ef hið
opinbera sogar til sín alla fjármuni með skattlagningu og heftir
þannig mögulegan bata. Það er
álíka viturlegt og reyna að hífa
sjálfan sig upp á hárinu.
Aðhaldið verður að byggjast á
sátt um forgangsröðun. Við verðum að ná samkomulagi um
hvernig við nýtum best sameigin-

lega sjóði okkar með það að leiðarljósi að standa vörð um grunnþjónustuna. Samfélags- og efnahagslegir innvirðir verða að vera
í lagi ef við ætlum að nýta þau
tækifæri sem okkur standa til
boða.

Framundan er barátta
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar að
undanförnu hafa skapað óvissu á
öllum sviðum atvinnulífsins –
en sér í lagi í sjávarútveginum –
og einkennast af auknum álögum, skattahækkunum og óútfærðum hugmyndum um breytingar. Á Vestfjörðum hefur
hvorki ríkt fjármálabóla né bruðl
og við eigum ekki að sætta okkur
við að grunnþjónusta samfélags
okkar verði skorin undir sársaukamörk. Það nær engri átt að
það verði skorið meira niður á
Vestfjörðum vegna óráðsíu annarra. Við verðum að draga línu
og segja hingað og ekki lengra.
Sveitarstjórnarkosningarnar
næsta vor eru mikilvægur þáttur
í baráttunni framundan. Það verður að spyrna við fótum gegn þeirri
stefnu sem ríkistjórnin rekur í
landsmálunum, ef við ætlum ekki
að fyrirgera möguleikum okkar
til framíðar. Stefna Sjálfstæðisflokksins veitir hins vegar von
um að okkur takist að nýta tækifærin sem framundan eru. Til
þess þurfum við styrka forystu
samhents fólks.
Ég býð mig fram til þess að
leiða Sjálfstæðisflokkinn í Ísafjarðarbæ í þeirri baráttu, í sveitarstjórnarkosningunum í vor.
Eiríkur Finnur Greipsson.
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þessi göng líka. Þau munu náttúrulega gjörbreyta öllum okkar
búsetumöguleikum. Að maður
tali nú ekki um að þau munu
leysa af hólmi þessa hlíð sem
hefur tekið svo gríðarlegan toll.“
Um það hvort göngin ýti undir
hugsanlega sameiningu bæjarfélaganna segir Halldór: „Já. Ég er
nú þeirrar trúar.“
Mikið var um dýrðir í íþróttahúsinu í Bolungarvík þegar Bolungarvíkurkaupstaður og Ísafjarðarbær buðu íbúum til veislu
í tilefni af því að Kristján L. Möller samgönguráðherra sprengdi
síðasta haftið í Bolungarvíkurgöngum. Vegamálastjóri, fulltrúi
verktaka á svæðinu og fulltrúar
sveitarfélaga fluttu ræður á þessari hátíðarsamkomu auk margra
annarra. Boðið var upp á tónlistaratriði af ýmsum toga og mikil

stemning ríkti meðal þeirra
fjölmörgu sem komu saman til
að fagna þessum tímamótum.
Slysavarnadeildir í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ sáu í sameiningu um kaffiveitingar og Valli
bakari og Gamla bakaríið bökuðu
marsipantertu sem var eftirlíking
af Bolungarvíkurgöngum í hlutföllunum 1 á móti 1000, en bæjarstjórinn í Bolungarvík reiknaði
út umfang tertunnar og setti upp
í excelskjal ásamt umfangi marsipans svo tertan yrði í réttum hlutföllum. Kom það svo í hlut vegamálastjóra, samgönguráðherra
og bæjarstjóranna beggja megin
ganga að „slá í gegn“ á táknrænan
hátt og tóku þeir í sameiningu
haftið sem skildi gangahlutanna
að inni í tertunni og gerðu leiðina
greiðfæra.
– fridrika@bb.is

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Elías Jónatansson,
bæjarstjóri Bolungarvíkur, Kristján L. Möller, samgönguráðherra og
Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri, opnuðu göngin á táknrænan hátt.

Saga vegagerðar um Ísafjarðardjúp skráð
Að undanförnu hafa Jón Páll
Halldórsson og Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir unnið að skráningu sögu vegagerðar um Ísafjarðardjúp, allt frá Þorskafjarðarheiði út í Bolungarvík. Að sögn
Guðfinnu er verkið á lokastigi
og er verið að afla myndefnis sem
prýða mun væntanlega bók. Segir
hún ótrúlega stóran hóp manna
og kvenna hafa unnið við vegagerð í Djúpinu í gegnum tíðina
og vill gjarnan að þeir sem eigi
ljósmyndir frá þeim tíma eða

lumi á skemmtilegum sögum hafi
samband við þau sem að sögurituninni standi.
Skemmst er að minnast þess
að síðastliðið sumar náðist merkilegur áfangi í vegagerð í Ísafjarðardjúpi þegar Mjóafjarðarbrú var
opnuð til umferðar og um leið
var kominn malbikaður vegur um
allt Ísafjarðardjúp. Segir Guðfinna að meðan vegagerð var
unnin með handverkfærum og
hestum þá hafi þótt óhugsandi að
leggja akveg um brattar og grýtt-

ar fjallshlíðar Ísafjarðardjúps.
Lögð var höfuðáhersla á samgöngur á sjó enda Vestfirðingar
manna sjóvanastir. „Þið hafið
sjóinn, þar er ykkar vegur“ var
löngum sagt við Vestfirðinga.
Um 1930 voru þó farnar að
heyrast raddir um auknar samgöngur á landi og horfðu menn

þá helst til þess að lagður yrði
akvegur vestur yfir Þorskafjarðarheiði að Djúpi. Frá Arngerðareyri eða Melgraseyri yrði sjóleiðin síðan farin til Ísafjarðar.
Enginn var svo djarfur að leggja
til að þjóðvegur yrði lagður út
með Djúpi að vestan inn fyrir
hvern fjarðarbotn og út fyrir hvert

nes. Það var svo árið 1943 sem
byrjað var á vegagerð á Þorskafjarðarheiði og árið 1946 hófust
framkvæmdir við Óshlíðarveg.
Um þremur áratugum seinna var
vegurinn um Ísafjarðardjúp
formlega tekinn í notkun, haustið
1975.
– thelma@bb.is

Auglýst eftir framboðum til prófkjörs
Sjálfstæðisflokksins fyrir bæjarstjórnarkosningar í Ísafjarðarbæ

Vinnuflokkur mætir til starfa á Óshlíð
sumarið 1948. Ljósmynd Jón J. Víðis.

Yfir 30 börn bíða
eftir leikskólaplássi

Yfir 30 börn voru á biðlistum
leikskóla Ísafjarðarbæjar í október. Flest biðu eftir plássi á Sólborg eða 17 börn, en því næst
komst Eyrarskjól þar sem 14 börn
voru á biðlista. Þetta kemur fram
í samantekt leikskólafulltrúa sem
lögð var fyrir fræðslunefnd sveitarfélagsins á síðasta fundi.
Flest barnanna á biðlista eru
fædd 2008 eða 24 talsins. Þá eru
sjö börn fædd á árinu 2009 og
tvö börn fædd árið 2007. Sveit-

arfélagið hefur haft það fyrir
stefnu að öll börn eldri en átján
mánaða gömul komast fljótt í
leikskóla eftir að sótt er um fyrir
þau. Flest barnanna á biðlista eru
undir þeim aldri.
Í Ísafjarðarbæ eru sex leikskólar, Sólborg og Eyrarskjól eru á
Ísafirði, Bakkaskjól í Hnífsdal,
Tjarnarbær á Suðureyri, Laufás
á Þingeyri og Grænigarður á Flateyri.
– thelma@bb.is
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Laugardaginn 13. febrúar 2010 fer fram prófkjör vegna framboðs
sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ til bæjarstjórnarkosninga þann 29.
maí 2010.
Auglýst er eftir tillögum að framboðum til prófkjörsins. Skal framboð
vera bundið við flokksbundinn einstakling enda liggi fyrir skriflegt samþykki hans um að hann gefi kost á sér til prófkjörs og hlíti þeim reglum
sem kjörnefnd setur. Frambjóðendur skulu vera kjörgengir í næstu
bæjarstjórnarkosningum. Að hverju framboði skulu standa 10 flokksbundnir sjálfstæðismenn, búsettir í Ísafjarðarbæ. Kjörnefnd er heimilt
að tilnefna prófkjörsframbjóðendur til viðbótar þeim frambjóðendum
sem hér er auglýst eftir.
Framboðsfrestur rennur út 22. janúar 2010 og skal framboðum og
listum með nöfnum meðmælenda skilað til formanns kjörnefndar. Óðins Gestssonar, Eyrargötu 6, 430 Suðureyri. Með hverju framboði skal
fylgja mynd af viðkomandi ásamt stuttu æviágripi, helst á tölvutæku
formi.
Prófkjörsreglur og frekari upplýsingar má fá hjá formanni kjörnefndar, Óðni Gestssyni í síma 892 2482 og á netfanginu odinn@icelandicsaga.is
Kjörnefnd fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ.
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Reykvíkingurinn

sem breyttist í ramman Vestfirðing
– spjallað við Hallgrím Sveinsson bókaútgefanda og mjög lengi staðarhaldara á Hrafnseyri
Hallgrímur Sveinsson á Brekku
í Dýrafirði er einkum kunnur
fyrir tvennt: Annars vegar var
hann ásamt Guðrúnu Steinþórsdóttur eiginkonu sinni staðarhaldari á Hrafnseyri við Arnarfjörð, fæðingarstað Jóns forseta,
í liðlega fjóra áratugi. Hins vegar
hefur hann hin síðari árin stundað
öfluga bókaútgáfu undir nafni
Vestfirska forlagsins og meðal
annars bjargað þar mörgum fróðleik sem ella hefði horfið í glatkistuna að eilífu. Um þessar
mundir er Vestfirska forlagið
fimmtán ára. Hallgrím sjálfan
skortir hins vegar hálft ár í sjötugt
en hann er fæddur sumarið 1940.
Enda þótt Hallgrímur Sveinsson sé samgróinn Vestfjörðum í
hartnær hálfa öld er hann Reykvíkingur að uppruna og uppalinn
á götunum í Reykjavík, eins og
hann kemst sjálfur að orði. Hann
kveðst hafa átt frekar erfiðar aðstæður í uppvextinum, alinn upp
að miklu leyti af einstæðri móður
ásamt fjórum öðrum systkinum.
„Ég ólst upp í Höfðahverfinu
og gekk í Laugarnesskólann. Það
var góður skóli að mörgu leyti.
Þar var ég meðal annars undir
handarjaðri þriggja kennara sem
ég minnist með mikilli ánægju.
Þetta voru þeir Magnús Sigurðsson, Pálmi Pétursson og Guðmundur Magnússon. Þegar ég
byrjaði mína skólagöngu var
ýmislegt andstætt hjá manni. Aðstæðurnar voru slíkar. Það átti
líka við um marga sem gengu í
þann skóla. Fátæktin í Reykjavík
var mikil og húsnæðiseklan hafði
sín áhrif.“
Ekki síst var mikil fátækt í
Höfðaborginni, þar sem Hallgrímur átti heima á tímabili.
Höfðaborgin var til komin vegna
húsnæðisskortsins. Hún var reist
á borgarstjórnarárum Bjarna
Benediktssonar. Það er merkilegt
að í Höfðaborginni voru vatnssalerni sem voru nú ekki alls
staðar í Reykjavík á þeim árum,
að ekki sé nú talað um úti á
landsbyggðinni. Þetta hafði
Höfðaborgin fram yfir mörg önnur betri hús.

Ekki eintómir englar
„Við bröskuðum margt strákarnir í Höfðaborginni. Sjálfsagt
væri hægt að finna í hirslum
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Reykjavíkurborgar einhverjar
skýrslur þar sem fram kemur að
það var ekki alltaf elsku mamma
hjá okkur félögunum. En íþróttir
voru fremst á stefnuskránni, fótboltinn á sumrin og handboltinn
á vetrum. Þarna bjuggu ekki eintómir englar, en margt var þar af
úrvalsfólki sem húsnæðisvandræðin og atvinnuleysi höfðu leikið grátt.
Þegar ég var um níu eða tíu ára
aldur sáu kennarar mínir, áður
nefndir, í mér einhverja bjarta
og góða punkta og fluttu mig í
miklu betri bekk í árganginum,
tóku mig úr einhverjum slakasta
bekknum og settu mig í einhvern
þann besta. Þetta hafði mjög góð
áhrif á mig. Ég minnist þessara
góðu kennara minna með miklu
þakklæti. Það er ákaflega mikilvægt að gott fólk veljist í þá
stétt.“
Þegar skólagöngunni í Laugarnesskólanum lauk gekk Hallgrímur í Gagnfræðaskólann við
Lindargötu og Gagnfræðaskóla
Austurbæjar. Síðan lá leið hans í
Kennaraskólann til Freysteins
Gunnarssonar og þaðan útskrifaðist hann vorið 1961, rúmlega
tvítugur að aldri. Eftir það lá
leiðin að heimavistarskólanum
að Jaðri þar sem Hallgrímur var
kennari einn vetur hjá Björgvin
Magnússyni vini sínum, kennara
og skólastjóra og skátaforingja.
„Ég hafði áður verið hjá honum
í vinnu sem flokksforingi á Vinnuog skátaskólanum á Úlfljótsvatni. Á þessum skólaárum mínum gengu alls konar félagsstörf
fyrir náminu. Það má eiginlega
segja að maður hafi verið algjört
félagsmálafrík, eins og sagt er í
dag. Og íþróttirnar höfðu einnig
forgang. Fótboltinn í yngri flokkunum í Fram á sumrin og handboltinn í Ármanni á veturna.“

Forstöðumaður í Breiðavík
Vorið 1962 var auglýst starf
forstöðumanns vistheimilisins í
Breiðavík fyrir vestan.
„Þótt ungur væri álpaðist ég
til að sækja um þá stöðu, fyrir
hvatningu ýmissa góðra manna.
Þangað fór ég um sumarið og var
þar í rúm tvö ár og átti að heita
forstöðumaður þess heimilis.“

– Síðustu árin hefur Breiðavíkurheimilið verið mjög í umræðunni. Þeir alvarlegu atburðir
sem fjallað hefur verið um áttu
sér ekki stað á þínum tíma þar.
„Að vissu leyti er það rétt, en
þó er ekkert hægt að líta framhjá
því að mitt nafn kom líka við
sögu þegar þessi umfjöllun byrjaði. Það var mjög þungbært að
fylgjast með allri þeirri umræðu.
Ég tók hins vegar strax þann pól
í hæðina að bera fulla virðingu
fyrir því sem þessir menn voru
að segja frá æsku sinni í Breiðavík og víðar. Þetta eru þeirra
frásagnir og mér datt síst í hug
að gera neinar athugasemdir við
þær. Þær verður hver og einn að
vega og meta.
Af eigin raun get ég ekkert
sagt um það hvernig þetta var
hjá öðrum forstöðumönnum í
Breiðavík. En ég minnist þess
glöggt að ég hélt strákunum að
íþróttum á öllum árstímum eftir
því sem aðstæður voru til, svo dæmi
sé nefnt. Einn þeirra sagði reyndar í fyrra að ég hefði verið tuttugu
til þrjátíu árum á undan minni
samtíð í þeim efnum, en það voru
hans orð.“

Þekkti hugmyndaheim drengjanna
„Það var allt gert sem mögulegt var til að drengjunum gæti
liðið sem best. Þar kom mér að
góðum notum að ég þekkti hugmyndaheim þessara drengja og
aðstæður allar af eigin raun, eins
og fyrr segir. Síðan var þarna
búskapur og maður var að reyna
að halda drengjunum að vinnu
við hæfi, því að slíkt er öllum
hollt.
Í þessari umræðu um Breiðavík voru í fyrstu allir settir undir
sama hatt. Sjaldan hef ég kynnst
öðrum eins öðlingi og Birni Loftssyni, sem ég tók við af. Björn var
gull af manni og fórnaði sér algjörlega fyrir þetta heimili. Hann
var meðal annars starfsmaður hjá
okkur hjónunum í Breiðavík eftir
að hann var farinn og kom svo
aftur og þau hjónin leystu okkur
af.
Vistheimilanefnd vinnur við
að fara ofan í saumana á þessum
hlutum á ýmsum vistheimilum
fyrir hönd Alþingis og okkar
allra. Það sem einkennir umsagn-

ir hennar um dvöl barnanna á
þeim vistheimilum sem hún hefur
skoðað er einsemd og vanlíðan,
eftir því sem fram kemur í frásögnum þeirra. Það er hinn rauði
þráður að mínu mati. Það hefur
trúlega löngum verið svo á slíkum stöðum.“

Allir settir
undir sama hatt
– Þú eða þitt fólk hafið ekki
verið borin sökum um harðræði
eða neitt annað misjafnt í Breiðavík.
„Ég var fimmti forstöðumaðurinn í Breiðavík. Í skýrslu vistheimilanefndar um heimilið segir
að drengirnir sem voru þar undir
mínum handarjaðri beri mér að
flestu leyti vel söguna og allur
aðbúnaður á heimilinu hafi tekið
breytingum til hins betra undir
minni stjórn. Sem betur fer hefur
mér ekki verið borið neitt á brýn
eins og sumir eru ásakaðir fyrir.
Hitt er annað mál, að ég ætla
ekki að setjast í dómarasæti yfir
einum eða neinum. Ég segi það
úr því að þú spyrð um þessi mál.
Ég vil bara ítreka það sem ég
sagði áðan, að allir sem störfuðu
á þessum vistheimilum voru
settir undir sama hatt af almenningi, sérstaklega á Breiðavíkurheimilinu, því að það var hið
fyrsta í röðinni í þessari rannsókn
og mest athyglin var bundin við
það. Ég veit hins vegar að gegnum tíðina starfaði þar fjöldi fólks
sem lét einungis gott af sér leiða.
Ég kynntist mörgu af þessu fólki
bæði fyrr og síðar. Það er enginn
vafi að margt af því fólki hefur
fengið sár á sálina við þessa umfjöllun, þar sem enginn var undanskilinn.“
Hér má skjóta því inn, að Guðrún Steinþórsdóttir eiginkona
Hallgríms kom í Breiðavík sem
ráðskona og þar kynntust þau.

Til Hrafnseyrar
við Arnarfjörð
– Hvert lá svo leiðin frá Breiðavík?
„Þá lá leið okkar hjónanna til
Hrafnseyrar við Arnarfjörð. Við
tókum þá við staðnum á Hrafnseyri fyrir forgöngu Sigurbjarnar
Einarssonar biskups. Hann var

örlagavaldurinn í því efni.“
Ekki var tjaldað til einnar nætur á Hrafnseyri því að dvöl þeirra
hjóna við staðarhald þar varð rúm
fjörutíu ár.
„Við komum þangað haustið
1964. Þá var hugmyndin sú að
setja þar á stofn lítinn skóla. Það
var farskóli í sveitinni en börnin
orðin fá. Við vorum þarna með
skóla fyrstu tvö árin, ef ég man
rétt, en síðan var hreinlega ekki
grundvöllur fyrir því.
Annað árið sem við vorum á
Hrafnseyri fórum við út í búskap
og stunduðum hann þar í fjörutíu
ár.“
– Var það eingöngu vegna
skólahalds sem þið fóruð að
Hrafnseyri eða var það líka eitthvað í beinum tengslum við fæðingarstað Jóns Sigurðssonar?
„Hrafnseyrarnefnd var þá
undir forsæti Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Það sem bjó að
baki var að taka við vörslu og
umhirðu staðarins og reyna að
koma honum í horf sem gæti
verið þjóðinni til nokkurs sóma.
Búið var að reisa þar hálfkarað
hús sem átti að vera prestssetur
og skóli, en Hrafnseyrarprestakall var svokallað kennsluprestakall. Aðeins voru örfá ár liðin frá
því að séra Kári Valsson, síðasti
presturinn á Hrafnseyri, fór þaðan. Enn var staðurinn prestssetur
að lögum þegar við settumst þar
að en prestakallinu þjónað frá
Þingeyri. Prestur var aldrei á
Hrafnseyri eftir þetta.
Hugmyndin var sú, að á Hrafnseyri yrði einhvers konar safn með
munum og bókum til minningar
um Jón forseta og skóli fyrir
byggðir Arnarfjarðar. Þar átti líka
að vera bóndi og búið var að
byggja fjós fyrir eina tíu gripi
þegar við komum. Fjárhús voru
hins vegar kofar út um allt tún
upp á gamla móðinn.“

Stakkaskipti
á Hrafnseyri
– Það urðu talsverð stakkaskipti á Hrafnseyri í fjögurra áratuga setu ykkar þar.
„Já, það er óhætt að segja það.
Þar voru stigin mörg framfaraskref á ýmsan hátt. Einna hæst
ber opnun Safns Jóns Sigurðssonar árið 1980. Þá kom Vigdís
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okkar Finnbogadóttir og eitthvert
fyrsta verk hennar í embætti forseta Íslands var að opna safnið.
Minningarkapella Jóns Sigurðssonar sem Sigurbjörn biskup
vígði þann sama dag var svo hluti
af safninu. Þessi uppbygging
hafði átt sér stað á árunum þar á
undan.
Árið 1993 kom til Hrafnseyrar
Sveinn Einarsson bóndi frá Hrjót
á Austfjörðum. Sveinn var einn
af gömlu hleðslumeisturunum
upp á grjót og torf, einn sá allra
síðasti. Hann kom til okkar að
lagfæra gamlar grjóthleðslur í
kirkjugarði staðarins og þar í
kring.
Svo er frá því að segja að Guðrún mín og systir hennar, Kristín
Lýðsdóttir, voru að spjalla við
karlinn í eldhúsinu á Hrafnseyri.
Það er margt spjallað í eldhúsunum. Þær spurðu hann hve mikið
það hefði kostað að endurgera
bæinn í Sænautaseli í Jökuldalsheiði, sem hann sá um. Fimm
hundruð þúsund, svaraði Sveinn.
Hvað mundi kosta að endurgera
fæðingarbæ Jón Sigurðssonar hér
á Hrafnseyri? Sjö hundruð þúsund, var svarið, og þá nákvæmlega eins og bærinn var á tímum
Jóns. Þarf ekki að orðlengja það,
að þær systur gengu frá því við
Svein að hann kæmi í það verk
næsta sumar, ef þær fengju leyfi

yfirvalda til þess, og ætluðu að
borga verkið úr eigin vasa.
En eigi má sköpum renna og
Sveinn Einarsson féll frá veturinn
eftir. Hrafnseyrarnefnd tók svo
málið upp á sína arma og þar
komu aðrir hleðslumeistarar til,
en það er önnur saga.“

Kennari og skólastjóri á Þingeyri
– Svo varstu líka um langt árabil kennari og skólastjóri á Þingeyri.
„Já, fyrst var ég lengi kennari
hjá Tómasi vini mínum Jónssyni,
sem var skólastjóri á Þingeyri
meira en tvo áratugi. Hann bað
mig svo um að leysa sig af einn
vetur meðan hann skryppi í sparisjóðinn, en það urðu fjórtán ár.
Við vorum samt alltaf með okkar
búskap á Hrafnseyri. Það var ekki
ríkisbú eins og margir héldu og
svo höfðum við þar vetrarmenn.
Meðal annars var þar Jón Guðmundsson ásamt fjölskyldu sinni
á okkar vegum í meira en áratug.“
– Leiðin yfir Hrafnseyrarheiði
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
hefur jafnan verið lokuð langtímum saman yfir veturinn.
„Já, það var nú ekki mokað
eins oft á fyrri tíð og hefur verið
á síðustu árum. Svo áttum við
lítinn snjóbíl á tímabili og fórum
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oft á honum. Síðan kom snjóbíll
hreppsins þegar Auðkúluhreppur
var sameinaður Þingeyrarhreppi
árið 1990 og hann hefur verið í
gangi síðan þegar á hefur þurft
að halda.“
– Voruð þið með stórt bú á
Hrafnseyri?
„Við vorum yfirleitt alltaf með
250 fjár. Það var stöðugt í áratugi.
Við vildum ekki hafa það meira
þó að það hefði verið hægt. Þetta
var alveg nóg og við pössuðum
okkur á því að hafa þetta ekki of
stórt.“

Léttadrengur konunnar
– Hrafnseyri er meginþátturinn
í ævivef ykkar hjóna.
„Þegar við fórum frá Hrafnseyri, þá fórum við þaðan með
frið í hjarta eftir að hafa unnið að
uppbyggingu staðarins öll þessi
ár. Formlegur húsbóndi staðarins
var Hrafnseyrarnefndin. Það var
ákaflega gefandi að vinna með
þeim mönnum öllum. Maður
lærði mikið af því að umgangast
þá. Ég get ekki annað en borið
þessum mönnum ákaflega vel
söguna. Samstarfið gat ekki verið
ánægjulegra eða betra. Þeir
treystu okkur alveg fyrir staðnum
og ég vona að við höfum reynst
þess trausts verðug.
Þess má vel geta hér, að sumir

töldu að ég hefði verið í fullu
starfi sem svokallaður staðarhaldari á Hrafnseyri. Það var
fjarri sanni. Þetta var að mestu
leyti heiðurstitill en að vísu fékk
ég lítils háttar umbun síðustu árin
sem slíkur. Það var þannig að
maður var sjálfur að mestu leyti
potturinn og pannan í því sem
gert var á staðnum og í kynningu
hans út á við, að ekki sé nú talað
um að halda á lofti nafni Jóns
Sigurðssonar og Hrafns Sveinbjarnarsonar. En sjálfboðavinna
var það að mestu leyti og er ég
mjög sáttur við það.
Ég vil taka það fram, að kona
mín var alltaf bóndinn og er enn.
Ég hef alla tíð verið bara léttadrengur hjá henni og haldið því á
lofti, enda hef ég sinnt ýmsum
öðrum störfum gegnum tíðina.
Maður hefur verið óragur við að
taka að sér alls konar störf.“

aður. En þegar litið er til baka
blasir við, að maður hefði nú
mátt fara sér aðeins hægar í
þessum efnum. Ef menn eru í of
mörgu, þá kemur það óhjákvæmilega niður á einhverju af
þeim störfum sem fengist er við.
Núna þegar ég lít til baka sé ég
vel, að þegar ég var skólastjóri á
Þingeyri var það ekkert sérlega
heppilegt að vera jafnframt
stjórnarformaður Kaupfélags
Dýrfirðinga eða einn helsti frumkvöðullinn í ævintýrinu Leikfangasmiðjunni Öldu hf. svo
dæmi séu tekin. Þetta er einfaldlega til vitnis um það að menn
ætla sér stundum ekki af á
ákveðnum aldri. Þá er svo margt
sem hugurinn vill gera og menn
láta sig hafa að fara út í og sækjast
jafnvel eftir því. Það er betra að
hafa þetta minna og jafnara.“

Betra minna og jafnara

– Núna eruð þið búsett á
Brekku í Brekkudal í Dýrafirði.
„Við keyptum þá jörð árið
1998 og fluttum alkomin hingað
árið 2005 þegar við fórum frá
Hrafnseyri. Brekka er raunar föðurleifð konu minnar. Hér bjuggu
foreldrar hennar og hér eru
hennar æskuslóðir.“
– Eruð þið með svipaðan búskap á Brekku og var á Hrafnseyri?

– Þú varst bæði oddviti og
hreppstjóri í Auðkúluhreppi.
„Já, ég var oddviti og hreppstjóri og sýslunefndarmaður um
skeið, ég segi nú ekki hundahreinsunarmaður. Maður var svo
vitlaus þá að gangast upp í því að
vera í alls konar félagsstörfum.
Það vantaði nú ekki hjá manni.
Þetta var einhvers konar metn-
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„Við vorum með svipaðan búskap en núna hefur fénu fækkað
töluvert. Maður verður að aka
seglum eftir vindi.“
– Þú verður sjötugur á komandi
sumri og með færra í takinu en
áður var. Núna eru það nánast
aðeins bókaútgáfan og sauðféð.
„Já, það eru bækurnar og
áframhald sem léttadrengur hjá
konunni. Raunar má segja að
Vestfirska forlagið sé búið að
hertaka mig. Ég reyni að sinna
því eins og ég mögulega get og
hef gaman af því. Ég væri löngu
hættur þessu ef ánægjan væri
ekki fyrir hendi.
Fyrir stuttu las ég á fréttavefnum skutull.is á Ísafirði, þar sem
greint var frá útgáfubókum forlagsins þetta árið, að Vestfirska
forlagið væri orðið ein af helstu
menningarstofnunum Vestfjarða.
Eins og öðrum finnst mér lofið
gott en þetta var nú kannski einum of mikið sagt.“
– Þetta blasir kannski ekki við
þér sjálfum.
„Maður dæmir ekki sín eigin
verk heldur lætur aðra um það.“

Upphaf Vestfirska
forlagsins
– Hvenær byrjaðirðu bókaútgáfu og hvað varð til þess?
„Þegar við vorum á Hrafnseyri
var ég sífellt að kynna staðinn og
segja fólki sögu Jóns Sigurðssonar. Því miður hefur það verið
þannig gegnum tíðina, að fólk
hefur séð Jón Sigurðsson sem
standmynd steypta í eir á Austurvelli og nafnið Jón Sigurðsson
forseti. Fæstir hafa hins vegar
getað svarað því hvers vegna
hann var kallaður forseti eða fyrir
hvað hann stendur raunverulega
í þjóðarsögunni. Vegna hinnar
almennu fáfræði um Jón forseta
sem ég varð var við á Hrafnseyri
sá ég þörfina á því að reyna að
bæta þar úr með einhverjum
hætti.
Það hefur verið mjög algengur
misskilningur allt til þessa dags,
að Jón hafi verið fyrsti forseti
Íslands. Jón var hins vegar forseti
Kaupmannahafnardeildar Hins
íslenska bókmenntafélags og
þaðan fékk hann viðurnefnið
forseti. Hann var kosinn til þess
embættis að sjálfum honum forspurðum þegar hann var einu
sinni sem oftar staddur á skipi
úti á Atlantshafi á leið til Íslands.
Raunar var hann líka löngum
forseti Alþingis.
Árið 1994 var svo komið, að
ég ákvað að setja saman alþýðlega bók um Jón forseta. Ekki
kannski síst í minningu litlu fræðsluritanna sem hann sjálfur skrifaði fyrir íslenska sjómenn og
bændur. Ég ákvað að skrifa bók
sem væri ekki fræðirit heldur einfaldar staðreyndir um æviferil
Jóns. Auðvitað voru til feiknarlegar bækur um hann sem fáir
lásu, þar á meðal ævisaga hans
eftir Pál Eggert Ólason prófessor
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í fimm hnausþykkum bindum,
og síðan bækur eftir Lúðvík
Kristjánsson og Einar Laxness
og fleiri góða menn.
Einhvern veginn fann ég fyrir
þessari þörf og skrifaði því þessa
bók og gekk auðvitað í smiðju til
allra þessara manna sem ég var
að nefna. Ég minnist þess að
Einar Laxness sagði við mig eitthvað á þá leið, að mér bæri skylda
til þess að halda nafni Jóns á lofti
sem staðarins manns. Ég er ekki
frá því að þau orð hans hafi haft
nokkur áhrif á mig. Ég fór svo í
prentsmiðjuna Ísprent á Ísafirði
og hitti þar góða menn og þeir
prentuðu þessa bók fyrir mig. Ég
lærði heilmikið af þeim mönnum
enda vissi ég á þeim tíma varla
hvað prentsmiðja var.
Bókin hefur verið endurprentuð og hefur verið í gangi allar
götur síðan. Þessi frumraun mín
í útgáfu lukkaðist bara nokkuð
vel þó að á henni séu gallar eins
og öðrum mannanna verkum.
Henni hefur verið vel tekið. Hún
var fyrst og fremst hugsuð fyrir
almenning og ekki síst skólabörn.
Síðan þetta var eru nú bara
liðin fimmtán ár. Það eru núna
fimmtán ár frá því að Vestfirska
forlaginu var formlega hleypt af
stokkunum. Næsta skrefið var
að þýða bókina um Jón forseta á
ensku. Það gerði sá góði maður
og mikli enskumaður og ritstjóri,
Hersteinn Pálsson. Alveg óaðfinnanleg þýðing.
Fyrir nokkru hitti ég Björn
Davíðsson í Snerpu á Ísafirði og
við vorum að rifja það upp að eitt
af fyrstu verkunum hjá Snerpu
var umbrotið á þessari bók og
frágangur hennar til prentunar.
Þessi fyrirtæki bæði, Vestfirska
forlagið og Snerpa, eru alveg á
sömu járnum hvað aldur varðar.“

Töluvert á annað
hundrað titlar
– Hvað eru útgáfubækur Vestfirska forlagsins orðnar margar á
þessum fimmtán árum?
„Ég hreinlega veit það ekki,
ég hef ekki talið þær saman. En
þær eru orðnar töluvert á annað
hundrað. Þar kennir náttúrlega
ýmissa grasa. Nefna má ritröðina
frá Bjargtöngum að Djúpi, tólf
bindi. Mannlíf og saga fyrir vestan, tuttugu hefti. 101 ný vestfirsk
þjóðsaga sem Gísli Hjartarson
tók saman, átta hefti. Fjórða heftið núna fyrir jólin af 99 vestfirskum þjóðsögum undir ritstjórn Finnboga Hermannssonar,
sem ýmsir hafa annars séð um.
Og meðal annarra orða, þá er
líklega orðið tímabært að gera
úttekt á vestfirsku nútíma þjóðsögunum á vísindalegan hátt.
Hvernig hafa þær orðið til? Hvers
konar efni er þetta? Hvað með
sannleikann í þeim? Og þannig
má endalaust spyrja.
Síðan má telja allar ævisögurnar sem forlagið hefur gefið
út. Þær eru orðnar nokkuð margar
og má þar nefna ævisögur séra
Baldurs Vilhelmssonar og Ásgeirs á Látrum, ævisögu Torfa
Guðbrandssonar, Strandamaður
segir frá í tveimur bindum, Ekkert að frétta eftir Sverri Guðbrandsson bróður hans og æviminningar Tryggva Þorsteinssonar læknis frá Vatnsfirði, svo
nokkrar séu nefndar.“

Ánægjan skiptir mestu
– Stóru bókaforlögin hafa barist í bökkum og verið að sameinast og fara í þrot til skiptis. Þú
hefur haldið þínu striki með litlu

útgáfuna á sauðfjárjörðum fyrir
vestan. Hefurðu auðgast á þessari
iðju?
„Nei, alls ekki í peningum talið. Ég hef hins vegar orðið ríkur
af þessu hvað ánægjuna varðar.
Þetta hefur gefið mér mikið.
Fyrstu árin þurfti maður að borga
með þessu, eins og eðlilegt er.
Síðan hefur þetta farið á þann
veginn að útgáfan hefur gert sig
þokkalega þó að maður hafi alls
ekki verið að græða á því. Það er
fyrst og fremst ánægja mín og
ánægja lesendanna sem skiptir
máli. Hópurinn sem les þessar
bækur að vestan hefur sífellt farið
stækkandi og það gefur manni
byr í seglin. Ef fólkið keypti ekki
þessar bækur, þá væri auðvitað
sjálfhætt.
Að öðru leyti er það ánægjuþátturinn sem drífur þetta áfram
og svo á hinn bóginn löngunin til
að draga fram efni hér á svæðinu
sem enginn hefði að öðrum kosti
fjallað um. Það er ég búinn að fá
staðfest margsinnis. Í þessum
bókum eru auk þúsunda ljósmynda geysilegur fróðleikur og
alls konar frásagnir sem væru
týndar og tröllum gefnar ef Vestfirska forlagið hefði ekki komið
þar til skjalanna.“

Hann er svo
andskoti latur
„Fyrir nokkrum árum hafði
samband við mig maður að nafni
Bogi Þórhallsson, bóndi í Eyjafirði. Hann hafði aðeins einu
sinni komið til Vestfjarða. Það
er gaman að segja frá því að
hann þekkti allt hér fyrir vestan
út og inn, bæði menn og málefni.
Þá þekkingu hafði hann öðlast
með því að kaupa allar bækurnar
að vestan og þrautlesa þær, bæði
gaman og alvöru. Þetta blessaða
forlag hefur einmitt verið þekkt
fyrir að gefa út bæði gaman og
alvöru eins og er í lífinu almennt.
Já, Bogi þessi kom einmitt við
á Hrafnseyri í sinni fyrstu ferð til
Vestfjarða. Meðal annars kom
hann í réttina sem er við þjóðveginn fyrir neðan bæinn. Síðan
fer hann inn á Hjallkárseyri sem
þá var næsti bær í byggð fyrir
innan Hrafnseyri. Þar bjó þá sá
merkilegi vestfirski karakter Hákon J. Sturluson. Bogi gefur sig
á tal við Hákon, sem eflaust hefur
verið snöggur upp á lagið eins
og hans var vandi. Hákon spyr
hvaðan maðurinn sé að koma og
Bogi kveðst vera að koma frá
næsta bæ fyrir utan þar sem hann
hafi komið við á réttinni.
Var eitthvað að gerast þar?
spyr Hákon. Þar var kona að
stússast við fé, svarar Bogi. Það
hefur nú verið hún Guðrún mín,
segir Hákon, hún hefur verið að
koma frá því að smala. Það er
trúlegt, segir Bogi, bóndinn úr
Eyjafirði, og bætir við: Svo sá ég
þarna stóran og mikinn mann
sem hallaði sér upp að staur. Jaaá,

segir Hákon, þetta hefur verið
helvítið hann Stóri-Grímur, hann
er svo andskoti latur.“

Kynnin af
Vestfirðingum
„Það hefur verið mín gæfa,
Reykjavíkurguttans sem hafði
ekki hugmynd um hvað Vestfirðir voru, að kynnast góðu fólki
hérna fyrir vestan alla þessa áratugi. Vissulega er margt af því
fólki farið. En ég segi eins og
aðrir hafa gert á undan mér: Það
hefur verið á við margra ára háskólanám að kynnast Vestfirðingum, hinu vinnandi fólki bæði
til sjós og lands. Bændur og sjómenn eru salt jarðar, eins og þar
stendur.
Sá sem ekki kynnist því lífi
sem þetta fólk lifir og hefur lifað,
hann fer mikils á mis. Það kemur
vel fram í Bókunum að vestan,
sem við köllum, hvað Vestfirðingar eru sérstakir á margan hátt.
Ég tel mig vel dómbæran í því
máli.“

Séra Hallgrímur
Í lokin á þessu spjalli við StóraGrím, bókaútgefanda og léttadreng á Brekku í Dýrafirði, skal
hnýtt einni gamansögu í anda
hinna nýju vestfirsku þjóðsagna,
sem hann hefur gefið út ár hvert
á annan áratug:
Hallgrímur Sveinsson var í
liðuga fjóra áratugi staðarhaldari
á Hrafnseyri við Arnarfjörð, fæðingarstað frelsishetjunnar Jóns
Sigurðssonar, og sat hann staðinn
og rak að höfðingjasið. Ekki var
Hrafnseyrarbóndinn þó prestsmenntaður og þjónuðu því aðrir
fyrir altari í Hrafnseyrarkirkju.
Gunnar Sigurðsson á Þingeyri,
meistarinn í Hlíð, kaupmaður og
trésmíðameistari, einn af afkomendum Sighvats Grímssonar
Borgfirðings, fræðimanns á
Höfða í Dýrafirði, er þekktur fyrir
að vera fljótur að hugsa og koma
fyrir sig orði. Standast honum
fáir snúning í þeirri list.
Fyrir nokkrum árum kom eldri
kona í búðina hjá meistaranum á
Þingeyri ásamt fleira fólki. Taka
þau tal saman og konan fer að
spyrja kaupmanninn um menn
og málefni. Kemur þar í samtalinu að hún segir honum frá því
að hún og samferðarfólk hennar
hafi komið við á Hrafnseyri.
Konan heldur áfram: Mikið er
þetta nú annars geðugur og ljúfur
maður, presturinn þarna á Hrafnseyri. Það er svo ljómandi gott að
tala við hann og svo er hann svo
fróður um alla hluti. Hvað heitir
hann nú aftur?
Svaraði þá meistari Gunnar að
bragði án þess að depla augum:
Þetta mun hafa verið hann séra
Hallgrímur. Hann er elskaður og
virtur af öllum sínum sóknarbörnum og eftir því eru góðar
hjá honum ræðurnar.
– Hlynur Þór Magnússon.
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Breytingar á frumgreinanámi
hjá Háskólasetri Vestfjarða
Þær breytingar verða á frumgreinakennslu hjá Háskólasetri
Vestfjarða um áramótin að ekki
verður lengur hægt að stunda
námið vestra, en nemendur geta
haldið áfram í sama námi í fjarnámi hjá Háskólanum í Reykjavík. Ástæðan er sú að fjárveiting
til námsins var einungis til tveggja
ára og rennur út um áramótin.
Peter Weiss, forstöðumaður Háskólasetursins, segir að þátttaka
í náminu hafi dalað það mikið að
ekki þyki lengur forsvaranlegt
að veita fé til þess. Háskólasetur
Vestfjarða mun þó halda áfram
að kenna fyrsta misserið suður
sem verktakar Háskólans í Reykjavík og jafngildir sú kennsla
1.75 stöðugildum. Peter segir það
mjög ánægjulegt þar sem hin
svokallaða menntabrú virki þá í
báðar áttir.
Aðrar breytingar hjá Háskólasetrinu á vorönn verða þær að
Sigríður Ólafsdóttir, fagstjóri
Haf- og strandsvæðanáms, fer í
barneignarleyfi og við starfi

hennar tekur Dagný Arnarsdóttir.
Einnig mun Sigurður Arnfjörð
Helgason, verkefnastjóri, hætta
störfum og snúa sér alfarið að
hótelrekstri á Núpi í Dýrafirði.
Starf Háskólaseturs hefur
gengið vel á haustönn. Tuttugu
nýir nemar hófu meistaranám í
Haf- og strandsvæðastjórnun og

Fjórum sagt upp
hjá Vestfirskum
Verktakafyrirtækið Vestfirskir
verktakar á Ísafirði hefur sagt
upp fjórum starfsmönnum. Alls
starfa tuttugu og sjö manns hjá
fyrirtækinu. Uppsagnirnar taka
gildi um áramótin. Hermann Þorsteinsson, einn eiganda Vestfirskra verktaka, segir ástæðuna
vera verkefnaskort. „Það er mjög
leitt að þurfa að grípa til þessara
aðgerða,“ segir hann. „En það er
mjög lítið að gera og mjög lítið
framundan,“ segir hann. „Það er
alveg sama hvar er bankað upp
á, hvort heldur er hjá opinberum
aðilum eða einkaaðilum og ekk-

ert annað að gera í stöðunni en
reyna að sníða sér stakk eftir
vexti. Það er bara búið að skrúfa
fyrir allt fjármagn til framkvæmda.“
Vestfirskir verktakar ehf.,voru
stofnaðir 31. október 2003 og
þar rann saman starfsemi þriggja
fyrirtækja, Eiríks og Einars Vals
hf., GS trésmíði og Múrkrafts.
Starfssvæði þeirra hefur aðallega
verið á Vestfjörðum. Eigendur
fyrirtækisins eru þeir Sveinn Ingi
Guðbjörnsson, Garðar Sigurgeirsson og Hermann Þorsteinsson.
– fridrika@bb.is

Lokað fyrir Facebook
Búið er að loka fyrir samskiptavefinn Facebook hjá Ísafjarðarbæ. Fyrir þó nokkru var lokað
fyrir þannig að starfsmenn kæmust ekki á þennan vef en eftir
bæjarstjórnarfund fyrir stuttu var
lokað fyrir hjá bæjarstjórninni
eða fulltrúum hennar sem nota
þráðlausar tengingar og fartölvur,
að því er fram kemur á ruv.is.
Samkvæmt heimildum RÚV létu
bæjarfulltrúar einhverjir, ekki
bæjarstjórnarfundinn trufla sam-

skipti sín á netinu við vini og kunningja.
Þorleifur Pálsson, starfsmannastjóri Ísafjarðarbæjar, sagði í
samtali við útvarpið að hann vissi
ekki til þess að fasbókin væri
misnotuð á vinnutíma en vitað
væri að notkunin yki álag á tölvukerfið og því hafi, að höfðu samráði við yfirstjórn bæjarskrifstofunnar verið ákveðið að loka fyrir
fasbókina.
– fridrika@bb.is
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Háskólasetur Vestfjarða er til húsa í Vestrahúsinu á Ísafirði.
stunda því þrjátíu einstaklingar um, flestir frá Norður-Ameríku
það nám við Háskólasetrið nú. og Evrópu en nokkrir Íslendingar
Nemarnir koma frá ýmsum lönd- eru í hópnum. 150 fjarnemar

stunda einnig nám við Háskólasetrið og Peter segir þá tölu hafa
verið stöðuga í nokkur ár.

Sérfræðingur
Veðurstofa Íslands
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í rannsóknarverkefni á Snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði. Um er að ræða tímabundið verkefni til eins árs.
Starfssvið:
Meginverkefnið felur í sér tölfræðilegar rannsóknir á snjóflóðagögnum. Við vinnuna er m.a. notað líkan sem reiknar flæði snjóflóða.
Menntun og hæfniskröfur:
· Háskólamenntun á sviði raunvísinda eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
· Góð tölvukunnátta.
· Reynsla af vinnu við rannsóknir er kostur.
· Færni í mannlegum samskiptum.
· Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
· Reynsla af útivist við íslenskar vetraraðstæður er kostur.
Á Snjóflóðasetri Veðurstofunnar á Ísafirði eru sjö starfsmenn. Setrið
er til húsa í Vestrahúsinu þar sem einnig eru fjölmargar aðrar rannsóknarstofnanir og Háskólasetur Vestfjarða.
Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi ríkisins og
viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veita Harpa Grímsdóttir útibússtjóri
Snjóflóðaseturs, harpa@vedur.is, sími 843 0413 og Borgar Æ. Axelsson, mannauðsstjóri, borgar@vedur.is, sími 522 6000.
Umsóknarfrestur er til 15. desember 2009.
Umsóknir sem greina frá menntun og fyrri störfum skulu berast Borgari Ævari Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík eða í tölvupósti á
netfangið borgar@vedur.is, merkt: „Sérfræðingur á snjóflóðasetri.“
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Varð að bregðast
við innrás veruleikans

Eiríkur Örn Norðdahl hefur
sent frá sér sína þriðju skáldsögu,
Gæsku. Bókin hefur fengið góðar
viðtökur og frábæra dóma. Henni
voru gefnar fjórar stjörnur bæði í
Morgunblaðinu og á Pressan.is
og gagnrýnendurnir báðir sammála um að hér sé sennilega á
ferðinni besta skáldsagan um
hrunið. Auk þess lofa þau Eirík
Örn í hástert fyrir stílfimi og hugmyndaauðgi. Eiríkur er búsettur
í Svíþjóð en Bæjarins besta sló á
þráðinn og rakti úr honum garnirnar um bókina, byltinguna,
borgina, bæinn og „hinn reiða
unga mann“ á fertugsaldrinum.
– Þú segist hafa byrjað á bókinni 2007, tók hún miklum
stakkaskiptum áköpunartímanum í ljósi atburða frá og með
hausti 2008?
„Hlutar hennar gerðu það fyrri hlutinn er lítið breyttur, efnislega, en seinni hlutinn gerir ráð
fyrir byltingu, sem reyndar fær
ekki sjálf að vera með í bókinni
nema sem eyða í tíma. Bókin átti
upphaflega að koma út í fyrra en
ég lagði hana frá mér um vorið
vegna þess að ég sá ekki fram á
að geta klárað hana jafn vel og
mér þótti hún eiga skilið. Ég var
búinn að skrifa inn í bókina „hrun
krónunnar“ - og gerði það hálfu
ári áður en hin raunverulega
króna hrundi. Í bókinni verða
Íslendingar öreigar á einni nóttu,
betlarar og beiningamenn. Þegar
hin raunverulega króna svo hrundi
fékk ég hálfgert sjokk – þessi
fína symbólíska hugmynd mín
var orðin að einhverju allt öðru
en ég ætlaði henni. Skyndilega
var hugmyndin orðin að innleggi
í pólitískan raunveruleika og ég
sjálfur einhvers konar tíðarandaveiðari, korteri of seinn að gefa
út kreppuspá. Og það var aldrei
meiningin, en ég varð auðvitað
að bregðast við þessari innrás
veruleikans í bókina mína og úr
því viðbragði spratt seinni hluti
bókarinnar – það sem ég var búinn að skrifa um eftirleik krónuhrunsins fór auðvitað út í veður
og vind og nýr þráður spann sig
sjálfur út að nýjum endalokum
bókarinnar.“
– Svo þú sást hrunið fyrir?
„Gjaldmiðlar eru alltaf að
hrynja. Ég held það hafi mun
fleiri séð þetta fyrir en vilja muna
það - það er einfaldlega þægilegra
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að láta eins og maður hafi ekki
vitað neitt, því ekkert okkar gerði
auðvitað neitt, ekkert sem skipti
neinu máli allavega. Þegar ég
byrja að skrifa bókina er ég nýhættur á Bæjarins besta og búinn
að eyða nokkrum árum í að hlusta
á útgerðarmenn kvarta yfir of
hátt skráðri krónu – þegar ég
hætti flutti ég til Helsinki og þar
átti ég spjall við stærðfræðing
sem hafði verið ráðinn til Háskólans í Reykjavík til að rannsaka
íslenskt fjármálakerfi. Hann
spurði mig ítrekað hvaðan þetta
ríkidæmi Íslendinga kæmi og ég
svaraði honum til að ég héldi
ekki að þetta væri neitt ríkidæmi
heldur lán – þetta væri sami gamli
góði íslenski hæfileiki og flestir
kaupsýslumenn á landinu hafa
keyrt á áratugum ef ekki árhundruðum saman: að geta kjaftað lán
út úr bankastjóranum. En nei það var ekki ég sem átti þá hugmynd að kapítalisminn sé bóla.
Sú hugmynd er að minnsta kosti
160 ára gömul. Ég lærði það meðal annars í þjóðhagfræði í Menntaskólanum á Ísafirði að eitt helsta
einkenni frjálsra markaðshagkerfa sé reglubundnar kreppur.
Þetta sagði sig einfaldlega sjálft.
Og ég lagði upp með að skrifa
bók sem væri „pólitísk hystería“
– og spurði mig hvað gæti sett
Ísland á aðra hliðina? Þetta var
eitt ótal svara við þeirri spurningu.
Það vill svo reyndar til að kreppan er engin kreppa og byltingin
engin bylting – ekki í hreintrúarskilningi. Kreppan á Íslandi er
ekki Bandaríkin 1929 og byltingin ekki Rússland 1917. Í bókinni
er ekki jafn auðvelt að flýja afleiðingarnar og í raunveruleikanum - þar verður fólk í alvörunni
allslaust, einn, tveir og bingó.“

Útlendingar álitnir
glæpamenn
– Hroki og sjálfsánægja Íslendinga eru nokkuð áberandi í bókinni og pólitíkin áhrifalaus leikur,
finnst þér það vera megineinkenni á Íslandi nútímans - jafnt
fyrir sem eftir kreppu?
„Ég er ekki viss um að þessir
drættir séu sterkir í svonefndu
„venjulegu fólki“ – alþýðunni. Íslendingar láta kannski auðveldlega glepjast og þeir eru alveg

tilbúnir til að láta hrósa sér út í
hið óendanlega, en hrokinn og
sjálfsánægjan grassera mest í
valdastéttunum. Sem er auðvitað
afleiðing af einhvers konar sinnuleysi – Íslendingar eru svo uppteknir af að vera „duglegir“, af
að vinna langt fram eftir öllum
kvöldum og hleypa út djöflunum
þess á milli, að þeir eru of lúnir
til að láta sig varða stærri drætti,
hið stóra samhengi. Það mætir
enginn til að mótmæla því þegar
innflytjendur eru sendir út á
gaddinn í Grikklandi, þó það
sjóði á tugum þúsunda. Íslendingar voru í áratugi því mótfallnir
að á Íslandi væri herstöð, en þeir
létu líka ljúga því í sig að þeir
væru það ekki – allar skoðanakannanir sýndu að fólkið í landinu var á móti hernum, en það
tók enginn mark á því, því Íslendingar eru svo seinþreyttir til
vandræða. Það var þægilegra að
trúa því að við værum öll sama
tímaskekkjan en að þurfa að gera
eitthvað í því að koma hernum
úr landi.
Þegar maður veltir því síðan
fyrir sér í alþjóðlegu samhengi
voru líka ótrúlega fáir sem mættu
niður á Austurvöll síðasta vetur,
þó 90% þjóðarinnar væru „með
þeim í anda“. Þegar ég kom þarna
í desember í fyrra voru kannski
hundrað manns, af tæplega 200
þúsund á höfuðborgarsvæðinu.
Það er ekki há prósenta. En þetta
er ekki hroki og sjálfsánægja heldur sinnuleysi, kannski þreyta,
kannski leti, kannski finnur fólk
illa til þess valds sem það þó
raunverulega býr yfir. Og það
sinnuleysi veldur aftur sjálfsánægju, hroka og yfirgengilegri
öryggistilfinningu í valdastéttunum. Valdastéttirnar taka ekki
fólkið alvarlega, vegna þess að
fólkið gefur ekki valdastéttunum
ástæðu til þess.“
– En tekur fólkið valdastéttirnar alvarlega?
„Að því leyti að það leyfir þeim
að komast upp með næstum því
hvað sem er, já. En hitt er svo
annað að Íslendingar eru að ég
held ekkert hræddir við að gera
grín að valdastéttunum – þeir
bera ekki virðingu fyrir þeim í
orði, en þeir gera það á borði.“
Svo við höldum okkur við
Gæskuna, viðhorfið til nýbúa
sem valdhafar sýna þar er ekki

upp á marga fiska: „Það er ekki
pláss hér fyrir fleiri Íslendinga,
en það er pláss fyrir fleira fólk,“
segir á einum stað. Er það ekki
eitt leiðarstefið í bókinni að við
virðum ekki þá menningu og
áhrif sem nýbúarnir koma með
inn í samfélagið?
„Það er erfitt að alhæfa um
það auðvitað – „við“ erum mörg
hver ágæt en það eru líka óttalegir
bjánar inn á milli. Hugmyndir
um að innflytjendur eigi að verða
einhvers konar vara-Íslendingar,
ef þeir eigi að fá að vera með yfir
höfuð, hafa grasserað alveg frá
því Íslendingar fóru að taka á
móti innflytjendum, hælisleitendum og flóttamönnum, sem
reyndar er gert alltof lítið af. Þessar hugmyndir náðu svo nýjum
hæðum þegar Magnús Þór Hafsteinsson, Jón Magnússon, Viðar
Helgi Guðjohnsen og fleiri fóru
að láta til sín taka í innflytjendamálum – þar var það lagt að
jöfnu að vera útlendingur og að
vera glæpamaður. Ekki bara oft
á tíðum, heldur ítrekað og að
manni virtist einbeitt og viljandi.
Þetta er hættulegur áróður sem
hefur sem betur fer ekki náð að
festa rætur – enda Frjálslyndi
flokkurinn horfinn af yfirborði
jarðar. Ég hafði miklar áhyggjur
af því að ef Íslendingar yrðu
einhvern tíma aftur fátækir (sem
ég geri ráð fyrir að eigi eftir að
gerast, einhverntíma) þá yrði
hjólað í innflytjendurna. Eitt af
því jákvæða sem kom út úr hruninu var að umræðan um útlendinga sem vandamál varð hjákátleg, okkur varð skyndilega ljós
uppspretta vandræða okkar. Og
þau upphófust ekki í Tælandi
eða Póllandi heldur í kaupsýsluhöllum í Reykjavík. Hvort sá lærdómur endist, hvort við látum
glepjast aftur, hvort útlendingahræðslan spretti upp að nýju tvíefld síðar, verður svo bara tíminn
að leiða í ljós.
En svo ég svari spurningunni,
þá jú, byggja leiðarstef bókarinnar á hugmyndum Íslendinga
um sjálfa sig og heiminn, og ekki
bara þegar kemur að útlendingum.“

Ósammála öllum
– Finnst þér það vera hlutverk
rithöfundarins að segja þjóð sinni
til syndanna?

„Ég veit það ekki. Ég er hreinlega ekki góður í að skilgreina
hlutverk rithöfunda, þó ég telji
þá reyndar gegna hlutverki og
hlutverkum. Bókmenntir eru,
fyrir mér, það sem liggur bak við
heiminn – veröldin þegar búið
er að skjóta á hana göt svo sjáist
í gegn. Þetta er einhver virkni
sem ég get ekki alveg skilgreint,
þó sjálfsagt geti það einhver svo
mér líki sjálfum. Ég sest svo
sannarlega ekki niður til að skrifa
sögu sem segir þjóðinni til syndanna, þegar ég er í þannig skapi
sný ég mér að bloggsíðunni minni
og læt móðan mása. En svo er ég
ekki heldur svo vitlaus að halda
því fram að ég sé ekki að segja
þjóðinni til syndanna í Gæsku,
ég er í það minnsta að segja einhverjum til syndanna. En ég aðhyllist ekki félagslegt raunsæi
og á dálítið bágt með svart-hvítan
skilning á þjóðinni, að minnsta
kosti þegar ég er að skrifa bókmenntir. Þjóðin er góð og vond,
falleg og ljót. Hún er meira að
segja bæði raunveruleg og óraunveruleg, til og tilbúningur.“
– Þú verður nú seint sakaður
um að skrifa í anda félagslegs
raunsæis, en það er samt greinilegt að mál samfélagsins brenna
á þér. Ertu alin upp í mikilli pólitík?
„Ég á foreldra sem eru dugleg
að ræða málin sín á milli – ég er
alinn upp við að fjölskyldan rökræði við eldhúsborðið og yfir
uppvaskinu, og ég er ekki alinn
upp við neina tæpitungu né að
maður komist upp með einhver
„afþvíbara“-rök. Ég á það til að
vera ósammála öllum sem ég tala
við um alla skapaða hluti, sem er
auðvitað vandræðaástand á köflum. Mér þykir ekki beinlínis
gaman að rífast (nema stundum),
þetta er meira einhvers konar
heilkenni, einhver létt einhverfa.
Ef ég er ósammála einhverju eða
þegar mér þykir ósæmilega veist
að einhverjum á ég einfaldlega
mjög erfitt með að halda í mér stundum hef ég á réttu að standa,
stundum ekki. Þetta er ekki alltaf
auðvelt fyrir þá sem þurfa að
umgangast mig, og nálgast
kannski stundum einhvern brjálæðislegan hroka - en ég er líka
ágætur í að biðjast afsökunar,
eftir mikla æfingu.
Samfélagið er auðvitað alls
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staðar - Þegar ég var unglingur
skrópaði ég mig út úr flestum
kúrsum í menntaskólanum vegna
þess að ég lá á bókasafninu og
garfaði í Marx og Dostójevskí,
Rimbaud og Ginsberg. Samfélagið er ekkert síður í Rimbaud
en Marx, pólitíkin er ekkert síður
í Gertrude Stein en Saramago.
Ekkert síður í bókunum á bókasafninu en því sem gerist í kennslustofunum – ekkert síður á böllum og börum en í bókum. Það er
einfaldlega úti um allt. Og sá
sem hefur ekki áhuga á málefnum
samfélagsins hefur ekki áhuga á
neinu, punktur. Það er einfaldlega dauð sál.“
– Og sá sem ekki hefur áhuga
á bókmenntum?
„Hann á einfaldlega alla mína
samúð. Það er vissulega menning
utan við bókmenntirnar - portúgalski rithöfundurinn Saramago
sagði að gáfaðasti maður sem
hann hefði hitt hefði verið ólæs.
Það er bókmenntunum mikilvægt, tel ég, að losna við þá
kreddu að þær séu í sjálfum sér
nauðsynlegar eða heilagar. Það
þarf enginn á því að halda að
hafa lesið bók til að lifa almennilegu lífi. Á persónulegu leveli
get ég alveg viðurkennt að mér
þykir hugmyndin um líf án bókmennta voðalega leiðinleg – en
það er bókmenntanna að gera sig
gildandi, rithöfundanna að skrifa
eitthvað mikilvægt, skáldanna að
nálgast heilagleikann. En það á
ekki, eins og er alltof algengt, að
taka mikilvægi bókmennta sem
sjálfsögðum hlut og ýta bókum
að börnum eða fullorðnum eins
og þær séu vítamín. Það er
óttalega mikið af ruslhugsun í
bókum, rétt eins og það er mikið
um gull og gómsætar gersemar.
Og það er ekki alveg sama hvað
maður les.“

Alltof innviklaður í Ísafjörð
Aftur að samfélaginu, sem
bókmenntirnar - vonandi - endurspegla. Heldurðu að þeir sem
alast upp á landsbyggðinni hafi
aðra sýn á samfélagið en þeir
sem alast upp á höfuðborgarsvæðinu?
„Ég held að allir séu markaðir
uppruna sínum og það er annað
að alast upp niðri í Sundstræti en
í Breiðholtinu. Síðustu tvær
skáldsögur mínar hafa báðar
gerst í Reykjavík, og sú fyrsta
gerðist að mestu í bát á leiðinni
til Danmerkur og svo í Kaupmannahöfn. Ég hef stundum
furðað mig á því hvers vegna ég
skrifi ekki meira um Ísafjörð eða
Vestfirði og aldrei komist að
neinni niðurstöðu. Ég man eftir
því að hafa hitt Reykvíking í
Önundarfirði einu sinni sem var
búinn að læra nöfnin á öllum
hólum og hæðum, kominn í lopapeysu og rifnar gallabuxur, æstur
í kindur og fisk eins og það hefði

aldrei sést neitt jafn stórkostlegt
eða jafn raunverulegt á jörðinni
fyrr eða síðar.
Til Ísafjarðar koma túristar og
segja mér að fjöllin séu falleg
eða það sé vond lykt af slorinu.
Ég sé þetta ekki, ég er alveg gersamlega blindur á fegurð fjallanna eða fýlu slorsins, nema
kannski rétt fyrstu fimm mínúturnar eftir að ég kem heim. Ég
átta mig á því hvað fólk er að tala
um, en ég finn ekki fyrir því á
sama hátt og utanbæjarmaður.
Ekki svo að skilja að mér þyki
ekki vænt um fjöllin, þau eru
bara meira eins og til marks um
eitthvað annað – þau eru veggirnir heima hjá mér og það eru
ekki veggirnir sem skipta máli
heldur fólkið sem dvelur á milli
þeirra. Reykjavík þekki ég hins
vegar passlega vel til að hafa þá
fjarlægð á hana að geta sagt eitthvað um hana sem skiptir máli.
Ég er alltof innviklaður í Ísafjörð,
held ég.“
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En nú ertu búinn að búa erlendis í nokkur ár. Skapar ekki
fjarlægðin svigrúm til að fara að
sjá Ísafjörð í skýrara ljósi?
„Mér sýnist ekki. Það er hægt
að taka strákinn úr Ísafirði, en
Ísafjörður verður ekki tekinn úr
stráknum. Hann á ég skuldlaust
og gæti ekki losnað við hann þó
ég vildi.“
– Ég veit að það er klisja, en
hugtakið „hinn reiði ungi maður“
kemur alltaf upp í hugann í
sambandi við þig. Nú ertu orðinn
þrítugur og nýorðinn pabbi.
Eitthvað farinn að mildast?
„Ég veit það ekki. Ég hef aldrei
upplifað mig sem það sturlaða
hörkutól sem sumir hafa kallað
mig. Ég held að Gæska sé síst
mildari skáldsaga en hinar fyrri.
Ég er kannski ekki alveg jafn
orðljótur og ég var þegar ég var
tvítugur, en það er heldur ekki
það sama að vera gamall og orðljótur og ungur og orðljótur. Það
langar engan að verða Sverrir

Stormsker eða Ástþór Magnússon, það er einfaldlega ekki
heillandi hlutskipti. Fyrsta skáldsagan mín, Hugsjónadruslan,
fjallaði að einhverju leyti um
þessa undarlegu tvískiptingu tilfinningalífsins, að karlar og
konur væru ýmist mild eða hörð,
en ekki bæði. Ég vil helst vera
mildur þegar tilefni er til, þegar
ég er að knúsa konuna mína eða
kitla strákinn. En það þýðir ekki
að grundvallarafstaða mín til lífsins sé mildin ein – sumt á einfaldlega ekki skilið neina mildi
og ég hef ekki í hyggju að gera
mildina að mínu ævistarfi. Ég
vil vera í flúxus í veröldinni, vil
að tilfinningar mínar og afstaða
stjórnist af þeim aðstæðum sem
ég er í. Ég er hvorutveggja mildur
og harður og legg mig fram um
að finna fyrir mér hvort heldur
sem er - lífið er of stutt til að
maður eyði því í einhverri ládeyðu. En ég er í mildari aðstæðum með heimili, konu og barn

en þegar ég bjó í 6 fermetra kytru
við Hringbrautina og eyddi
námslánunum mínum í bjór og
vitleysu. Að því leytinu til er ég
áreiðanlega miklu mildari.“
– Gæska er engan veginn mild
bók, þótt fyndin sé á köflum er
undiraldan þung og ádeilan sterk.
Verður það sama upp á teningnum í næstu skáldsögu?
„Ég hef satt að segja ekki hugmynd. Ég er rétt að byrja að
kortleggja næstu skáldsögu og
veit ekki einu sinni hvort ég noti
það kort eða geri nýtt. Ég geri
heldur ráð fyrir að næsta skáldsaga verði öðruvísi, ég er með
svo mikla mótþróaþrjóskaröskun
– vil helst vera ósammála sjálfum
mér og halda á nýjar slóðir. Hún
verður kannski pólitísk. Og
kannski ádeila. En hún verður á
einhverjum öðrum nótum, leikin
í einhverjum öðrum skala á önnur
hljóðfæri,“ sagði Eiríkur Örn
Norðdahl, rithöfundur.
– fridrika@bb.is
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Vinnustofu
Hlífar færð
saumavél
Kvenfélagskonur í Hvöt í
Hnífsdal komu færandi hendi
á vinnustofu Hlífar á Ísafirði
á dögunum. Færðu þær
vinnustofunni forláta saumavél til eignar. Hvöt hefur
haft þann sið að halda kvöldskemmtun árlega og nota
hluta ágóðans til að kaupa
eitthvað sem þær hafa svo
gefið Hlíf.
Maron Pétursson, forstöðumaður Hlífar, segist vilja
koma á framfæri þakklæti
til kvenfélagsins Hvatar fyrir
þennan mikla og góða stuðning í gegnum árin.

smáar
Til sölu er 5 ára gamalt borðstofuborð. Fæst á mjög góðu
verði. Uppl. í síma 845 8579.
Óska eftir að kaupa gönguskíðagræjur fyrir 9 ára stelpu.
Uppl. í síma 456 4756 og 866
8501 (Sóley).
Til sölu er Subaru Legacy
Wagon, 4x4, sjálfskiptur, árg.
1999, ekinn 145 þús. km. Sumar- og vetrardekk fylgja. Ásett
verð kr. 480 þús. Upplýsingar
í síma 894 4612.

Náttúrustofa Vestfjarða hefur formlega tekið við rekstri sjóminjasafnsins í Ósvör.

Náttúrustofa Vestfjarða tekur
formlega við rekstri Ósvarar
Náttúrustofa Vestfjarða hefur
formlega tekið við rekstri sjóminjasafnsins í Ósvör í Bolungarvík af bænum. Að sögn Þorleifs
Eiríkssonar, forstöðumanns Náttúrustofu Vestfjarða, hefur Náttúrustofan séð um safnið að mestu
leyti undanfarið, þótt reksturinn
hafi verið í höndum bæjarfélagsins. „En nú er sem sagt orðin

þessi breyting á og nú tökum við
alveg yfir og sjáum algjörlega
um reksturinn,“ segir Þorleifur.
Eftir að Náttúrustofan kom að
rekstri safnsins urðu þær breytingar á að Ósvör var gert að „alvöru safni“ eins og Þorleifur orðar það. Í því felst að sinna öllum
skyldum safna sem eru sýningar,
varðveisla muna og rannsóknir.

„Þetta er staðfesting á því sem
við höfum verið að vinna að,“
segir Þorleifur. „Við höfum verið
að vinna eftir þessum reglum síðasta árið til reynslu og það sem
sagt endaði með því að ákveðið
var að gera þennan formlega
samning um að Náttúrustofan
tæki yfir rekstur safnsins.“
Sjóminjasafnið í Ósvör stendur

Af Strútum og Stökkum
Sá mæti maður Magnús
Reynir Guðmundsson ritar grein
á vefsíðu BB og Magnús reynir þar við það töfrabragð að
breyta Stakki í Strút. Líkir hann þeim síðarnefnda við hinn
fyrrnefnda og telur að báðir stingi höfðinu í sandinn. Er þetta
hin skemmtilegasta kenning en fær vart staðist fremur en
annað í greininni, nema náttúrlega hann sé að feta í farið sem
hann vill meina að hinn fyrrnefndi hafi arkað. Magnúsi Reyni
er margt til lista lagt og hefur fengist við ýmislegt um ævina
og telst því með lífsreyndari mönnum. Hann hefur verið
fréttaritari Ríkisútvarpsins, varaþingmaður Framsóknarflokksins og setið á Alþingi 1983, 1985 og 1986, verið varamaður í bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar fyrir Framsóknarflokkinn og er nú bæjarfulltrúi Í-lista í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Áður var Magnús einnig bæjarritari Ísafjarðarkaupstaðar í rúm tuttugu ár. Hann var einnig bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra heilt kjörtímabil, árin 2002 til 2006.
Magnús gegndi því aðalstarfi að vera bæjarritari og var
samtímis varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Ísafjarðarkaupstað. Hann hefur verið og er enn framkvæmdastjóri
Frjálslynda flokksins á landsvísu, þótt enginn sé lengur fulltrúinn á Alþingi. Fáir menn hafa slíkan feril og jafn mikla
pólitíska reynslu. Fáir ef nokkur var öllum hnútum kunnugri
Stakkur skrifar

í rekstri Ísafjarðarkaupstaðar þegar hann varabæjarfulltrúi
og í föstu starfi sem bæjarritari.
Fyrir rúmum fimm árum var bent á mikla reynslu Magnúsar
Reynis á þessum vettvangi. Viðbrögð hans voru þá þau að
skamma Stakk. Hefur því þótt óvarlegt að hrósa Magnúsi
Reyni síðan. Að honum hefur ekki verið vegið. Það hefði
verið til fyrirmyndar ef Magnús sem sjálfur dylgjar að manni,
sem eitt sinn bjó hér á Ísafirði, hefði bent á hverjir hinir nafngreindu menn væru sem hann telur að veist hafi verið að, oftar en ekki ,,með óhróðri, ósannindum og dylgjum”. Það
reynir Magnús ekki og dæmir þar með skrif sín sjálfur.
Magnúsi Reyni skal á það bent að þrátt fyrir leit í gagnasafni
BB fannst ekkert sem rennir stoðum undir fullyrðingu hans .
Margt hefur hann gott gert og er vel ritfær. Það hefur notið
sín í þjóðmálaumræðu og er vel. Hins vegar verða honum á
all algeng mistök að slá því fram að strúturinn stingi höfðinu
í sandinn, notar reyndar orðalagið ,,sem sagt er.” Allt upplýst
fólk veit vel að það eru ósannindi að strúturinn stingi höfðinu
í sandinn þegar hann hræðist. Hann annað hvort leggst niður
flatur eða flýr. Hvorugt á við hér. Á tímum alvöru og átaka í
samfélaginu er eðlilegt að ræða þau málefni sem varða
þjóðina til framtíðar. Þjóðin verður að standa saman ef vel á
að fara.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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austast í Bolungarvíkinni, niðri
við sjóinn og samanstendur af
tvöfaldri 19. aldar verbúð, salthúsi, fiskreit og þurrkhjalli. Á
meðal sýningagripa er áraskipið
Ölver sem gefur góða mynd af
þeim skipum sem notuð voru til
fiskveiða fyrr á öldum. Í safninu
eru einnig til sýnis veiðarfæri og
ýmis tæki og tól sem notuð voru
við veiðar og fiskverkun á öldum
áður.Safnvörðurinn tekur á móti
gestum íklæddur skinnklæðum
líkum þeim er íslenskir sjómenn
klæddust áður fyrr og lýsir því
sem fyrir augu ber, að því er
fram kemur á heimasíðu safnsins.
– fridrika@bb.is

Börnum á leikskólum fækkar
Um það bil 215 börn voru í leikskólum Ísafjarðarbæjar þetta
skólaárið, sem er aðeins færra en
árið áður, en þá voru um það bil
230 börn á leikskólunum. Leikskólarnir eru 6, þar af er einn
fjögurra deilda og einn þriggja
deilda.
Við leikskólana voru 58,3
stöðugildi og er það tveimur
stöðugildum færra en var í fyrra,
en þá voru 60,5 stöðugildi.
Stöðugildi fylgja alltaf barnafjölda, og eru því aldrei fleiri
stöðugildi en þörf er á. Miklu
fleiri starfsmenn sinna störfunum
en stöðugildin segja til um. Flestir starfsmenn er leiðbeinendur
og hafa ekki átt kost á námskeiðum við hæfi að öðru leyti en því
sem leikskólastjórar hafa fundið
til á starfsdögum.
– fridrika@bb.is
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57,5% hækkun á fjárhagsaðstoð bæjarins til einstaklinga
Fjörutíu og tveir einstaklingar
fengu greiddar 5.297.687 krónur
í fjárhagsaðstoð frá Ísafjarðarbæ
á tímabilinu janúar til ágúst 2009.
Að sögn Margrétar Geirsdóttur,
forstöðumanns Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar
er þetta 57,5% hækkun frá sama
tímabili árið 2008, en þá fengu
fjörutíu einstaklingar 3.363.667
krónur greiddar í fjárhagsaðstoð.
Athygli vekur að einstaklingum
sem þiggja fjárhagsaðstoð hefur
einungis fjölgað um tvo, en Margrét segir það ekki segja alla söguna. „Þessir fjörutíu og tveir einstaklingar sem eru núna eru miklu
stöðugri í fjárhagsaðstoðinni og
þeir þurfa meiri aðstoð,“ segir
Margrét. „Þetta er nú reyndar að
gerast um allt land,“ segir hún,

„en engu að síður er þetta ótrúleg
hækkun. Það eru fleiri einstaklingar í lengri tíma á stöðugri fjárhagsaðstoð heldur en voru í
fyrra.“
Margrét segir of snemmt að
segja til um hvort fleiri einstaklingar þarfnist fjárhagsaðstoðar
fyrir jólin, en það sé sín tilfinning
að róðurinn sé þyngri hjá fólki
og fleiri muni þarfnast aðstoðar.
Tölur á landsvísu liggja ekki
fyrir árið 2009 en sé litið á landið
í heild árið 2008 fengu 5.029
heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu
slíkar greiðslur fjölgað um 749
eða sem nemur 17,5% frá árinu
áður. Árið 2003 þáðu 6.312
heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga en til ársins 2007 fækkaði

42 einstaklingar fengu 5.297.687 krónur greiddar í
fjárhagsaðstoð frá Ísafjarðarbæ frá janúar til ágúst 2009.
þeim jafnt og þétt eða sem nam aðstoð sveitarfélaga árið 2008 ar konur með börn (32,8%
32% á öllu tímabilinu. Fjölmenn- var sem fyrr einstæðir barnlausir heimila).
– fridrika@bb.is
asti hópurinn sem þáði fjárhags- karlar (39% heimila) og einstæð-

Nóg að gera á
fæðingardeildinni
Fjörutíu og níu börn hafa komið í heiminn á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði það sem af er
ári. Það stefnir því ekki í að met
verði slegið í fæðingum líkt og á
síðasta ári þegar 73 börn fæddust
á Ísafirði. „Það er þokkalegt að
gera hjá okkur í desember og
það verður á sjötta tug barna
sem fæðast á Ísafirði samkvæmt
áætlunum. Það þarf eitthvað mikið að gerast til að við förum yfir
í sjöunda tuginn“, segir ljósmóðir
Brynja Helgadóttir á FSÍ.
Aðspurð hvort Vestfirðingar
geti átt von á nýársbarni segir
Brynja að allt sé mögulegt eins
og staðan er í dag. „Það eru konur

settar á tíma bæði í lok desember
og byrjun næsta árs svo það gæti
alveg gerst að Vestfirðingar eignuðust nýársbarn og þess vegna
jólabarn líka. En það er afar mikill vandi að vera sannspár í þessum hlutum og því verður þetta
bara allt að koma í ljós.“
Vestfirðingar voru ansi frjósamir árið 2008 en ekki höfðu
fleiri börn fæðst á Ísafirði síðan
árið 1998. 52 börn fæddust á
Ísafirði árið 2006 og 53 árið 2005
sem er heldur færra en árið þar á
undan þegar 61 barn fæddist.
Árið 2003 voru aðeins 49 fæðingar á Ísafirði en 62 börn fæddust árið 2002. – thelma@bb.is

Uppsagnir bara
varúðarráðstöfun

Alls ekki er víst að verktakafyrirtækið KNH ehf., þurfi raunverulega að segja allt að 60 starfsmönnum upp eins og sagt hefur
verið frá í fréttum. Fram kom í
máli Kristjáns L. Möller samgönguráðherra á Alþingi, að hann
hefði átt fund með forsvarsmanni
fyrirtækisins.
Kom þar fram að það færi að
mestu eftir veðurfari í vetur hvort
til uppsagna þurfi að koma. KNH
vinnur að nokkrum framkvæmdum í vegakerfinu og ef veðuraðstæður leyfa að þær framkvæmd-

ir haldi áfram í vetur þarf ekki að
koma til neinna uppsagna, að
sögn Kristjáns. Honum hefði verið tjáð að viðkomandi uppsagnir
væru einungis varúðarráðstöfun
til að gera ráð fyrir mögulegum
slæmum aðstæðum, en fréttir af
uppsögnunum hefðu verið afbakaðar í fjölmiðlum.
Lagði hann áherslu á að ráðgert
væri að framkvæma í samgöngukerfinu fyrir níu til tíu milljarða
á næsta ári, sem væri svipað hlutfall af landsframleiðslu eins og
var á góðærisárunum.
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gegnum
LINSUNA
Vegna síaukins áhuga almennings á ljósmyndun,
hefur Bæjarins besta ákveðið að birta í vetur valdar
myndir eftir hina fjölmörgu
áhugaljósmyndara á Vestfjörðum. Þeir sem vilja leyfa
lesendum blaðsins að sjá
verk sín er bent á að senda
þær í prentgæðum á netfangið bb@bb.is ásamt
stuttum texta og ljósmynd
af höfundi. Fimmti vestfirski áhugaljósmyndarinn
til að sýna ljósmynd eftir
sig er Baldur Páll Hólmgeirsson á Ísafirði.

I Love New York: Þessi mynd er hluti af sameiginlegri æfingu minni og stílistans Laura Reano Velarde.
Markmiðið var að æfa okkur bæði í tískuljósmyndun. Laura sá bæði um förðun og stíliseringu en ég sá um lýsingu
og ljósmyndun. Fyrirsætan er Eva Alfreðsdóttir á Ísafirði. Myndavél: Canon EOS 5D. Linsa: Canon EF 17-40mm
f/4L.Ljósop: ff/8.0. Hraði: 0.008 sek. ISO: 400.

Er skyld annarri hverri
manneskju fyrir vestan
Guðrún Gunnarsdóttir, söngkona og útvarpskona, er ein
Frostrósanna sem skemmta Vestfirðingum í Ísafjarðarkirkju í
kvöld. Guðrún hefur dvalið í
Súðavík hluta úr sumri mörg undanfarin ár. Hvernig stóð á því að
Súðavík varð fyrir valinu sem
sumardvalarstaður og hvernig
tengist hún Vestfjörðunum?
„Pabbi minn er ættaður frá Ísafirði, eða eiginlega frá Súðavík,
því afi og amma bjuggu fyrst á
Hlíf sem er rétt fyrir utan Súðavík
og fluttust svo til Ísafjarðar og
bjuggu lengst af í Aðalstræti 15.
Þegar ég var fimmtán ára vann
ég í fiski í Hnífsdal eitt sumar og
var ekki búin að vera þar lengi
þegar þeir sem ég vann með voru
búnir að komast að raun um að
ég væri skyld annarri hverri
manneskju sem þarna vann. Eftir
snjóflóðin keypti félagið mitt,
FÍH, bústað í Súðavík og við
ákváðum að skella okkur þangað
eitt sumarið, svona til að halda
tengslum við ræturnar. Þar leið
okkur svo ljómandi vel að við
höfum verið fyrir vestan á hverju
sumri síðan.“
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– Hvað er annars að frétta af
þér? Þú ert að syngja með Frostrósunum, hvað fleira?
„Ég er að syngja út um allt,
bæði ein og með öðrum. Hef
stundum sagt í gríni að ég sé
svona tækifærissöngkona. Hef
verið að syngja með Kristjönu
Stefáns og Andreu Gylfa á nokkrum tónleikum, til dæmis. Svo
hef ég verið að syngja með Ellenu
Kristjáns og Kristjönu og strákunum úr Buffinu til dæmis. Og
svo er það náttúrulega Cornelius
kallinn Wreswiik. Vinnan við
það verkefni er það sem mér
finnst skemmtilegast af því sem
ég hef verið að gera þetta árið.
Ég var búin að ganga með þennan
draum í maganum lengi. Alveg
síðan rétt eftir stúdentspróf þegar
ég bjó úti í Noregi í tvö ár ásamt
góðum vinum, þeim Aðalsteini
Ásberg Sigurðssyni og konunni
hans Önnu Pálínu Árnadóttur.
Meðfram vinnu á elliheimilum
og barnaheimilum vorum við í
vísnagrúppu og spiluðum og
sungum víða.
Þar kynntumst við tónlist Corneliusar og annarri norrænni vísna-

og þjólagatónlist og á einni þjóðlagahátíðinni í Finnlandi hittum
við Cornelius. Þá var hann nú
orðinn ansi svona lúinn og drakk
svolítið þarna, en það var mjög
magnað að hitta þessa stjörnu í
eigin persónu. Eftir það fórum
við meira að skoða tónlistina hans
og þá ekki síst textana, enda var
hann textans maður og lagði mest
upp úr flutningi þeirra. Aðalsteinn Ásberg þýddi textana og
sænskur vinur okkar kom með í
púkkið og við ákváðum að láta
það verða að veruleika að gefa
lög Corneliusar út á íslensku.
Svo komu þrír Svíar til landsins
í mars og við tókum alla plötuna
upp á þremur dögum. Platan var
svo gefin út í júní og í júlí komu
Svíarnir aftur og við ferðuðumst
um landið með Corneliusar-prógrammið til að kynna plötuna.
Það virðist vera gríðarlegur áhugi
á þessari tónlist því það var uppselt á nærri alla tónleikana. Við
hefðum getað haldið helmingi
fleiri tónleika.“

Komin á Rás 1
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Lax með mangó og muldum
pistasíuhnetukjörnum
Matgæðingur vikunnar býður
upp á tvær uppskriftir. „Framundan er mikla matarhátíð með
jólahlaðborðum og svo sjálf jólahátíðin. Væntanlega eru kjötréttir
í hávegum hafðir nú sem endranær og því ætla ég að miðla einni
góðri laxauppskrift sem getur allt
eins verið hátíðarmatur. Þetta er
mjög einfaldur réttur, nema helst
ef að veiða þarf laxinn!!!,“ segir
Alfreð.
Lax með mangó
chutney og muldum
pistasíuhnetukjörnum
2 laxaflök beinhreinsuð
Safi úr 2-3 sítrónum
Paprikuduft
Salt og pipar

„Svo náttúrulega vinn ég hjá
Rúv og er núna komin yfir á Rás
1, þar sem ég er með tvo þætti.
Okkar á milli á þriðjudagsmorgnum og Á réttri hillu eftir hádegi á
föstudögum. Mér finnst alveg
æðislega gaman að vera komin
yfir á Rás 1, það er gamall draumur hjá mér. Þótt mér hafi líkað
afskaplega vel á Rás 2 og sakni
sambandsins sem myndast við
hlustendur í beinni útsendingu,
þá hafði mig lengi langað til að
vinna á Rás 1 og er mjög ánægð
þar. Einhvern tíma var reyndar
sagt að fólk væri fært af Rás 2
yfir á Rás 1 þegar það þætti of

2 krukkur, sweet mangó chutney (helst frá Rajah)
300g muldir pistasíuhnetukjarnar (fæst tilbúið)
Leggið flökin á álpappír og
kreistið sítrónurnar yfir. Kryddið
með paprikudufti, salti og pipar.

úr smjöri og kryddaðar með steinselju og hvítlauk.
Salat t.d. iceberg, vínber,
papriku, fetaost og furuhnetur
eða sólblómafræ og smá ólífuolíu
yfir.
Einn góður eftir-

Sælkerinn

Smyrjið chutney-inu á flökin. Að
síðustu er muldu hnetukjörnunum dreift yfir. Sett í ofn við 180200°C þar til laxinn er eldaður í
gegn. Meðlæti að vild, t.d. tilbúnar litlar kartöflur steiktar upp

réttur og fljótlegur
Fyrir 4
2 perur (frekar þroskaðar)
4 dl vatn
1 dl sykur
1 engiferrót

gamalt til að vera á Rás 2, en það
er löngu liðin tíð. Meirihlutinn á
Rás 1 er ungt fólk, miklu yngra
en ég.“

verið með. Við sem erum í Frostrósunum núna erum svo skemmtilega ólík og ég vona að það skili
sér í því að fólk fái fjölbreyttan
söng.“
– Koma nýjar áherslur með
nýju fólki?
„Ég veit bara ekki nógu vel
hvernig þetta hefur verið áður.
Við Friðrik Ómar syngjum dúett,
en ég held þetta sé ósköp svipað
og hefur verið. Þetta er orðið það
fast í sessi að það sem helst breytist er að fólk fær að heyra nýjar
raddir frá ári til árs. Við erum
með strengjasveit og hljómsveit
og barnakór eins og verið hefur

Ný Frostrós
– Nú ertu orðin ein af Frostrósunum sem ætla að skemmta Ísfirðingum í kvöld. Hvað geturðu
sagt mér um það verkefni?
„Mér var boðið að vera með í
fyrra en gat það ekki þá, því ég
var að fylgja eftir Umvafin englum plötunni minni og líka að
syngja með Björgvini Halldórs,
en núna var ég laus þannig að ég
var óskaplega ánægð með að geta
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Sælkeri vikunnar er Alfreð Erlingsson á Ísafirði.
Sjóðið saman vatn og sykur,
skrælið engiferrótina og skerið í
þunnar sneiðar og setjið út í
sykurlöginn og látið sjóða rólega
í ca 5 mín. Skerið perurnar í
tvennt hreinsið steinana úr. Takið
pottin af hellunni og setjið
helmingana út í og látið standa í

ca 2 tíma. (Ath að þetta rúmist
vel í pottinum). Berið fram með
ís (vanilluís er bestur með).
Verði ykkur að góðu

og lagavalið er svipað.“

öllu.“
– Deila þau dálæti þínu á Súðavíkinni?
„Í sumar fór ég í fyrsta sinn
með barnabörnin til Súðavíkur
og þeim fannst alveg óskaplega
gaman. Fyrst leist þeim nú ekkert
á að fara svona langt, en urðu
svo alveg yfir sig hrifin. Með
tilkomu Raggagarðs er bara frábært að vera þarna með börn.
Þau voru úti að leika sér allan
daginn, alsæl. Og þegar við fórum spurðu þau hvort við kæmum
ekki örugglega aftur næsta sumar, þannig að það verður sett á
prógrammið.“ – fridrika@bb.is

Barnabörnin
elska Súðavík
– Nú eru börnin og barnabörnin komin í sviðsljósið líka. Er
ekki nóg að gera við að fylgjast
með afrekum þeirra?
„Já, já, þau eru öll á kafi í
leiklist og músík. Valgeir Hrafn
dóttursonur minn er að fara að
leika í Óliver í Þjóðleikhúsinu
og stelpurnar mínar fjórar eru
allar á fullu. Það er hending ef
maður nær að fylgjast með því

Ég skora á vin minn Níels R
Björnsson á Ísafirði. Hann lumar
á ýmsu góðgæti.
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