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Egill Ibsen Óskarsson
flugmaður og flug-
stjóri frá Suðureyri
hlaut á Vestfjörðum
uppeldi sitt í fluginu.
Núna er hann búsett-
ur á Spáni og flýgur
um heiminn. Í viðtali
í dag lítur hann yfir
farinn veg frá Súg-

anda til Madríd.

Vestfjarða-
flugið var

„bushflying“

Jóhann X
Jóhann Jónasson,

einn af stofnendum
hátæknifyrirtækisins
3X-Technology á Ísa-
firði lítur yfir farinn

veg með Bjarna Bryn-
jólfssyni ritstjóra

GleðilegaGleðilegaGleðilegaGleðilegaGleðilega
hátíð!hátíð!hátíð!hátíð!hátíð!
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Samgönguráðuneytið, sem
fer með yfirstjórn sveitar-
stjórnarmála í landinu, hefur
sent sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps bréf þar sem athygli
sveitarstjórnarinnar er vakin
á þeirri meginreglu stjórn-
sýsluréttarins að hver sá sem
ber upp skriflegt erindi við
stjórnvöld eigi almennt rétt á
því að fá skriflegt svar, sé
þess óskað. Þá bendir ráðu-
neytið sveitarstjórninni einnig
á almenna málshraðareglu
stjórnsýsluréttar sem kveður
á  um það, að ef fyrirsjáanlegt
sé að afgreiðsla máls muni
tefjast, þá beri að skýra aðila
máls frá því og upplýsa um
ástæður tafanna og hvenær af-
greiðslu málsins sé að vænta.

Ástæður þess að ráðuneytið
sendir sveitarstjórn Súðavík-
urhrepps þetta bréf er bréf
Björns Jóhannessonar, hrl.
fyrir hönd umbjóðenda sinna,
til ráðuneytisins þar sem vakin
er athygli á því að erindum
sem send séu byggingaryfir-
völdum í Súðavíkurhreppi,

þ.m.t. sveitarstjórn, sé ekki
svarað. Erindin varða ágrein-
ingsmál varðandi byggingu
vélageymslu að Birnustöðum.
Bygging vélageymslunnar var
á sínum tíma kærð til úrskurð-
arnefndar skipulags- og bygg-
ingarmála sem felldi úr gildi
það byggingarleyfi sem bygg-
ingaryfirvöld í Súðavíkur-
hreppi höfðu gefið út vegna
byggingarinnar.

Tæpir sex mánuðir eru nú
liðir frá því að úrskurðar-
nefndin kvað upp úrskurð í
málinu og virðist lítið hafa
gerst í málunum eftir það. Í
56. gr. skipulags- og bygging-
arlaga kemur fram að hafi
mannvirki verið byggt án til-
skilins leyfis skuli það fjar-
lægð og láti viðkomandi sveit-
arstjórn hjá líða innan sex
mánaða að fjarlægja mann-
virkið frá því að henni er
kunnugt um málið skuli Skipu-
lagsstofnun láta fjarlægja
mannvirkið á kostnað við-
komandi sveitarfélags.

– bb@bb.is

Erindum
ekki svarað

Landsbankahúsið á Ísafirði 50 ára
Sögusýning opnaði í útibúi

Landsbankans á Ísafirði á
mánudag í tilefni af því að
húsið er orðið 50 ára gamalt.
Sýningin verður opin fram yfir
áramót og söguannáll Lands-
bankans liggur frammi, öllum
að kostnaðarlausu á meðan
birgðir endast. „Hér er alltaf
heitt á könnunni og eitthvað
góðgæti með því á meðan á
sýningunni stendur“, segir
Inga Á Karlsdóttir, útibústjóri.
Landsbankinn hefur starfað á
Ísafirði í yfir hundrað ár.
Bankinn opnaði útibú á staðn-
um 15. maí 1904 og var það

annað útibú Landsbankans
utan Reykjavíkur. Hið fyrsta
opnaði á Akureyri tveimur ár-
um áður. Útibúið flutti í nýtt
og glæsilegt hús í Pólgötu í
desember 1958.

Útibúið flutti úr gömlu og
ófullnægjandi verslunarhús-
næði en það hafði þá flutt
fimm sinnum síðan það var
stofnað. Ljóst var að nýja stór-
hýsið var framtíðarhúsnæði
bankans. Nýbyggða húsið var
tvær hæðir og ris og var afar
vel búið að starfsfólki og við-
skiptavinum. Sérstaka athygli
vakti hversu vel tækjum búin

öll starfsemin var á þessum
tíma. Í gjaldkera- og bókhalds-
deild voru nýtísku bókhalds-
vélar og var Ísafjarðarútibúið
tæknilega fullkomnasta banka-
afgreiðsla sinnar tíðar. Ein slík
bókhaldsvél er til sýnis í úti-
búinu en þetta tæki var einmitt
notað á Ísafirði í mörg ár.

Bankahúsið á Ísafirði var
hið síðasta af þremur sem
Landsbankinn byggði yfir úti-
bú sín í þessum stíl á sjötta
áratugnum. Hin tvö voru tekin
í notkun árið 1953 á Selfossi
og 1954 á Akureyri. Bárður
Ísleifsson er arkitekt hússins. Landsbankahúsið á Ísafirði er orðið 50 ára gamalt.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fer
ekki eftir áliti bæjarlögmanns

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hafnaði í síðustu viku beiðni
Kristjáns Ólafssonar um end-
urskoðun á álagningu fast-
eignagjalda á fasteignina
Kirkjuból 4 í Engidal. Tildrög
málsins eru þau að allt frá því
að Kristján flutti sauðfjárbú-
skap sinn frá Neðri-Tungu að
Kirkjubóli 4 á árið 1999 og
fram til ársins 2007 var fast-
eignaskattur af eigninni reikn-
aður með sama hætti og útihús
eða önnur mannvirki á bú-
jörðum sem tengjast landbún-

aði. Á árinu 2007 ákváðu bæj-
aryfirvöld að breyta álagning-
unni og flokkuðu fasteignina
í annan flokk, þ.e. undir flokk-
inn aðrar fasteignir, s.s. iðn-
aðar-, skrifstofu- og verslunar-
húsnæði.

Lögmaður Kristjáns, Björn
Jóhannesson, hrl., óskaði í maí
s.l. eftir endurskoðun á ákvörð-
un bæjaryfirvalda auk þess
sem óskað var eftir rökstuðn-
ingi fyrir breytingunni. Taldi
Björn ljóst að breytingin ætti
sér ekki lagastoð, m.a. þar sem

Bæjarráð ákvað á fundi sínum
2. júní s.l. að leita álits bæjar-
lögmanns á erindi Björns.

Á fundi bæjarráðs 3. des-
ember s.l. var lagt fram álit
bæjarlögmanns, Andra Árna-
sonar, hrl., þar sem m.a. kom
fram að þar sem ekki væri um
frístundabúskap að ræða á
Kirkjubóli 4, yrði að telja að
skattlagning ætti að vera með
sama hætti og útihús í sveit-
um. Bæjarráð ákvað hins veg-
ar að fara ekki eftir áliti bæj-
arlögmanns.         – bb@bb.is

fasteignin væri eingöngu nýtt
sem fjárhús og ekki væri um
frístundabúskap að ræða og
óeðlilegt væri að álagning
fasteignagjalda á viðkomandi
eign væri með öðrum hætti en
sambærileg útihús í sveitum. 

Verslun í Bjarna-
búð í áttatíu ár

Friða á húsið Bjarnabúð í
Bolungarvík samkvæmt til-
lögu að deiliskipulagi sem
umhverfismálaráð hefur
lagt til að verði samþykkt,
en þar hefur verið rekin
verslun í 80 ár. „Það leggst
bara ágætlega í okkur að
það eigi að friða húsið. Hér
mun áfram vera verslun og
við höldum bara áfram
okkar striki“, segir Stefanía
Birgisdóttir sem rekur búð-
ina ásamt eiginmanni sínum
Olgeiri Hávarðarsyni.

Bjarnabúð var byggð árið
1919 úr timbri frá Noregi
en það var byggt af samein-
aða verslunarfélaginu. Bjarni
Eiríksson byrjaði svo með
Verslun Bjarna Eiríkssonar

1927. Sonur hans, Benedikt
Bjarnason, tók svo við versl-
unarrekstrinum af Bjarna-
búð 1958 og Stefanía Birg-
isdóttir hefur rekið versl-
unina s.l. 12 ár.

Að sögn Stefaníu er nóg
að gera í Bjarnabúð um
þessar mundir. „Jólatraff-
íkin er svipuð undanfarin
ár.“            – thelma@bb.is
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Samsett mynd af fyrirhuguðu svæði.

Lagt til að deiliskipulag vegna
Bjarnabúðar verði samþykkt
Bæjaryfirvöld í Bolungar-

vík stefna að því í aðalskipu-
lagsvinnu sem nú stendur yfir
að þétta byggð neðan Aðal-
strætis þar sem nú er verslun,
þjónusta og iðnaður. Þetta
kemur fram í svari við athuga-
semd sem barst umhverfis-
málaráði Bolungarvíkur vegna
deiliskipulags fyrir Bjarna-
búðarreit rann út. Þar segir að
íbúðabyggð ofan Aðalstrætis
er hinsvegar með minna nýt-
ingarhlutfall. Markmið skipu-
lagsbreytingarinnar við Bjarna-
búðarreit er að skapa þétta

þorpsstemmningu sem fellur
vel að þeirri byggð sem fyrir
er á svæðinu.

Einnig kemur þar fram að
tekið var sérstaklega tillit til
núverandi húsa á skipulags-
svæðinu og lagt til að Bjarna-
búð verði friðuð. Þá er tekið
sérstaklega fram að mannvirki
falli sem best að umhverfinu
og heildaryfirbragð bygginga
á lóð sé samræmt. Þá lagði
umhverfismálaráð til að koma
inn á bílastæði Aðalstrætis 3
verði ekki skert og verði því
bílastæðum við Aðalstræti

fækkað sem því nemur.
Að því er fram kemur í

fundarbókun umhverfismála-
ráðs er lagt er upp með að hús-
in á umreiddum deiliskipu-
lagsreit verði með risþaki og
klædd bárujárni, þá er tekið
sérstaklega fram að heildar-
yfirbragð bygginga sé sam-
ræmt.

Umhverfismálaráð leggur
til við bæjarstjórn að deili-
skipulagið verði samþykkt
með breytingu sem nær til
fækkunar bílastæða við Aðal-
stræti.            – thelma@bb.is

Skýringamynd sem sýnir svæðið og tengsl þess við umhverfið.
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Hin sanna gjöf
Ritstjórnargrein

Keypti áfengi sem
handhafi forsetavalds

Á þessum degi fyrir 20 árum
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,,Að gefa af eigum sínum er lítil gjöf. Hin sanna gjöf er að
gefa af sjálfum sér. Því að hvað eru eigur þínar annað en hlutir,
sem þú geymir og gætir af ótta við að þarfnast þeirra á morg-
un?“

Í okkar annars ágæta landi hefur ætíð verið til staðar fólk
sem kviðið hefur fyrir jólunum. Næsta víst er að nú er sá hópur
stærri en áður. Ekki að undra þá horft er til þess ástands sem nú
ríkir. Og nú gerir kvíðinn vart við sig af fleiri orsökum en áður
og með áhrifameiri hætti. Þúsundir fyrirvinna heimila horfast
í augu við atvinnuleysi. Allri þeirri djúpstæðu óvissu er því
fylgir verður ekki með orðum lýst. Það skynja þeir einir sem
á brennur.

,,Hin sanna gjöf er að gefa af sjálfum sér.“ Á þessum jólum
er meiri ástæða en fyrr að huga að umfangi og verðgildi gjafa.
Fátt er svo smátt að ekki færi gleði þar sem tómið eitt er fyrir.

,,Er ekki óttinn við þorsta, þegar brunnur þinn er fullur, sá
þorsti, sem ekkert fær svalað?“ Allra tíma áreitin og þörf
spurning!

,,Jörðin gefur ykkur ávöxt sinn, og ykkur mun ekkert skorta,
ef þið kunnið að taka á móti gjöfum hennar. – Með því að deila
rétt gjöfum jarðarinnar, fáið þið auð og allsnægtir. – En ef þið
deilið ekki af kærleika og réttsýni, verða sumir ágjarnir og
aðrir svangir.“  Kemur þetta ekki eitthvað kunnuglega fyrir
sjónir?

,,Þó allt sé dimmt og dapurt
og daufleg vetrarsól
þá bera oss ætíð blessun
og birtu hin helgu jól.“

Vetrarsólstöður eru á næsta leyti; daginn tekur að lengja.
Tímamót fyrir okkur, sem fáum ekki notið vetrarsólarinnar á
þessum árstíma. Vestfirsku fjöllin koma þó ekki í veg fyrir að
við fáum notið birtu hinna helgu jóla til jafns við aðra. Það er
mikil blessun. Jólahelgina verður að varðveita. Með henni
lifir vonin um framtíðina, kynslóðirnar sem á eftir koma. Og
þótt nú syrti í álinn  vitum við að öll él birtir upp um síðir. For-
feðurnir skiluðu okkur betra búi en þeir tóku við. Verðum við
föðurbetrungar?

Bæjarins besta sendir velunnurum sínum, nær og fjær,
bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á komandi ári, með
kærri þökk fyrir samstarf og viðskipti á árinu, sem senn kveð-
ur.                                                                                       s.h.

(Tilvísanir: Kahlil Gibran: Spámaðurinn Guðrún Jóhannsdóttir: Tilfinningar)

Safnað fyrir nýju orgeli í HólskirkjuSafnað fyrir nýju orgeli í HólskirkjuSafnað fyrir nýju orgeli í HólskirkjuSafnað fyrir nýju orgeli í HólskirkjuSafnað fyrir nýju orgeli í Hólskirkju
Búið er að stofna orgelsjóð til þess að kaupa nýtt orgel fyrir Hólskirkju. Orgelið sem kom í kirkjuna árið 1960 er
orðið þreytt og hefur reynst erfitt að halda því í stillingu. Það hefur reynst vel en nú er tíminn þess að líða sem
aðalhljóðfæris kirkjunnar. Á aldarafmæli Hólskirkju bárust fjölmargar gjafir í sjóðinn. Daði Guðmundsson gaf
1.000.000 kr. til minningar um eiginkonu sína Fríðu Dagmar Snorradóttur. Kristný Pálmadóttir og Valdimar
Lúðvík Gíslason gáfu 500.000 kr. til minningar um foreldra sína þau Jónínu Jóelsdóttur og Pálma Árna Karvels-
son, Margréti Magnúsdóttur og Gísla Valdemarsson og til minningar um systkini sín þau Sigríði Lovísu Pálma-
dóttur og Gest Pálmason, Lárusar Guðmundar Gíslason og óskírðrar Gísladóttur, sem og annarra skyldmenna.

Eiríkur Finnur ráðinn fram-
kvæmdastjóri Trésmiðjunnar

Eiríkur Finnur Greipsson,
fyrrum aðstoðarsparisjóðs-
stjóri Sparisjóðs Vestfirðinga,
hefur verið ráðinn framkvæm-
dastjóri Trésmiðjunnar í Hnífs-
dal frá áramótum. Steinþór
Kristjánsson, einn af eigend-
um Trésmiðjunnar, segist hafa
gengið frá ráðningu Eiríks
Finns í síðustu viku og er ætl-
unin hjá fyrirtækinu að blása í
herlúðra á erfiðum tímum og
hefja mikla sókn á öllum víg-

stöðum og eru allir vopnfærir
menn á dekki kallaðir til.

„Það er margt nýtt í bígerð
hjá fyrirtækinu sem Eiríkur
Finnur kemur til með að leiða.
Hann sér um nýtt gæðastjórn-
unarkerfi hjá fyrirtækinu og
hönnun á nýrri innréttingar-
línu fyrir skrifstofur og heim-
ili. Hann sér um þátttöku á
tilboðum í evrópska efnahags-
svæðinu og við verðum með
nýbreytni á vestfirska mark-

aðnum þar sem við komum til
með að veita fólki ráðagjöf
og teikningar varðandi inn-
réttingar og innihurðir í eldri
húsum en það verður kynnt
nánar eftir áramót,“ segir Stei-
nþór.

Hann segir fyrirtækið vera
í nokkrum verkefnum þessa
stundina en töluvert hefur
dregið úr verkefnum sem snúa
að opinbera geiranum. „Við
erum því að leita nýrra leiða

til að skjóta sterkari stoðum
undir fyrirtækið. Af verkefn-
um sem við höfum verið að
sinna má nefna að við vorum
að klára innréttingar fyrir
Heilsugæslustöðina í Árbæ og
núna erum við að smíða inn-
réttingar fyrir leikskóla í Búð-
ardal. Þetta eru stærri verk-
efnin sem við höfum verið að
sinna svo eru ýmisleg smærri
verkefni sem við höfum sinnt,“
segir Steinþór. – birgir@bb.is

Jólastemmning var á tón-
leikum í Ísafjarðarkirkju í síð-
ustu viku þar sem kórsöngur
og hörpuhljómar spiluðu
stærsta hlutverkið. Flutt voru
ljúf jólalög og leikið undir á
hörpu en hápunktur tónleik-
anna var kórverkið „A Cere-
mony of Carols“ eftir Benja-
min Britten sem stúlknakór

Tónlistarskóla Ísafjarðar og
Vestfirsku valkyrjurnar sam-
einuðust um að syngja.

Verkið er skrifað fyrir þrjár
raddir og hörpu og inniheldur
11 lög, sem segja m.a. frá fæð-
ingu frelsarans, boðun Maríu
og freistingu Adams, en er
fyrst og síðast lofgjörð til Guðs.
Britten var eitt af höfuðtón-

skáldum Breta á 20. öld. Eftir
hann liggja ótal verk, stór og
smá, en hann samdi talsvert
af tónlist sérstaklega fyrir börn,
m.a. verkið „A Ceremony of
Carols“.

Flytjendur á tónleikunum
voru Sophie Schoonjans á
hörpu, Barnakór Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, Stúlknakór

Tónlistarskóla Ísafjarðar, Val-
kyrjurnar, Helga Margrét Mar-
zellíusardóttir sópran, Arna
Björk Sæmundsdóttir alt.
Meðleikarar auk Sophie eru
Hulda Bragadóttir, píanó/org-
el og Jónas Tómasson, flauta.
Stjórnandi er Bjarney Ingi-
björg Gunnlaugsdóttir.

– thelma@bb.is

Jólastemmning í Ísafjarðarkirkju
Frá tónleikunum.

FORSETI Íslands mun að öllum líkindum ákveða í dag
hvort hún samþykkir tillögu dómsmálaráðherra um að víkja
Magnúsi Thoroddsen úr embætti hæstaréttardómara um stund-
arsakir, vegna kaupa hans sem handhafa forsetavalds á áfengi
á kostnaðarverði. Ráðherra ákvað á þriðjudag að leggja það
til, en höfða síðan mál á hendur Magnúsi. Ekki er unnt að víkja
dómara úr embætti nema með dómi. Ekki hefur verið ákveðið
hvort höfðað verður einkamál til embættismissis, eða opinbert
refsimál, fari forseti að tilmælum ráðherra. […]

Í framhaldi af mali Magnúsar Thoroddsens óskaði Ólafur
Ragnar Grímsson, fjármálaráðherra, eftir því að fá skýrslu frá
Áfengisversluninní um kaup handhafa forsetavalds undanfarin
ár á áfengi á kostnaðarverði. Ólafur sagði í gærkvöldi að hann
hefði fengið þessa skýrslu í hendur, en ekki haft tíma til að
kynna sér hana. Hann sagði þó að sér sýndist kaupin ekki nálg-
ast magn það sem forseti Hæstaréttar keypti.

Fjármálaráðherra ætlar að kynna sér hvort einhver dæmi
séu þess að handhafar forsetavalds hafi notið sömu kjara og
forseti Íslands, t.d. hvað varðar endurgreiðslu söluskatts, en
tók fram að hann þekkti engin dæmi þess.
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Jólin eru hátíð ljóssins, fæðingarhátíð Jesú Krists, sonar Guðs og frels-
ara mannkyns.  Ljós og boðskapur jólanna hjálpa okkur að bægja myrkr-
inu frá einmitt þegar það er svartast og þegar jólahátíðinni er lokið fer
daginn smám saman að lengja og líða fer að hinu langþráða vori. Á jólum
viljum við gleðjast, styrkja fjölskyldu- og vinabönd með því að fagna þeim
undarlega og í raun óskiljanlega atburði að Guð sjálfur skildi fæðast inní
okkar heim sem lítið barn í Betlehem. Við gefum gjafir til þess að sýna ást-
vinum okkar með áþreifanlegum hætti að okkur þyki vænt um þá. Það
sama gerði Guð, hann gaf okkur jólabarnið sem fæddist í Betlehem fyrir
löngu síðan. Nú er kominn sá tími að Jesúbarnið fæðist að nýju í hjörtum
okkar, guðssonur með eilíft líf handa öllum sem trúa á nafn hans

Jesúbarnið litla sem fæddist í jötunni er frelsarinn sem fæðist í hjarta
okkar að nýju um hver jól. Sú gjöf gefur okkur þrótt til að takast á við það
sem mætir okkur í þessum erfiða heimi. Sú gjöf er bjargið sem byggja má
á, gjöf sem færir frið í hrjáða sál. Sú gjöf er svo mögnuð að við getum jafn-
vel dáið í þeirri vissu að lífið haldi áfram á bjartari og fegurri stað. Er ein-
hver önnur gjöf sem gefur okkur kraft til að takast á við vonbrigði, erfið-
leika, veikyndi, sorg og einmannaleika í þeirri vissu að við erum ekki ein
heldur höfum við drottinn okkar og frelsara við hlið okkar? Engin gjöf er
svo mikilfengleg nema gjöf Guðs.

Jólin eru hátíð frelsarans, sem kom til þess að leiða mannkyn frá myrkr-
inu til ljóssins, frá dauða til lífs. Boðskapur hans var sá að Guð elskaði
hverja manneskju og okkar hlutverk væri aðeins að elska Guð og náungann.
Kærleiki Guðs er ekki eitthvað sem við höfum unnið okkur inn fyrir. Guð
ákvað einfaldlega að elska okkur og ekkert sem við gerum getur breytt
honum. Gjöfin hans til okkar er hans eigin sonur, gjöf lífs og frelsis, minn-
umst þess nú á aðventu og jólum þegar við leyfum Jesúbarninu að fæðast
að nýju í hjörtum okkar.  Jólin minna okkur á þennan einfalda boðskap
og einnig á það að Guð hefur ekki sleppt hendi sinni af okkur.

Guð vitjar okkar stöðugt á ný því Kristur er eilífur og stöðugt nærri.
Boðskapur jólanna fjallar um það hvernig við getum gert heiminn að

betri stað þar sem trúin, vonin og kærleikurinn eiga heima. Að fylgja
Kristi er að gera það sem hann gerði og reyna að líkjast honum. Að fylgja
Kristi er að elska Guð og náungann og þá kemur annað af sjálfu sér.

Frelsari okkar sem fæddist á jólum, lifði og dó fyrir kærleika sinn og
reis upp í dýrð vill vera með okkur í öllum sem við tökum okkur fyrir
hendur. Hann er með okkur í verki og mun leiða allt líf að eilífu markmiði
sínu, reisa það upp og gjöra heilt og skapa nýjan himinn og nýja jörð.

Guð gefi okkur öllum gleðileg jól.

Sr. Fjölnir Ásbjörnsson, sóknarprestur í Holti

Jólahugvekja
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Egill um borð í B757 á leið frá Argentínu til Kúbu 2006. Þar áskotnaðist honum þessi forláta kúrekahattur og þótti honum tilvalið að skella honum upp eftir flugtak frá Buenos Aires.

Veit ekki hvað pappírsdýrin í
Brüssel segðu við svona flugi í dag

– segir Egill Ibsen Óskarsson flugstjóri
frá Suðureyri þegar hann lítur til baka

„Þá var bílum stillt upp við sinn hvorn brautar-
endann með bremsuljósin upp í vindinn. Þegar maður

svo flaug yfir bílinn við nærendann dró maður af
og beið, enda brautin kolsvört og ómögulegt að ná
mjúkri lendingu við svona aðstæður. Ég veit ekki

hvað pappírsdýrin í Brüssel segðu við svona flugi í
dag, en þetta var bara pjúra „bushflying“ og sjálfsagt

„ekki hægt að gera svona“, en þá gleyma menn
staðháttaþekkingunni.“

„Stundum var mikið að gera
í sjúkrafluginu. Mér er minn-
isstætt atvik þegar ég var á
bakvakt og fékk hringingu um
„akút“ flug til Grundarfjarðar
vegna hjartaáfalls. Ég rauk af
stað út á völl og mér til furðu
var þar þegar kominn Gunnar
Örn Hauksson starfsbróðir
minn, nú flugstjóri hjá Ice-
landair, og var að draga út vél-
ina. Þetta var fyrir tíma gems-
anna. Ég spurði einskis, taldi
að læknirinn hefði hringt í
okkur báða til öryggis. Við
fórum í loftið en Gunnar setti
stefnuna til Patreksfjarðar mér
til undrunar og ég kváði við.
Kom þá í ljós að hann var að
fara í annað sjúkraflug þangað
en það hafði verið hringt út á
sama tíma. Við lentum í snar-
hasti og ég rauk af stað til
Grundarfjarðar á annarri vél.
Úr þessu varð um fimmtán
mínútna töf sem kom þó ekki
að sök.

Líka er mér minnisstætt póst-
flug til Patreksfjarðar ásamt
Bjartmari Erni Arnarsyni, sem
nú er líka flugstjóri hjá Ice-

landair. Þar sem við sátum í
kaffi hjá Magnúsi heitnum
Guðmundssyni á Patreksfirði
var hringt út í sjúkraflug til
Hólmavíkur. Þar var hins veg-
ar svartaþoka, þannig að ég
ákvað að senda sjúkrabílinn
til Arngerðareyrar í Ísafjarð-
ardjúpi. Þar átti að vera heið-
skírt og gott veður, en þegar
til kom lá þar allt í þoku. Við
flugum því lágflug „út fyrir“
eins og það var kallað, þ.e.
fórum út fyrir alla firðina og
inn Djúpið. Stundum þurftum
við að fljúga ansi lágt en þar
kom staðháttaþekkingin í góð-
ar þarfir. Við gerðum aðflug
að Arngerðareyri úr lítilli hæð
og lentum þó að við sæjum
aðeins inn á hálfa braut. Kom
svo í ljós að fáum augnablik-
um áður voru starfsmenn
Flugmálastjórnar við vinnu á
vellinum og höfðu rétt áður
farið með bíl sinn af brautinni.
Þeim hafði ekki dottið í hug
að lendandi væri. Úr lofti lítur
þetta hins vegar allt öðruvísi
út og tókst lendingin vel.“

Þannig segir Egill Ibsen Ósk-

arsson flugmaður og flugstjóri
frá Suðureyri við Súganda-
fjörð frá tveimur af mörgum
eftirminnilegum atvikum þeg-
ar hann var í sjúkra- og póst-
fluginu hjá Flugfélaginu Erni
á Ísafirði. Hjá Herði flug-
manni. Frá þeim tíma er mikið
vatn runnið til sjávar, eins og
sagt er. Núna er Egill búsettur
í Madríd á Spáni ásamt fjöl-
skyldu sinni. Flugtúrarnir eru
allmiklu lengri en fyrrum og
farkostirnir öllu stærri.

Egill er fæddur á Eyrargötu
2 á Suðureyri við Súganda-
fjörð 2. apríl 1966 – í kolvit-
lausu veðri, eins og hann segir.
Móðir hans er Guðrún Sigríð-
ur Egilsdóttir, vestfirsk að
uppruna. Faðir hans var Ár-
mann Óskar Karlsson, ættaður
úr Þykkvabæ og Reykjavík.
Foreldrarnir skildu þegar Egill
var tveggja ára. Óskar faðir
hans lést árið 1992 eftir erfið
veikindi.

Hér á eftir segir Egill frá
sjálfum sér fyrr og nú. Þrátt
fyrir fjarveru frá æskustöðv-
unum eru þær honum hug-

leiknar – og kannski einmitt
þess vegna.

Undirritaður blekbóndi leyf-
ir sér að skjóta því hér inn, að
Egill var meðal nemenda hans
við Menntaskólann á Ísafirði
fyrsta veturinn sem hann
kenndi þar. Einn í þeim glæsi-
lega og góða og minnisstæða
hópi sem lauk stúdentsprófi
frá MÍ vorið 1986. Egill var
góður og samviskusamur náms-
maður þó að undirritaður
muni ekki neinar einkunnir
lengur. Hitt er enn í fersku
minni hversu viðfelldinn og
ljúfur þessi piltur var – þó að
hann hafi sosum ekki skorið
sig neitt úr hópnum hvað það
snerti! Sú var þó tíðin, að Egill

þótti miður góður nemandi ...

SparisjóðurinnSparisjóðurinnSparisjóðurinnSparisjóðurinnSparisjóðurinn
hafði trú á piltinumhafði trú á piltinumhafði trú á piltinumhafði trú á piltinumhafði trú á piltinum

„Ég gekk í barnaskólann á
Súgandafirði og þótti afar
slakur nemandi“, segir hann.
„Ólafur heitinn Þórðarson
skólastjóri kallaði móður
mína eitt sinn á sinn fund og
tjáði henni að það yrði aldrei
neitt úr þessum pilti, því hann
gæti ekki lært. Ég náði þó að
hanga og var síðan sendur í
Héraðsskólann í Reykholti í
Borgarfirði, en þar var ég í
tvo vetur. Þaðan fór ég í
Menntaskólann á Ísafirði þar

sem Björn Teitsson réð ríkjum
og kláraði stúdentinn á réttum
tíma 1986.

Sumarið 1986 opnaði Flug-
skólinn á Akureyri starfsstöð
á Ísafirði og hóf ég þá flugnám
ásamt meðal annarra Samúel
Samúelssyni lækni, Herði Ing-
ólfssyni, Guðmundi Harðar-
syni og fleiri góðum mönnum.
Veturinn 1987 hóf ég atvinnu-
flugmannsnám hjá Fjölbrauta-
skóla Suðurlands, en námið
var þá starfrækt í Reykjavík í
fyrsta sinn og vorum við í
talsverðu húsnæðishraki allan
veturinn. Einnig stundaði ég
bóklegt flugkennaranám sam-
hliða atvinnuflugmannsnám-
inu. Það var í fyrsta skipti
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sem slíkt nám var í boði á
Íslandi. Ég náði að klára hvort
tveggja vorið 1988, bóklega
atvinnuflugmanninn og kenn-
arann. Sumarið 1989 tókst
mér svo að klára verklega hlut-
ann með láni frá Sparisjóði
Súgandafjarðar, enda var og
er fokdýrt að læra til flugs. Ég
get þakkað stjórn sjóðsins á
þeim tíma fyrir að hafa haft
trú á stráknum og lánað mér
það sem upp á vantaði, sem
var stór upphæð þá.“

Flugmaður íFlugmaður íFlugmaður íFlugmaður íFlugmaður í
borgarstyrjöldborgarstyrjöldborgarstyrjöldborgarstyrjöldborgarstyrjöld

Strax þá um haustið fékk
Egill boð um að sitja nokkrar
ferðir sem „aðstoðarflugmað-
ur“ hjá Herði Guðmundssyni
flugmanni – Flugfélaginu Erni
á Ísafirði.

„Einhvern veginn fór það
þannig að ég kláraði aldrei
verklegu flugkennararéttind-
in, enda kominn í vinnu hjá
Herði og ekki þörf á því. Það
er nefnilega þannig í fluginu,
að menn byrja í faginu sem
flugkennarar og vinna sig svo
upp. Ég sleppti sem sagt þeim
hluta og hóf bara vinnu hjá
alvöru flugfélagi.

Fasta vinnu hjá Herði fékk
ég svo í febrúar 1990 og vann
þar með einu hléi til 1995. Í
millitíðinni fór ég nokkrar
ferðir til Afríku, en þá vinnu
útvegaði Hörður mér í gegn-
um svissneska flugfélagið
Zimex. Þá var ég bæði í Ang-
óla og Kenía.

Í Angóla geisaði borgara-
styrjöld og þar upplifði maður
ýmislegt misjafnt. Þannig
lenti ég ásamt yfirmanni
Zimex í Angóla í skotárás í
Nadaladando, sem er bær
austur af höfuðborginni Lu-
anda. Ekkert samband var við
þann stað og vissum við ekki
að árás stóð yfir þegar við
komum út úr skýjum og lent-
um þar á fótboltavelli eins og
fínir menn. Við tókum ekki
eftir neinu fyrr en við vorum
búnir að drepa á hreyflum Ott-

Egill nýlentur á Maldives eyjum í Indlandshafi eftir flug frá Ítalíu á
B767 fyrir Loftleiðir, Elva dögg konan hans er með honum á myndinni.

ersins og voru snör handtök
höfð við að koma okkur í
burtu, trúðu mér.

Í Kenía vann ég fyrir Rauða
krossinn og var allt flugið
þaðan til Suður-Súdan, oft inn
í Darfur-héraðið. Þar logaði
allt í erjum og mikið að gera
við að flytja lækna og hjúkrun-
arkonur til ýmissa staða í hér-
aðinu. Þar vann ég meðal ann-
ars með Hildi Magnúsdóttur,
sem var þá „field nurse“ eða
hjúkrunarfræðingur á vett-
vangi. Ég öfundaði hana ekki
af starfinu, enda var flogið
með hana til átakastaða og
hún skilin þar eftir í lengri eða
skemmri tíma. Við flugmenn-
irnir komumst þó yfirleitt á
útibarinn í Lokichokio á
kvöldin, þar sem menn báru
saman bækur og slökuðu á
fyrir næstu ferð.“

SnillingurinnSnillingurinnSnillingurinnSnillingurinnSnillingurinn
Hugh PryorHugh PryorHugh PryorHugh PryorHugh Pryor

„Þarna flaug ég talsvert með
hinum mikla snillingi Hugh
Pryor, sem nú er greinahöf-
undur í flugblaðinu Airways.
Hugh þessi er breskur Tans-
aníubúi og einn reyndasti Twin
Otter flugmaður sem ég hef
flogið með og hefur marga
fjöruna sopið, sérstaklega í
Afríku. Eiginlega er hann hálf-
gerður Hörður Guðmundsson
Afríku. Ég er ekki viss um að
honum hafi fundist mikið til
um lítt reyndan strákpúka frá
Íslandi, en hjá honum kynntist
ég í fyrsta skipti svokölluðu
„mathematical dyslexia“ eða
lesblindu á stærðfræði, sem
hann var illa haldinn af, og
áttaði mig þá á því að þetta
var það sem ég átti sjálfur við
að stríða í skóla. Furðulegt er
samt að hjá hvorugum okkar
hefur þetta komið að sök í
vinnunni, enda er flugið frekar
myndrænt í framkvæmd, eða
það finnst mér allavega.

Hugh er margt til lista lagt
og hann er úrræðagóður á
ögurstundu. Get ég nefnt sem
til dæmi könnunarflug fyrir

Egill ásamt börnum sínum í Madrid á Spáni.

Rauða krossinn, sem við fór-
um saman til lítils fjallaþorps
í Norður-Úganda. Með í för
voru eingöngu fulltrúar en
hvorki læknar né hjúkrunar-
konur. Við vissum nokkurn
veginn hvar þorpið var, en
þar var ekki flugvöllur og ætl-
uðum við að sjá hvort hægt
væri að lenda þarna einhvers
staðar. Allt gekk að óskum og
komust fulltrúarnir á leiðar-
enda. Við biðum hins vegar
hjá vélinni enda voru róstur í
grenndinni og vorum við til-
búnir að fara með stuttum
fyrirvara. Allt í einu vorum
við umkringdir litlum hópi
vopnaðara manna sem létu
ófriðlega og virtust ekki vita
af boðaðri komu okkar þarna.
Hugh tók þá upp nokkur hvít
blöð og hóf að brjóta saman
af mikilli fimi um leið og hann
flautaði bresk ættjarðarlög
hátt og snjallt. Spruttu þar
fram í höndum hans nokkrar
listavel gerðar dýramyndir,
enda maðurinn origami-snill-
ingur, og létti strax á mönn-
unum og flissuðu þeir og dáð-
ust að sköpun karlsins. Stóðst
á endum að þegar hann kláraði
síðasta blaðið kom sendi-
nefndin til baka og fórum við
óáreittir í loftið aftur.

Síðar kom Hugh okkur síðar
út úr öðru klandri þegar við
ásamt nokkrum flugmönnum
frá Suður-Afríku lentum á, að
því er við héldum, yfirgefnum
malarherflugvelli í Úganda.
Við vorum á DC-6 og vorum
að leita að hentugum varavelli
fyrir Lockichokio. Vorum við
umsvifalaust settir í stofufang-
elsi í nokkra tíma eftir lendingu
á meðan Hugh settlaði málin.“

Heimshorna-Heimshorna-Heimshorna-Heimshorna-Heimshorna-
flugmaðurflugmaðurflugmaðurflugmaðurflugmaður

Haustið 1995 bauðst Agli
vinna hjá Flugleiðum og í des-
ember hóf hann störf á Boeing
737. Þeirri gerð flugvéla flaug
hann í þrjú ár en fór síðan á
Boeing 757. Fyrir nokkrum
misserum bætti félagið við

Boeing 767 og á þeirri gerð
starfar hann núna.

„Flestir kannast víst við
hvernig Flugleiðum var breytt
í Icelandair. Síðan var Ice-
landair skipt upp í nokkrar
einingar, þar á meðal Loft-
leiðir, sem hafa verið með
samninga við ýmis flugfélög

út um allan heim. Ég hef unnið
fyrir þá t.d. á Kúbu og í Dómi-
níska lýðveldinu á eynni Hisp-
anjólu, í Bresku-Guyana í
Suður-Ameríku, Ghana í Afr-
íku og Venezúela í Suður-
Ameríku, svo eitthvað sé
nefnt. Núna síðast hef ég sinnt
verkefni á vegum Loftleiða út
frá Madrid á Spáni til Vene-
zúela, en það kláraðist nýlega
og næstu mánuði flýg ég fyrir
þá til Tælands og Kúbu.“

Fjallið góða viðFjallið góða viðFjallið góða viðFjallið góða viðFjallið góða við
SkutulsfjörðSkutulsfjörðSkutulsfjörðSkutulsfjörðSkutulsfjörð

Eins og áður sagði er Egill
búsettur í Madríd ásamt fjöl-
skyldu sinni. Eiginkona hans
er Elva Dögg Árnadóttir, sem
er af gömlum og góðum Ís-
firðingum komin - til nánari
fróðleiks má geta þess, að Erl-
ing Sörensen er afi hennar.
Börn þeirra Egils og Elvu Dagg-
ar eru Ísabella Sól, tveggja
ára, og Ernir Ibsen, eins árs.

„Ernir er nefndur eftir fjall-
inu góða handan fjarðarins
móti Eyri í Skutulsfirði, þar
sem sólin sýnir sig allra fyrst
á veturna“, segir Egill. „Fyrir
á ég þrjú börn, Christian Ibsen,
18 ára, Rebekku Ashley, 14
ára, og Gabriellu Ósk, 10 ára.
Christian býr í Bretlandi en
Rebekka og Gabriella eiga
heima í Hafnarfirði.“

Því má bæta hér við, að
Flugfélagið Ernir dregur einn-
ig nafn sitt af fjallinu góða

við Skutulsfjörð.

Sjö ára sjó-Sjö ára sjó-Sjö ára sjó-Sjö ára sjó-Sjö ára sjó-
maður hjá afamaður hjá afamaður hjá afamaður hjá afamaður hjá afa

„Ég byrjaði sjö ára gamall
að vinna með Agli Guðjóns-
syni afa mínum heima á Súg-
anda og fara með honum á
grásleppu. Karl Steinar bróðir
minn var líka með, þá sex ára.
Það var til siðs að byrja að
vinna í frystihúsinu tólf ára
og gerðum við það flest sem
ólumst upp á Súganda.

Það var ævintýri og forrétt-
indi að fá að alast upp á stað
sem þessum. Fá boð eða bönn.
Landið, sjórinn og fjaran voru
leikvöllurinn okkar. Hjallarn-
ir, trébryggjurnar og beitn-
ingaskúrarnir voru kastalarnir
okkar. Kúrekaleikir, eltinga-
leikir og hjólreiðakappakstur
út um allt þorp voru mikið
stundaðir, sem og leikir í
kringum kirkjuna á Eyrinni,
enda ömuðust fáir við því þó
að Guðshúsið væri stöku sinn-
um notað í leiknum Yfir, svo
dæmi sé tekið.

Egill afi minn var vélsmiður
að mennt, laghentur mjög og
úrræðagóður. Hann notaði oft
eld við smíðarnar enda var
eldsmiðja í miðju vélaverk-
stæðisins sem hann rak. Marg-
ar góðar minningar á ég við
steðjann þar sem hann var
sveittur að hamra járnið.
Stundum laumaði hann harð-
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fiski undir hamarinn til þess
að gefa okkur bræðrunum,
enda héngum við þar í lengri
tíma þegar vetur stormaði fyrir
utan.“

Minjunum sópað burtMinjunum sópað burtMinjunum sópað burtMinjunum sópað burtMinjunum sópað burt
„Nú er þetta allt horfið. Ég

finn litla tengingu við Súg-
andafjörð nútímans enda búið
að sópa burt flestum minjum
um forna tíð. Minningin ein
verður því að duga mér nú og
í framtíðinni til að rifja upp
bernskubrekin ásamt uppeld-
isfélögum mínum. Ég hef
stundum velt því fyrir mér
hvort ekki hefði verið betra
að geyma eitthvað af þessu
fyrir komandi kynslóðir að
sjá, svona svipað og gert er
hér víða í Evrópu. Fólk hér er
stolt af fortíðinni. Auk þess
skapar það ágætar tekjur að
sýna ferðamönnum hvernig
lífið var fyrrum og hver bak-
grunnur þessara þjóða er.
Ljósmyndarar og málarar
nútímans flykkjast til gömlu
bæjanna á Ítalíu og Spáni til
þess að fanga í nýju ljósi það
sem áður var. Ég er ekki að
segja að Súgfirðingar ættu að
taka á móti gestum í skinn-
klæðum, frekar að velta því
upp hvort hægt hefði verið að
fara aðra leið en að sópa öllu
burt.

Þetta á svo sem einnig við
um flesta aðra staði á landinu
okkar góða. Vonandi skapast
þær aðstæður við þetta mikla
áfall sem Íslendingar hafa nú
orðið fyrir, að fólk fari að meta
betur fortíðina. Við eigum að
vera stolt af henni og ekkert
annað. Núna þegar Ísland
skelfur sem aldrei fyrr finnst
mér vanta skilning á því gamla
sem var og hvernig eldri kyn-
slóðir unnu baki brotnu við
að koma fótum undir þjóðina
við erfið skilyrði. Gæti verið
að nokkrar trébryggjur, eld-
smiðjur og saltfiskreitir, svo
dæmi séu tekin, myndu minna
okkur á að það er ekkert gefins
í lífinu?“

Vann öll störfVann öll störfVann öll störfVann öll störfVann öll störf
í frystihúsií frystihúsií frystihúsií frystihúsií frystihúsi

Áður en Egill fór í flugið
vann hann lengst af í Fiskiðj-
unni Freyju á Suðureyri. Þar
byrjuðu krakkarnir að vinna
um tólf ára aldur, eins og áður
segir.

„Þegar ég lít til baka blasir
við að ég hef unnið öll störf
sem unnin eru í frystihúsi, þ.e.
sem starfsmaður á plani, við
kassaþvott, ekið lyfturum,
hengt upp skreið, unnið í salt-
fiski, verið í útskipunum, plokk-
að orma, og allt þar á milli.

Á Ísafirði vann ég í rækj-
unni með Menntaskólanum
og síðar vann ég í Rækju-
vinnslunni í Hnífsdal. Um
tíma vann ég hjá Pólstækni á
Ísafirði. Það var mjög skemm-
tilegur tími og eftir á að hyggja
er hreint ótrúlegt að þannig
fyrirtæki hafi risið upp á Ísa-
firði. Nálægðin við miðin
skipti þar miklu máli en þó
meira eldhugurinn sem bjó að
baki, að mínu viti. Vonandi
verður þetta öðrum til eftir-
breytni í framtíðinni.“

Knútur Þór Friðriksson, Davíð Björn Ólafsson flugmenn ásamt Agli í Dubai eftir flug frá Thailandi fyrir Loftleiðir 2008.

„Ég hef haldið mig við
myndavélina síðan og ekki
skrifað meira“, segir Egill.
„Frá unga aldri hef ég verið
að taka myndir. Listmálun hef
ég stundað í seinni tíð og ætla
mér meira á því sviði þegar
fluginu sleppir.

Ef mér hefði boðist listnám
á Vestfjörðum þegar ég var
að alast upp hefði ég líklega
ekki farið í flugið. Sennilega
væri ég þá bara krútt á kaffi-
húsi í Reykjavík núna. En að
öllu gríni slepptu, þá fer þetta
allt einhvern veginn, og flug-

leiðin hefur verið fjölbreytt
og skemmtileg fram að þessu“,
segir Egill.

En hverfum nú aftur að
fluginu heima á sínum tíma.
Lengi býr að fyrstu gerð.

Flogið eftirFlogið eftirFlogið eftirFlogið eftirFlogið eftir
hyggjuvitihyggjuvitihyggjuvitihyggjuvitihyggjuviti

„Flugið á Vestfjörðum var
oft erfitt en þó miklu frekar
skemmtilegt. Ég er mjög
þakklátur fyrir að hafa fengið
að taka þátt í því. Vestfjarða-
flugið var það sem menn í

bransanum kalla „bushfly-
ing“. Slíkt flug er enn stundað
víða, t.d. í Alaska og Afríku,
en þá er meira flogið á hyggju-
viti og staðháttaþekkingu en
eftir bókum. Millilandaflug á
þotu er þá algjör andstæða
þess, þó að hyggjuvitið sé auð-
vitað alltaf notað líka.

Þegar ég hóf störf hjá Herði
Guðmundssyni voru allar flug-
brautir á Vestfjörðum malar-
brautir, fyrir utan 300 metra
kafla á vestari enda Ísafjarð-
arflugvallar. Með árunum
voru síðan Þingeyrarflug-
völlur, Bíldudalsflugvöllur,
Hólmavíkurflugvöllur og Patr-
eksfjarðarflugvöllur malbik-
aðir. Það fannst manni bylting.
Svo voru brautarljós sett niður
á Bíldudal og Patreksfirði og
þá var bara nokkuð þægilegt
að fara inn á þessa staði í myrkri,
en það var örlítið flóknara
áður. Mig minnir að ljós hafi
verið sett niður á Hólmavík
og Þingeyri, en það gæti raun-
ar hafa gerst eftir að ég fór.

Nú er búið að loka flug-
brautinni á Patreksfirði að
meginhluta. Ég vona að menn
spýti í lófana og opni hana
aftur, enda hefur býður svæðið
upp á mikla möguleika í fram-
tíðinni sem ferðamannastaður.
Nóg var nú lagt í veisluhöld
hjá Flugmálastjórn við að
skála fyrir malbikuninni á
þessum stöðum, svo ég tali
nú ekki um partíið sem var
haldið þegar brautarljósin
voru tendruð til þess að þessar
brautir fengju að lifa.

Svona til gamans má nefna,
að því var mótmælt á Íslandi
þegar leggja átti peninga í
sundlaugar á sínum tíma, enda
kunni enginn að synda og til
hvers þá að vera að opna sund-
laugar? Þannig er það einnig
með flugbrautir, að það er ekki
hægt að nota þær nema þær
séu opnar og tilbúnar fyrir

flugumferð. Það veit enginn
hvernær skilyrði skapast fyrir
ferðamannastraum, en þegar
hann er að fæðast má hann
ekki stranda á aðstöðuleysi.
Sjáðu hvernig sjóstangaveiðin
er að hefja sig til flugs á Vest-
fjörðum. Hver veit nema hún
sé enn í fæðingu.“

BrautarljósinBrautarljósinBrautarljósinBrautarljósinBrautarljósin
bremsuljósbremsuljósbremsuljósbremsuljósbremsuljós

„Flugið hjá Flugfélaginu
Erni var fjölbreytt og ótrúlegt
til þess að hugsa að svo öfl-
ugur flugrekstur hafi verið á
Ísafirði. Daglegt póstflug á sex
staði var meginuppistaðan í
fluginu þegar ég starfaði þar.
Á öllum stöðum kynntist mað-
ur fjölbreytilegum hópi gæða-
fólks, sem enn lifir í minning-
unni og mun gera það sem ég
á eftir ólifað.

Sjúkraflug var töluvert út
frá Ísafirði og mest flogið til
Patreksfjarðar og Hólmavík-
ur, en farið var á marga aðra
staði, t.d. Búðardal, jafnvel í
myrkri. Þá var bílum stillt upp
við sinn hvorn brautarendann
með bremsuljósin upp í vind-
inn. Þegar maður svo flaug
yfir bílinn við nærendann dró
maður af og beið, enda brautin
kolsvört og ómögulegt að ná
mjúkri lendingu við svona að-
stæður. Ég veit ekki hvað
pappírsdýrin í Brüssel segðu
við svona flugi í dag, en þetta
var bara pjúra „bushflying“
og sjálfsagt „ekki hægt að gera
svona“, en þá gleyma menn
staðháttaþekkingunni.

Talsvert var líka um leigu-
flug frá Ísafirði. Mitt fyrsta
millilandaflug fór ég til Fær-
eyja með Herði Guðmunds-
syni á Cessnu 404. Það var
ótrúlega gaman.“

Otterinn eins ogOtterinn eins ogOtterinn eins ogOtterinn eins ogOtterinn eins og
landbúnaðarverkfærilandbúnaðarverkfærilandbúnaðarverkfærilandbúnaðarverkfærilandbúnaðarverkfæri

Sögur, ljóð og myndirSögur, ljóð og myndirSögur, ljóð og myndirSögur, ljóð og myndirSögur, ljóð og myndir
Egill hefur alla tíð verið

hneigður til lista og sköpunar.
Bráðungur skrifaði hann sög-
ur og ljóð og nokkur birtust í
skólablaði Menntaskólans á
Ísafirði. Vorið 1986 þegar leið
að stúdentsprófi héldu nokkrir
skólabræðurnir ljóðakvöld og
frömdu gjörning í Sjallanum,
og má þar nefna auk Egils þá
Jakob Fal Garðarsson og Rún-
ar Má Jónatansson. Í kjölfarið
birtust limrur frá þeim í Vest-
firska fréttablaðinu.

Eftir Cargoflug til New York 2003 ásamt Elvu Dögg.
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„Þegar ég vann hjá Flugfé-
laginu Erni flaug ég mest Pip-
er Aztec, sem er tveggja
hreyfla sex sæta lágþekja. Ég
var eiginlega hálfsamvaxinn
henni. Þetta er ótrúlega lipur
og skemmtileg vél sem hent-
aði ágætlega við þröngar að-
stæður. Hún var þó með
heldur flókinn lendingarbún-
að, sem átti það til að festast
annað hvort uppi eða niðri á
haustin og vorin þegar braut-
irnar voru aurblautar. Alltaf
tókst manni þó að koma hjól-
unum niður að lokum og aldrei
urðu nein eftirmál af þessu.

Twin Otterinn var þó sú vél
sem hentaði best við vest-
firskar aðstæður. Á henni leið
manni svipað og bónda við
túnslátt. Afar sterkbyggð og

aflmikil og með flugeiginleika
sem fáar aðrar vélar hafa. Í
fluginu í Kenía og Súdan not-
uðum við Otter sem var á utan-
brautardekkjum og með fjög-
urra blaða skrúfur til þess að
auka klifurgetuna. Allar lend-
ingar voru í skógarrjóðrum
og árfarvegum og þess háttar
og þar upplifði ég vel hversu
fjölhæfur Otterinn er. Heima
á Vestfjörðum notuðum við
sjaldan flughæfileika Otters-
ins til fulls, en eftir Kenía-
förina bar ég og ber enn mikla
virðingu fyrir þessari vél.“

Flugið vestra lifirFlugið vestra lifirFlugið vestra lifirFlugið vestra lifirFlugið vestra lifir
í minningunnií minningunnií minningunnií minningunnií minningunni

„Auðvitað gerðist margt

eftirminnilegt í Vestfjarða-
fluginu“, segir Egill, og yrði
nokkuð langt mál upp að telja.
„Oftast var þetta samt róleg-
heitaflug. Ég tel mig forrétt-
indamann að hafa fengið að
fljúga yfir Vestfirsku Ölpunum
í blíðu og stríðu. Enn hef ég
ekki séð neitt fallegra en Vest-
firði að hausti þegar nýfallinn
sjórinn þekur hálfar hlíðarnar.
Hæð yfir landinu, stillur á
fjörðum. Að renna yfir landið
sitt þannig aleinn í kraftmikilli
flugvél, kannski á leið í póst-
flug til Þingeyrar og í kaffi
hjá Davíð og Kötu – það verð-
ur ekki endurtekið, allavega
ekki í mínu tilviki, en lifir vel
í minningunni,“ segir Egill Ib-
sen Óskarsson, flugstjóri.

– Hlynur Þór Magnússon.

Egill um borð í Boeing 767 sem aðstoðarflugmaður 2003 á leið til Natal
í Brasilíu frá Porto í Portúgal.  Stór hluti vinnu okar í dag fer fram í tölvum.
Þarna er hann að sýsla við eina af fyrstu flugtölvum Icelandair – Loftleiða.

„Ég tel mig forréttindamann að hafa fengið að fljúga
yfir Vestfirsku Ölpunum í blíðu og stríðu. Enn hef ég

ekki séð neitt fallegra en Vestfirði að hausti þegar
nýfallinn sjórinn þekur hálfar hlíðarnar. Hæð yfir
landinu, stillur á fjörðum. Að renna yfir landið sitt
þannig aleinn í kraftmikilli flugvél, kannski á leið í
póstflug til Þingeyrar og í kaffi hjá Davíð og Kötu –

það verður ekki endurtekið ...“

Siðblindan
Fyrir allnokkru var þeirri

hugmynd varpað fram í ein-
hverju blaðanna, eða á net-
inu, að til þess að fá hæft
fólk á Alþingi þyrfti að þre-
falda laun á þeim bæ. Þar
með myndum við fá betri
forystu. Þetta leiddi hugann
(sem oft áður) að því hvort
það væri rétt að besta fólkið
vildi ekki vinna þjóð sinni,
eða sveitarfélagi það gagn
sem það megnaði nema fyrir
ofurlaun.

Að sjálfsögðu ber að taka
tillit til þess við launaákvörð-
un að langt nám þarf að
greiðast til baka í gegnum
launaumslagið og æskilegt
er að þingmenn, bæjar- og
sveitarstjórar o.fl. hafi hag-
nýtt nám að baki. Launin
komi þannig í veg fyrir að
viðkomandi sé of upptekinn
af eigin fjárhagsstöðu. Að
greiða sérstaklega vegna
mikillar ábyrgðar sýnist hins
vegar tómt bull því enginn í
þessum stöðum hefur verið
dreginn til fjárhagslegrar
ábyrgðar.

Mikið hefur verið rætt nú
um stundir um siðblindu
ýmiss forystufólks, á þingi
og utan, og ekki að ástæðu-
lausu. Hún getur verið af
mörgum toga. Ein tegund
siðblindunnar er nú á hvers
manns vörum, þ.e. peninga-
leg græðgi þar sem mörgum
hefur þótt eðlilegt að taka
til sín ótrúleg verðmæti sem
sköpuð hafa verið af alþýðu

manna innan lands og utan.
Voru þetta (og eru) okkar
bestu menn?

Verst er að græðgin nær
til miklu fleiri einstaklinga
og úr hófi keyrir ef við höld-
um áfram að koma fulltrú-
um græðginnar í okkar
æðstu stöður. Mér er næst
að halda að lækka þurfi
frekar laun nefndra aðila til
þess að fengjum betra fólk.
Fólk með áhuga fyrir þjóð-
arhag og vilja til að þjóna í
þéttbýli og dreifbýli. Fólk
sem horfir ekki mest til
ofurlauna, fólk sem veit sig
hluta af mannlífskeðju þjóð-
arinnar, og aðlagast kjörum
hennar. Fulltrúa gamalla og
góðra gilda. Við vitum að
vald auðsins er mikið í öll-
um þjóðfélögum. Kjörnir
fulltrúar sem jafnframt eru
haldnir nefndri siðblindu
virðast oft vera fulltrúar og
handbendi þess valds frem-
ur en almennings.

7. desember 2008,
Birkir Friðbertson.

Birkir Friðbertsson.

Næsta tölublað BB kemur
út fimmtudaginn 8. janúar.

Gleðilega hátíð!

Kræklingarækt stór iðn-
aður í nánustu framtíð

Uppskeran í kræklingarækt
á Vestfjörðum verður á næsta
ári 10-20 tonn. Jón Örn Páls-
son, verkefnastjóri hjá At-
vinnuþróunarfélagi Vestfjarða,
segir ekki ólíklegt að uppsker-
an fyrir vestan verði um 4000
tonn innan tíu ára. Vestfirð-
ingar hafa í nokkur ár undir-
búið kræklingarækt en fjögur
fyrirtæki sjá fram á að taka
upp línurnar næsta haust enda
bláskelin á línunum hæf til
vinnslu og manneldis. Línurn-
ar eru í Ísafjarðardjúpi og
Steingrímsfirði en aðstæður
fyrir vestan þykja mjög góðar
og línur hafa verið settar niður
víðar.

Jón Örn segir kræklinga-
ræktendur á Vestfjörðum vera
í miklu sambandi við Kanada-

menn um verklag við krækl-
ingarækt og hafi fundist lausn
á vandamáli sem tengist æðar-
fugli við ræktina. Einnig sé
mikið horft til Nýfundnalands
en þar eru aðstæður fyrir
kræklingarækt mun verri en á
Íslandi. „Þeir fóru af stað fyrir
tíu árum með kræklingarækt
og þeir eru komnir í 4.000
tonn á ári. Sunnarlega á Ný-
fundnalandi er kræklingarækt
komin í 20.000 tonn á ári og
þar er allt ísilagt og þurfa þeir
að skera í vakirnar til þess að
ná kræklingnum upp úr sjón-
um,“ segir Jón Örn.

Hann er búinn að taka sam-
an vöxt á framleiðsluaukningu
í fjórum til fimm löndum og
telur því mjög raunhæft að
kræklingarækt geti dafnað vel

á Íslandi. Hann telur þrjár
ástæður fyrir því. „Í fyrsta lagi
erum við með ráðgjöf og
þekkingu frá Kanada. Í öðru
lagi er hér á landi mjög gott
samstarf á meðal framleið-
enda og einnig eru stjórnvöld
farin að vakna og ætla sér að
styðja greinina. Í þriðja lagi
er mjög hátt markaðsverð fyrir
krækling. Eftirspurnin hefur
aukist eftir honum og fram-
leiðslan á honum hefur minn-
kað mjög mikið í Danmörku
og Hollandi. Í Danmörku hef-
ur kræklingaframleiðsla minnk-
að mjög mikið vegna hækk-
andi hitastigs í sjónum. Þessir
þrír þættir benda til þess að
við getum náð fótfestu í þess-
um iðnaði,“ segir Jón Örn.

Hann telur að fjöldi starfa

geti skapast í kringum rækt-
unina. „Ég gæti trúað að þetta
gæti verið allt frá 50 störfum
og upp í 100 þegar best lætur.
Við myndum nýta pökkunar-
aðstöðu með Norðurskel í
fyrstu. Það þarf mikinn búnað
til að hreinsa skelina og segja
þeir í Kanada að það þurfi
4000 tonn til þess að reka full-
komna pökkunarstöð. Þessi
pökkunarstörf verða í fyrstu í
Eyjafirði og eru hugmyndir
uppi um að Eyfirðingar flytji
verksmiðjuna til Búðardals
eða Króksfjarðarnes því það
stefnir í að Vestfirðingar verði
stærstu aðilarnir í kræklinga-
rækt innan fárra ára og því
yrði best að hafa verksmiðjuna
miðsvæðis,“ segir Jón Örn.

– birgir@bb.is

Ekki er talið ólíklegt að uppskera á bláskel verði um 4000 tonn innan tíu ára á Vestfjörðum.
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„Sjálfsagt að skoða launamál
stjórnarmanna og stjórnenda LV“

Stjórnir helstu lífeyrissjóða
á Íslandi áforma launalækk-
anir hjá æðstu stjórnendum
og stjórnarmönnum sjóðanna.
Gildi lífeyrissjóður hefur
ákveðið 10% lækkun launa
hjá stjórnarmönnum sjóðsins
og æðstu stjórnendum frá
næstu áramótum. Pétur Sig-
urðsson, stjórnarformaður Líf-
eyrissjóðs Vestfirðinga, segir
sjálfsagt að skoða launamál
stjórnarmanna og stjórnenda
á stjórnarfundi öðru hvoru
megin við áramótin. „Ákvörð-
unin yrði þá væntanlega tekin
þegar staða sjóðsins er ljós en

dregist hefur að fá upplýsingar
um okkar sjóði sem brunnu
inni í gömlu bönkunum,“ seg-
ir Pétur. Bæjarins besta hefur
greint frá því að uppgjör líf-
eyrissjóða eigi að liggja fyrir
í janúar n.k. að sögn Guðrúnar
K. Guðmannsdóttur, fram-
kvæmdastjóri Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga.

Morgunblaðið segir frá því
að forstjórar stærstu lífeyris-
sjóða landsins hafa verið með
20-30 milljónir króna í árs-
laun. Hæstu launin fékk Þor-
geir Eyjólfsson, forstjóri Líf-
eyrissjóðs verslunarmanna,

tæpar 30 milljónir króna, eða
um 2,5 milljónir á mánuði á
síðasta ári. Framkvæmdastjóri
Gildis, Árni Guðmundsson,
var með 21,5 milljónir króna
en 10% lækkun á því nemur
rúmum 2 milljónum.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins hafa laun stjórnenda
ekki verið tengd við árangur
sjóðanna en raunávöxtun
þeirra á síðasta ári var misgóð.
Hún var neikvæð um 0,8%
hjá stærsta sjóðnum, LSR, og
frá 0% til 2,4% hjá fjórum
stærstu sjóðum þar á eftir.

– birgir@bb.is Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.

Sakfelldur fyrir fíkni-
efnabrot og fleira

Karlmaður var sakfelldur
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
á dögunum fyrir fíkniefna-
brot og brot gegn tolla- og
lyfjalögum. Manninum var
gert að sök að hafa haft í
vörslum sínum 101,67 gr.
af hassi og 1,96 grömm af
tóbaksblönduðu hassi sem

lögregla fann og lagði hald á
við leit á heimili hans á Ísafirði
í febrúar. Einnig braut hann
tolla- og lyfsölulög með því
að hafa haft í vörslum sínum
29 metandrostenolon/metan-
dienon töflur og 15 Deca-
Durabolin töflur sem ákærði
vissi eða mátti vita að hefðu

verið ólöglega innfluttar.
Maðurinn var dæmdur í

30 daga fangelsi en refsing-
in var skilorðsbundin til
tveggja ára. Þá skal hann
greiða 63.074 krónur í sak-
arkostnað og sæta upptöku
á fíkniefninu og töflunum.

– thelma@bb.is

„Vestfirðir hafa verið að
taka út kreppuna á síðustu ár-
um þar sem við höfum horft á
eftir fólki flytjast frá svæð-
inu,“ segir Guðrún Stella
Gissurardóttir, forstöðumaður
Vinnumálastofnunar á Vest-
fjörðum í samtali við Frétta-
blaðið. Atvinnuleysi á Íslandi
mælist nú lægst á Vestfjörð-
um. Guðrún Stella segir skýr-
inga meðal annars að leita í að
þenslan hafi ekki náð til Vest-
fjarða. Uppgangur í banka-
og byggingastarfsemi hafi
ekki náð vestur og þá hafi
Vestfirðingar ekki staðið í
neinum stóriðjuframkvæmd-

um. Enn sem komið er séu
sjávarútvegur og landbúnaður
fyrirferðarmestu atvinnu-
greinarnar auk þess sem hlutur
ferðaþjónustu fari stækkandi.

Guðrún Stella segir að áður
fyrr hafi fólk, sem misst hafi
vinnuna, flutt í burtu í stað
þess að skrá sig atvinnulaust.
„Vegna þess að það hafði að
öðru að hverfa en það hefur
hins vegar breyst,“ segir Guð-
rún Stella. Hún segist finna
fyrir því að fólk sæki nú aftur
vestur. „Ég held að þetta sé
meira fólk sem er héðan, hefur
búið annars staðar um árabil
og er að koma aftur vestur.

Það er þessi nánd sem fólk
sækist í og svo er að sumu
leyti ódýrara að lifa hér fyrir
vestan. Kannski er fólk líka
að sækja í að komast nær ætt-
ingjum sínum,“ segir Guðrún
Stella.

Hún gerir þó ráð fyrir að
atvinnuleysi á Vestfjörðum
fari vaxandi á næstunni. „Við
höfum aðeins verið að finna
þess merki en enn sem komið
er hafa ekki verið nein stór-
áföll,“ segir hún og bætir við
að mörg fyrirtæki hafi þegar
brugðist við með aðgerðum,
til dæmis með því að draga úr
yfirvinnu.     – thelma@bb.is

Brottfluttir flytja aftur heim
Vinnumálastofnun á Vestfjörðum er til húsa í Vestra-húsinu.

Vindstyrkur hefur for-
spárgildi fyrir snjóflóð

Hætta á snjóflóðum skapast
oftast í tengslum við aftaka-
veður að vetrarlagi með mik-
illi snjókomu og skafrenningi.
Krapaflóð falla einkum þegar
hlánar og rignir snögglega
niður í snjó, og aurskriður í
kjölfar stórrigninga og örrar
leysingar. Veðurfar er þannig
einn mikilvægasti þátturinn
sem segir til um ofanflóða-
hættu eins og fram kemur í
grein á vef Veðurstofunnar.

Stærstu snjóflóðahrinur verða
oft samfara N og NA áhlaup-
um. Þessar vindáttir eru algeng-
ar í illviðrum að vetrarlagi á
norðanverðu landinu.

Þó að iðulega sé mikil
úrkoma í aðdraganda snjó-
flóðahrina hefur það ekki mik-
ið forspárgildi um hvort snjó-
flóð muni falla þar sem úr-
komukaflar eru líka tíðir aðra
vetrardaga. Að því leyti hefur
vindstyrkurinn meira forspár-

gildi en gjarnan er mjög hvasst
einhvern daganna fyrir flóðin.
Úrkoman virðist hins vegar
hafa áhrif á það hversu stór
flóðin verða.

Snjóflóð á Vestfjörðum eru
algengari en á Austfjörðum.
Mestu munar að hiti er hærri á
Austfjörðum á vetrum og þar
eru vetur einnig heldur styttri
en á Vestfjörðum. Einnig eru
vonskuveður af norðaustri
sjaldgæfari á Austfjörðum.

Frá því að snjóflóð féll á Súðavíkurhlíð. Úr myndasafni.
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Við dauðans dyr
í Bangkok

Ívar Pétursson var ungur og óreynd-
ur drengur um tvítugt er hann lagði af

stað í heimsreisu 10. janúar síðastlið-
inn – sér til yndisauka og til að öðlast

víðari sýn á lífið áður en hversdags-
legir hlutir færu að standa í vegi fyrir
ævintýraþrá hans. Þegar Ívar stóð við

landganginn í flugvélina sem átti að
flytja hann frá Keflavík til Lundúna

óraði hann ekki fyrir því að þetta gæti
orðið síðasta skiptið sem hann sæi

fagrar hraunbreiður Íslands. En þar
sem hann vissi ekki hvað beið hans úti
í hinum stóra heimi hélt hann af stað í

ferðina, blindur á þær hættur sem
bíða handan við hornið í hinum stóra
heimi fyrir ungan sveitastrák frá Ísa-
firði. Ferðinni var sem fyrr segir heit-

ið til Lundúna, en borgin var aðeins
fyrsti áfangastaðurinn á ferð Ívars og

vina hans út í heiminn. Þaðan var
ferðinni heitið til Rómaborgar og

síðan áfram. Það skín út úr augum
Ívars, þar sem blaðamaður og hann

spjalla um ferðina, hversu hrifinn
hann var af borginni eilífu.

„Ég og félagar mínir eydd-
um viku í Róm. Mig hafði
alltaf langað að heimsækja
borgina. Það elst hvert manns-
barn upp við sögu þessarar

borgar og þar eru margir
spennandi staðir sem maður
getur tengt við kvikmyndir,
söguna og námið. Colosseum
var hreint út sagt magnað og

fékk maður smá gæsahúð við
að hugsa um atburðina sem
áttu sér stað þar. Ég velti því
fyrir mér þegar ég virti fyrir
mér bygginguna hvernig skylm-
ingarþrælunum hefur liðið
þegar þeir stóðu við inngang-
inn, vitandi að þeirra biði ekk-
ert nema kvalafullur dauðdagi
– þvílík villimennska sem
hefur átt sér stað þar.

Eftir að hafa skoðað Péturs-
torgið og Sixtínsku kapelluna
í Róm héldum við til Flórens
með lest og skoðuðum hið gull-
fagra Toscanahérað og einnig
styttuna af Davíð eftir Michel-
angelo. En það sem stóð upp
úr í Flórens var eitt kvöldið
sem við eyddum á írskum bar
og hittum þar tvær íslenskar
stelpur sem stunda nám í borg-
inni. Við sátum og spjölluðum
um daginn og veginn allt
kvöldið þangað til við hittum
Breta. Það vantaði ekki hrok-
ann í Bretana þegar þeir fóru
að gera sér dælt við stúlkurnar,
og þá aðallega með því að
reyna að gera lítið úr okkur
félögunum. Við létum ekki
segjast og létum þessa and-
skota heyra það og má kannski
kenna ölvun um gæði þessara

Ívar á sjúkrahúsinu í Bangkok. Hann segir dvölina þar hafa verið
skaplega en hafi verið mjög þungt haldinn á sjúkrastofunni og hafi

oft velt fyrir sér hvort hann ætti eftir að sjá mömmu sína og pabba aftur.
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umræðna okkar. En til að gera
langa sögu stutta, þá hrökkl-
uðust þeir í burt frá okkur eftir
að við notuðum þorskastríðs-
rökin á þá og sögðum þeim
hvernig Íslendingar gjörsigr-
uðu Breta. Blessunarlega átti
þetta rifrildi sér stað á undan
bankahruninu á Íslandi.“

– Þær eru ekki alltaf menn-
ingarlegar þessar heimsreisur?

„Nei, ætli það. En ef við
tölum áfram um fagrar borgir,
þá heimsóttum við næst í ferð
okkar Feneyjar, sem ég verð
að telja einn af mögnuðustu
stöðum sem ég hef heimsótt.
Það er hreint út sagt ótrúlegt
hvernig borgin er uppbyggð
og mjög ólík öllu því sem ég
hafði séð áður.

Eftir þessa mögnuðu dvöl á
Ítalíu héldum við því miður
til Grikklands.“

Aþena skítug borgAþena skítug borgAþena skítug borgAþena skítug borgAþena skítug borg
– Því miður?
„Já, því miður. Við ferðuð-

umst með ungverska flugfé-
laginu Malev til Grikklands
og ætluðum að dvelja þar í
tvær vikur. Við vorum í
Aþenu í janúar og það er ekki
góður tími til að dveljast þar.
Fyrir utan hversu kalt var þótti
okkur Aþena skítug borg og
algjörlega óheillandi. Grikk-
irnir voru auk þess einstaklega
dónalegir og leiðinlegir, okkur
var ítrekað sagt að snáfa heim
til okkar. Við ákváðum því að
stytta dvölina í Grikklandi um
eina viku en gáfum okkur
nægan tíma til þess að skoða
Akropolis og nokkur mann-
virki frá Ólympíuleikunum
árið 2004.“

– Hvert var svo förinni heit-
ið frá Grikklandi?

„Við fórum til Kaíró í
Egyptalandi, sem er mjög sér-
stakt land. Egyptar gera allt
til að hafa fé af ferðamönnum.
Maður þarf að hafa augun opin
á ferðalagi um landið því ef
þú lokar þeim eitt andartak
muntu opna þau klæðlaus.
Mitt álit á Egyptum er því
litað af þeim sem voru nálægt
ferðamannastöðum og bók-
staflega unnu við það að hafa
peninga af fólki. Ef þú spyrð
Egypta um leiðsögn að ein-
hverjum ákveðnum stað, þá
getur þú snúið öllu við sem
hann sagði þér og komist á
leiðarenda.

Það er samt sem áður ástæða
fyrir því að ferðamenn heim-
sækja Egyptaland. Pýramíd-
arnir eru ótrúlegir. Ég gerði
mér enga grein fyrir því hver-
su stórir þeir eru þegar ég sá
þá á myndum. En að standa
við rætur þeirra fyllti mig lotn-
ingu fyrir öllum þeim mann-
fórnum sem fóru í byggingu
þeirra.

Frá Kaíró lá leiðin með rútu
að bænum Taba við landa-
mæri Egyptalands og Ísraels.
Að fara gegnum landamærin
hjá Egyptunum var lítið mál
en Ísraelsmegin var eftirlitið
mun strangara. Fólkið sem
starfaði þar voru krakkar sem
voru að sinna herskyldu. Það
var mjög skrýtið að sjá tvítuga
stelpu halda á M16 riffli. Vor-
um spurðir vel og lengi út í
það af hverju við værum að
fara inn í landið og hversu

lengi við yrðum. Við tókum
rútu til Jerúsalem og eyddum
þar þrem dögum. Ég hafði
ekki hugmynd um hvernig
Ísrael væri en landið er mjög
vestrænt og þá sérstaklega
borgin Tel Aviv, sem við
heimsóttum eftir Jerúsalem.“

– Hver var ferðinni síðan
heitið?

„Við fórum til fyrirheitna
landsins, eins og ég kýs að
kalla það, Tælands. Þetta er
ævintýraland og þá sérstak-
lega borgin Bangkok. Ef þú
átt þér einhvern draum, þá get-
urðu látið hann rætast í Bang-
kok. Við dvöldum þar nokkra
daga á hóteli. Það fyrsta sem
við tókum eftir á hótelinu voru
miðaldra hvítir menn með tæ-
lenska stelpustráka. Við sáum
þessi pör á hverjum degi en
aðeins í matartímanum. Við
höfðum grun að restinni af
deginum væri eytt uppi á hót-
elherbergi.

Frá Bangkok ferðuðumst
við í 15 tíma með rútu og bát
til eyjarinnar Koh Phangan,
þar sem haldið er í hverjum
mánuði risastórt strandpartí á
fullu tungli. Tíu þúsund manns
eru þar samankomnir á lítilli
strönd að skemmta sér. Þetta
er eitt af því magnaðasta sem
ég hef séð og má líkja við
paradís. En eftir nokkurra
daga dvöl á eyjunni fór ég að
finna til í maganum og klósett-
ferðum fór að fjölga.“

Farinn aðFarinn aðFarinn aðFarinn aðFarinn að
sjá ofsjónirsjá ofsjónirsjá ofsjónirsjá ofsjónirsjá ofsjónir

– Var þetta upphafið á veik-
indunum lífshættulegu sem þú
barðist við í Bangkok?

„Já, eftir nokkra daga þar
sem klósettskálin var orðinn
minn besti vinur var ég alfarið
rúmliggjandi og gat aðeins
drukkið vatn. Ég leitaði ráða
hjá apótekara á eyjunni sem
sagði þetta vera mjög algengt
vandamál meðal túrista þarna,
þar sem hreinlæti er lítið á veit-
ingastöðum og börum. Hann
taldi þetta vera einhvers konar
matareitrun og lét mig hafa
töflur við því. Fimm dögum
síðar voru töflurnar búnar og
ég hafði aldrei verið verri og
komið var að fimmtán tíma
ferðalagi til Bangkok.

Imodium-niðurgangsmeðal
gerði mér kleift að ferðast til
Bangkok en eftir að þangað
var komið hélt ég áfram að
vera rúmliggjandi og hrundi
niður í kílóum talið. Ástandið
batnaði ekki í 40 stiga hita og
með lélega loftkælingu á
hótelherberginu. Ferðafélög-
um mínum var hætt að litast á
blikuna eftir að ég fór að sjá
ofsjónir og það var ekki heil
brú í því sem ég sagði eða
gerði. Ég var næringarlaus og
þá tóku vinir mínir ákvörðun
um að flytja mig á sjúkrahús.
Þeir studdu mig út af hótelinu
og hóuðu í næsta leigubíl. Sem
betur fer skildi leigubílstjórinn
vini mína þegar þeir öskruðu
á hann á ensku að drífa sig
upp á sjúkrahús. Hann leit á
mig og byrjaði að tala svaka-
lega hátt á tælensku. Svo keyr-
ði hann sem óður maður og
taldi sig ekki mega missa úr
eina mínútu við að keyra mig

Ívar við pýramídana í Egyptalandi. „Ég gerði mér enga grein fyrir því hversu stórir þeir eru
þegar ég sá þá á myndum. En að standa við rætur þeirra fyllti mig lotningu fyrir öllum

þeim mannfórnum sem fóru í byggingu þeirra,“ segir Ívar.

upp á sjúkrahús.“

Heppnir aðHeppnir aðHeppnir aðHeppnir aðHeppnir að
komast lifandikomast lifandikomast lifandikomast lifandikomast lifandi

– Varstu hræddur um líf
þitt í leigubílnum?

„Ég hefði átt að vera hrædd-
ur en ég var það ekki. Ég hafði
varla rænu en miðað við akst-
urslag leigubílstjórans var það
bara tímaspursmál hvenær við
ættum eftir að lenda í bílslysi.
Hann gerði sér reyndar lítið
fyrir og ók á bíl. Við sluppum
nær ómeiddir frá þeim árekstri
en þá var ég farinn að hugsa
að ég ætti ekki eftir að komast
á sjúkrahúsið. Bílstjórinn lét
sér ekki segjast og kom okkur
í annan leigubíl sem ók okkur
á sjúkrahúsið. Þegar þangað
kom tók við bið eftir lækni,
sem mér fannst líða eins og
örskotstund en vinir mínir
sögðu mér að við hefðum þurft
að bíða í klukkutíma.

Loksins kom læknirinn.
Hann hét dr. Nick Walters og
er einn sá indælasti maður sem
ég hef kynnst, fyrir utan það
að hann bjargaði lífi mínu.
Mig langaði oft að spyrja hann
af hverju hann væri læknir í
Tælandi en það varð aldrei
neitt úr því. Þegar hann leit á
mig sá hann strax hversu illa
ég var haldinn og spurði vini
mína af hverju þeir hefðu ekki
drifið mig fyrir löngu á sjúkra-
húsið. Vinir mínir sýndu hon-
um töfluspjaldið sem ég hafði
fengið frá apótekaranum og
sögðu það hafa átta að lækna
mig. Dr. Nick var sammála
því og var mjög hissa á svip-
inn. Ekki laust við að hann
hafi panikkað um stund. Ég
var lagður inn um leið. En
áður ætluðu Tælendingarnir
aldeilis ekki að láta hanka sig
á formsatriðunum. Þeir skip-
uðu mér að fara til eins konar
gjaldkera eða tryggingamanns.

Ég lá rænulaus á skrifborðinu
hans en sjúkrahúsið þurfti að
tryggja sér að ég hefði efni á
þessari dvöl.“

– Nú spyr ég mig: Hvað
hefðir þú gert ef vinir þínir
hefðu ekki verið þarna til að
hjálpa þér?

„Ég gjörsamlega veit það
ekki. Ég á þeim mikið að
þakka. Þeir afgreiddu þetta
mál fyrir mig og það kom í
ljós að ég hafði efni á vera á
tveggja manna herbergi með
loftkælingu, en án sjónvarps,
sem var eðlilega ekki þörf á
að svo stöddu. Dr. Nick tjáði
vinum mínum að ástand mitt
væri ekki svo gott. Þetta væri
alvarleg veirusýking en hann
væri ekki kominn með grein-
ingu á hana. Eina sem hægt
var að gera var að halda mér á
sjúkrahúsinu með næringu og
sýklalyf í æð.

Við tók vikudvöl á sjúkra-
húsinu, þar sem dagurinn fór í
að reyna að ná á klósettið í
tíma. Ég dvaldi á stofu með
fertugum tælenskum fjölskyldu-
föður, sem fékk alla ættina í
heimsókn klukkan sjö á kvöld-
in. Þau komu ýmist með
núðlusúpu eða einhverja ofn-
rétti og borðuðu það í góðu
yfirlæti. Síðan þegar matnum
var lokið var mjög vinsælt að
kíkja á útlendinginn í rúminu
við hliðina og benda á hann
og hlæja. Að öllu eðlilegu
hefði ég látið í mér heyra og
lesið yfir mannskapnum en
ég var svo máttfarinn að ég
gat það ekki, þannig að maður
lokaði bara augunum og beið
þangað til þau fengju leið á
þessu. Nokkrum mínútum
seinna þegar ég opnaði augun
voru þau enn að glápa og þá
hafði amman slegist í hópinn.

Á tímabili hélt ég að ég
myndi frekar deyja úr leiðind-
um og einsemd þar sem ekkert
sjónvarp var í herberginu og
enginn til að tala við. Síðan

var ég með mikinn hita og
það þurfti að auka gjöfina á
sýklalyfjunum því ég hafði
lítið sem ekkert breyst. Mér
leið annars hrikalega illa. Ég
var í órafjarlægð frá fjölskyldu
og vinum, á sjúkrahúsi með
sjúkdóm sem læknar vissu
ekki hver var. Ég hafði lést
rosalega mikið og þurfti að-
stoð við að komast á klósettið.
Ég velti oft fyrir mér hvort ég
ætti eftir að sjá mömmu og
pabba aftur og ekki laust við
að ég hafi tárast við þá hugs-
un.“

Mun seintMun seintMun seintMun seintMun seint
gleyma 15. marsgleyma 15. marsgleyma 15. marsgleyma 15. marsgleyma 15. mars

„Deginum 15. mars mun ég
seint gleyma. Dr. Nick vakti
mig með sinni róandi rödd og
sagði mér að þau hefðu greint
þessa veirusýkingu og ég
myndi halda lífi. Ég átti að fá
rétt magn af sýklalyfjum og
taka ákveðnar töflur í nokkra
daga og þá myndi mér batna.
Ég varð óneitanlega mjög
glaður og ákvað að reyna að
skella mér í sturtu í tilefni af
þessum tíðindum. Ég staulað-
ist á baðherbergið með hjálp
yndislegra tælenskra hjúkrun-
arkvenna og rétt náði að draga
næringuna með mér. En þegar
ég steig inn í sturtuna og
kveiki á vatninu, þá stökk
stærsti kakkalakki sem ég hef
séð upp úr ræsinu. Við tók
atburðarás þar sem ég öskraði
eins og smástelpa og rann í
vatninu og út úr sturtunni en
náði að hanga einhvern veginn
í sturtuhenginu og grípa í
handrið áður og munaði minn-
stu að ég hefði hengt mig á
næringunni og sýklalyfjun-
um.“

Ívar gerir hlé á máli sínu og
lítur alvarlegum augum að
blaðamanni og segir:

„Ég er ekki að ýkja þegar

ég segi að kakkalakkinn hafi
sennilega verið með kennitölu
og vegabréf, því þvílíka og
aðra eins stærð á skordýri hef
ég ekki séð. Eftir árás kakka-
lakkans komst ég upp í rúm
og um klukkutíma síðar komu
félagar mínir í heimsókn og
við tók klukkutíma rifrildi um
það hver ætti að fara inn og
farga dýrinu.“

Mun aldreiMun aldreiMun aldreiMun aldreiMun aldrei
gleyma dr. Nickgleyma dr. Nickgleyma dr. Nickgleyma dr. Nickgleyma dr. Nick

„Nokkrum dögum síðar var
ég orðin sæmilega góður og
dr. Nick vildi útskrifa mig.
Það var erfitt að kveðja Nick
því þessi maður bjargaði lífi
mínu. Ég hef engar upplýsing-
ar um hann en ætli ég hafi
ekki upp á honum einn daginn
og kasti á hann kveðju.

Sjúkrahúsdvölin kostaði 25
þúsund baht sem gera að ég
held 50 þúsund íslenskar mið-
að við mars á þessu ári.

Eftir að hafa sigrast á dauð-
anum beið mín ekkert annað
en að skoða það sem hin
magnaða borg Bangkok hefur
upp á að bjóða. Ef menn hafa
einhverja drauma um að gera
eitthvað ákveðið, þá er pott-
þétt hægt að gera það í Bang-
kok. Ég mæli hiklaust með
því að allir fari til Tælands
allavega einu sinni á ævinni.

Eftir þetta héldu félagar
mínir áfram til Ástralíu en ég
stefndi heim eftir veikindin.
Ég gat hreinlega ekki hugsað
mér að ferðast meira eftir
þetta. Vildi sem allra fyrst
komast heim í faðm fjölskyldu
minnar. Maður áttar sig á
hversu stutt lífið er eftir að
hafa sloppið með naumindum
frá dauðanum. Maður for-
gangsraðar lífinu allt öðruvísi
og þakkar fyrir hvern dag“,
segir Ívar Pétursson.

– birgir@bb.is
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Helg er jól

–Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Það er auðvelt að svara
þessari. Góð jól eru þegar
ég hef öll börnin mín, barna-
barn og fjölskylduna hér
fyrir vestan með mér. Það
gerist ekkert jólalegra og
svo auðvitað þegar klukkan
hringir inn jólin. Svo kemur
maturinn. Og það sem má
ekki klikka er graflax!!“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Ég vitna í John lennon
og segi „Give peace a
chance.“ Orðið friður er al-
drei ofnotað í þessum mál-
um og ég vildi að ég hefði
lausnir upp í erminni. En
fullkomin jól eru friður og
að allir hafi í sig og á!“

– Hver er eftirminnileg-
asta jólagjöfin sem þú hefur
fengið?

„Hjá mér er það nú bara
þannig að ef ég og mín fjöl-
skylda og vinir eru heil
heilsu og ég hef fjölskyld-
una nærri er ég alltaf að fá
eftirminnilega jólagjöf. Allt
dót fellur í skuggann af
þessu. Ég hef nærri því ekki
komist á jólin og eftir þá

erfiðu lífsreynslu, þá eru jól-
in alltaf fullkomin.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Þessi er erfið eftir síð-
ustu spurningar. En á eftir
fjölskyldunni, og ef ég á að
vera smá sjálfselskur þá er
tónleikadiskur (DVD) með
Alan Parson Project mjög
eftirsóknarleg gjöf“

– Hvað er algjörlega
ómissandi um jólin?

„Ég er örugglega álitinn
algjört nörd eftir þetta svar,
en hvað með það. Það sem
er ómissandi um jólin að
mínu mati eru jólakortin.
Ég skoða þau aldrei fyrr en
á aðfangadagskvöld og jóla-
dag. Ég vill ekki vita af því
hverjir eru á hvaða korti
þegar kona og börn eru að
hengja þau á „jólakortatrjá-
greinina“ hehe flott orð.

Og að lokum þetta sem
Charles Dickens sagði „I
will honour Christmas in
my heart, and try to keep it
all the year“ sem útleggja
mætti á íslensku sem „Ég
mun heiðra jólin í hjarta
mínu og reyna að gera svo
allan ársins hring.“

Er algjör jóla-
kortanörd

Guðjón Þorsteinsson, stjórnarmaður
Körfuknattleikssambands Íslands.

Vongóð um að fá
rjúpur í jólamatinn

–Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Það sem mér finnst ein-
kenna góð jól er samveran við
fólkið mitt og hefðirnar í
tengslum við jólahaldið. Sum-
ar hefðir eru gamlar, aðrar nýj-
ar en allar góðar.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Þá er öll fjölskyldan saman
komin, rjúpurnar rjúkandi á
borðinu, ilmandi grenitré í
stofu og fullur máninn speglar
sig í Djúpinu. Það er reyndar
afar sjaldan sem ég fæ rjúpur
í jólamatinn nú orðið en ég
hef þó góða von um að það
rætist úr því um þessi jól.“

– Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin sem þú hefur feng-
ið?

„Það er örugglega blái
dúkkuvagninn sem ég fékk
frá foreldrum mínum og Maju
töntu jólin 1970. Þá var ég 5
ára gömul og við héldum jólin
hjá ömmu ásamt stórfjöl-

skyldunni. Ég man ekki lengur
hvað var í pakkanum frá
mömmu og pabba sem var
undir trénu. Ég man þó að
mér fannst gjöfin í rýrara lagi
en reyndi að láta sem ekkert
væri. Svo þegar við komum
heim seinna um kvöldið og
dyrnar voru opnaðar þá gaf á
að líta! Í forstofunni var stærð-
ar dúkkuvagn með risastórum
merkimiða sem pabbi hafði
útbúið.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Mig langar alltaf í bók í
jólagjöf, ein jól fékk ég enga
bók og það voru skrýtin jól.“

– Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Á jóladag eða á annan dag
jóla er ómissandi hefð hjá fjöl-
skyldunni minni að fara í jóla-
veislu að Mýrum í Dýrafirði,
ásamt Ólafi bróður og öllu
hans fólki. Þar er borðað
svínakjöt með spruði og spilað
langt fram á nótt.“

Hildur Halldórsdóttir, aðstoðar-
skólameistari Menntaskólans á Ísafirði.

Vill geit í Afríku í jólagjöf
–Hvað finnst þér einkenna góð jól?
„Gæðastundir fjölskyldunnar, ættingja

og vina, góður matur, morgunleikfimi,
lestur og spilamennska. Svo er gaman að
hitta fólk um jólin, fara í matarboð, á við-
burði og samkomur.“

– Hvernig væru hin fullkomnu jól í þín-
um huga?

„Ég held að jólin gerist ekki mikið betri,
þetta er spurning um að njóta þess sem
maður hefur, frekar en að gera kröfur um
eitthvað meira.“

– Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin
sem þú hefur fengið?

„Í fyrra gaf einn strákurinn okkar foreldr-
um sínum 500 kall úr veskinu sínu. Það
fannst mér fallega hugsað. Þegar ég var
krakki fékk ég einu sinni skemmtilegan
körfuboltaleik í einhverskonar hálfkúlu úr
plasti. Við systkinin lékum okkur löngum
stundum í þessum leik.“

– Hvað langar þig helst í jólagjöf?
„Það er engin spurning að ég vil helst af

öllu fá bréfahníf í jólagjöf þetta árið eða
jafnvel geit í Afríku. Mig hefur vantað
bréfahníf í mörg ár, en fékk geit í fyrra og
fannst það gaman. Friður á jörð væri líka
ágætis gjöf, en ég býst ekki við að sú ósk
verði að veruleika.“

– Hvað er algjörlega ómissandi um jólin?
„Góðar bækur eru ómissandi, þetta er

eini tíminn á árinu sem maður gefur sér
tíma til að lesa skáldskap.“ Jón Jónsson, menningarfulltrúi Vestfjarða.
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Jólin nálgast óðfluga og bæði börn og fullorðna hlakkar til. Þó hátíðarhaldið
sé ef til vill með svipuðu sniði á flestum heimilum er mismunandi hvað hverj-
um og einum finnst skapa hina einu sönnu jólastemmningu sem allir sækjast

eftir. Nokkrir Vestfirðingar tjáðu sig um hvað þeim þætti einkenna góð jól.

– Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Jólin tengi ég ekki við Jesú
Krist, enda þekkti ég manninn
ekki neitt. Jólin snúast um al-
sælu, alsælu sem þú eyðir með
fjölskyldunni. Alsælu sem
felst í því að éta mikið af
jólamat, svínahamborgara-
hrygg, hangikjöti, jólaís og
konfekti og hinu frábæra ís-
lenska jólaöli. Spila við fjöl-
skylduna þó svo að oft verði
heitt í hamsi, enda er það kær-
leikurinn sem  kraumar undir
á hátíðisdögum eins og jólun-
um. Mér finnst ekki lengur
gaman að fá gjafir og vill helst
ekki gefa gjafir heldur. Menn
eiga að nota peningana sína í
annað og njóta þess frekar að
hafa fjölskylduna sína hjá sér
um hátíðarnar. Þegar ég var
yngri hugsaði maður bara um

gjafirnar og það komst ekkert
annað að. Í dag þykir mér það
meira spennandi að skemmta
mér með vinum og kunningj-
um, kíkja á dansleik annan í
jólum og hitta fólk sem maður
hittir ekki á hverjum degi.

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Ég held að ég hafi ekki
ennþá upplifað mín bestu jól
ennþá. Ég trúi því að þau komi
ekki fyrr en maður er kominn
með konu og börn. Þegar mað-
ur sér gleðina og spenninginn
í augum barna sinna þegar þau
sjá jólasveininn og opna gjaf-
irnar. Þegar konan manns
klæðir sig upp sem aðstoðar-
kona Jólasveinsins og færir
manni trakteringar og annað
gott í kroppinn.“

– Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin sem þú hefur feng-

ið?
„Mínar uppáhaldsjólagjafir

í gegnum þetta jólamisferli,
eru tvær, annars vegar fengum
ég og systir mín forláta Nin-
tendo-tölvu með tveimur
stýripinnum og Mario Bros,
þegar ég var fimm ára gamall.
Þá var hæ, hó, hopp og hí og
hamagangur á Hóli. Þá var
oftar en ekki vinsælt að fylgja
eftir stökkum Marios með því
að lyfta stýripinnanum í takt
við stökkin. Og hin gjöfin var
stórglæsilegur Dúabíll á gamla
genginu, bíll sem ég held að
pabbi hafi keypt á Þingeyri
jólin eftir Nintendo-tölvu æv-
intýrið.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Mig langar helst ekki í neitt
í jólagjöf enda er þetta ekki
tíminn til að vera að kaupa

jólagjafir. Ég mæli með því
að fólk spari peningana sína
þessi jólin. Fólk á bara að vera
ánægt með að fá fjölskylduna
sína í heimsókn enda snúast
jólin um traust og vináttu, ást
og kærleika og frið og ró. Enda
er maður manns gaman og
allt er gott í hófi þó svo að hóf
sé gott í hófi.“

– Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Að komast vestur til að
hitta fjölskylduna, vini og
kunningja. Svo finnast mér
smákökur rosalega góðar og
svínahamborgarahryggurinn.
Fólk á að missa sig í borð-
haldinu og vera ekki með nein
gestalæti því það er til nóg af
graut. Og svo er bara að njóta
þess að vera í fríi og vera
ekkert að hugsa um þetta
hversdagslega.“ Sigurvin Guðmundsson, sölumaður.

Á eftir að upplifa sín bestu jól

Fullkomin jól yrðu aft-
ur hátíð fjölskyldunnar

föld; róleg og með hógværum
blæ.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Ég myndi vilja vera laus
við metinginn allt í kringum
mig og ég myndi helst ekki
vilja heyra um jólin talað af
ráði fyrr en á aðventunni. Jóla-
auglýsingar myndi ég alls ekki
vilja sjá í byrjun október, eins
og nú tíðkast og jólaskrauti
mætti stilla í hóf. Fullkomin
jól yrðu aftur hátíð fjölskyld-
unnar en ekki ein allsherjar
Mammonsveisla.

Það sem ég elska við jólin
er tækifærið til þess að ná fjöl-
skyldunni saman og þegar við
verðum öll komin á sama stað;
við systkinin, þeirra makar,
krakkadýrin og gamla settið,
þá er nú flest allt komið sem
mér finnst hægt að biðja um.
Ef öll fjölskyldan er væntan-
leg eru góðar líkur á því að ég
upplifi jólin aftur með fögnuði
en ekki kvíða og fyrir mér
kæmist það ansi nálægt full-
komnun.“

– Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin sem þú hefur feng-
ið?

–Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Eins og sennilega má segja
um flesta var desember mán-
uður alltaf litaður tilhlökkun
hjá mér þegar ég var barn,
fyrst hlakkaði ég til þess að
fylla annað ár í byrjun mán-
aðar og þegar það var búið
tóku jólin algjörlega yfir mína
veröld. Jólaskapið kitlaði mig
allan daginn, alla daga og ég
vissi fátt betra en ljósin og
söngvana. Kannski var ég bara
blind á það sem í dag ergir
mig því það verður seint sagt
um mig núna að ég sé mikið
jólabarn. Kannski sá ég ekki
stressið, kapphlaupið og geð-
veikina en minningin segir
mér eiginlega frekar að allt
hafi einfaldlega breyst. Und-
anfarin ár hef ég allavega látið
kæfandi stress og blindandi
efnishyggju fara fyrir brjóstið
á mér og mér tekst með engu
móti að muna hvenær ég upp-
lifði síðast alvöru jólaskap.

Það sem myndi einkenna
góð jól fyrir mér væri því lík-
lega töluvert frábrugðið því
hvernig ég hef verið að upplifa
þau. Góð jól vildi ég hafa ein-

Ég hef alltaf fengið mikið
af bókum í jólagjöf og voru
þær mér oft afdrep í veislum
sem mér þóttu erfiðar sem afar
feimnu barni. Þegar ég var þó
tekin að stálpast og mannast
fékk ég bók sem yfirtók allt
annað þau jólin, það var
Mannveiðihandbókin eftir
Ísak Harðarson en mér þykir
hún svo listavel skrifuð að ég
las hana tvisvar strax á að-

fangadagskvöld og faðmaði
hana á milli – hvað fleira gerð-
ist þau jól hef ég ekki nokkra
hugmynd um.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Ég hef aldrei verið mjög
góð í að semja gjafalista og
hefur það eflaust bæði haft
kosti og galla. Það vita þó
flestir sem þekkja mig að mig
langar alltaf í fleiri bækur. Það

er mikill ljóðaþorsti í mér
þessa dagana og því myndi ég
alveg vilja eignast ljóðasafn
einhvers þeirra stórskálda sem
við höfum átt í gegnum tíð-
ina.“

– Hvað er algjörlega ómiss-
andi um jólin?

„Eins og ég hef nefnt þykja
mér bækur alveg ómissandi
um jólin. Sama má segja um
fólkið mitt en ég hef verið ein

jól í burtu frá þeim öllum og
fannst það mun erfiðara en ég
vildi viðurkenna; það eru bara
ekki jól fyrr en einhver úr syst-
kinahópnum er búinn að
hækka róminn en allir eru
samt einhvern veginn bara
sáttir.

Svo er líka algjörlega ómiss-
andi að hafa mátulega kröftugt
og gott djamm á milli hátíð-
anna.“

María Elísabet Jakobsdóttir, starfsmaður Vegagerðarinnar.
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Helg er jól

–Hvað finnst þér ein-
kenna góð jól?

„Það er pottþétt snjórinn.
Helst allt hvítt og svona of-
urjólasnjókoma með logni
og öllu þessu, það er alveg
jólin í mínum huga. Snjór-
inn getur gert kraftaverk.
Hugsaðu bara um það, æði!“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Þar sem ég á svo mikið
af minningum um jól hjá
mömmu og svo endað hjá
afa og ömmu á Engjavegi
24 verð ég eiginlega að segja
að það væri hið fullkomna
fyrir mér. Yfir jólatímann
hittist svo öll stórfjölskyldan
hjá þeim og var mikið brall-
að og skrafað. Tóti, pabbi
Svönu kallaði þetta „Drauma-
partý“. Ég og allir sem voru
þarna erum honum hjartan-
lega sammála. Ég átti hlut-
verk í þessum draumapartý-

um sem mér þótti afar vænt
um, en ég sá um franskar kart-
öflur, og tók ég það MJÖG
alvarlega. Þurfti vísu að sinna
því niður í kjallara einn, en
mér var alveg sama ef fransk-
arnar rötuðu á diska gestanna.
Þetta partý er enn við lýði, en
nú flakkar það á milli fjöl-
skyldnanna og er ómissandi.
VÁ hvað ég sakna þessara
tíma. Og að sjálfsögðu er allt
á kafi í snjó í þessum full-
komnu jólum!“

– Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin sem þú hefur feng-
ið?

„Þessu er erfitt að svara,
þar sem jólagjöfunum til mín
hafa snarlega fækkað með ár-
unum, stundum fékk maður
ekkert nema bara hanska og
þá kannski fimm pör eða álíka.
Að vísu er þetta á uppleið aft-
ur, þannig að við skulum bara
segja að ég eigi eftir að fá þá

eftirminnilegustu. Það er
ágætis vísbending í næsta
svari.“

– Hvað langar þig helst í
jólagjöf?

„Scanner. Góðan alhliða
scanner. Mig sárvantar svo-
leiðis græju! Mig vantar
samt líka hanska!“

– Hvað er algjörlega
ómissandi um jólin?

„Snjór, ég, þú og allir
hinir. Fjölskyldan, Færan-
lega fjölskylduboðið, hangi-
kjet, svínakjöt, snjór, eitt-
hvað rautt, eitthvað grænt,
snjór, eitthvað gult, eitt-
hvað blátt, snjór, harðfisk-
ur, Macintosh sælgæti og
jólasveinninn! Svo ætla ég
að segja mamma, því ég er
mömmustrákur. En það er
víst ekki hægt að hafa hana
þessi jól, hún ákvað að flýja
land og halda sín jól á
Spáni.“

Snjór og aftur snjór
Ágúst Atlason, margmiðlunarhönnuður og ljósmyndari.

Kristján Þór Kristjánsson, framkvæmdastjóri Héraðssambands Vestfirðinga.

Jólagrauturinn henn-
ar mömmu ómissandi

–Hvað finnst þér einkenna
góð jól?

„Samvera með konu og fjöl-
skyldu í frið og ró og auðvitað
að borða yfir sig.“

– Hvernig væru hin full-
komnu jól í þínum huga?

„Messa í Hnífsdalskapellu,
heims um ból, borða jólamat,

jólagrautur, opna pakka, sjá
gleðina í börnunum og liggja
svo á meltunni.“

– Hver er eftirminnilegasta
jólagjöfin sem þú hefur fengið?

„Flugustöng sem foreldrar
mínir gáfum mér fyrir mörg-
um árum síðan.“

– Hvað langar þig helst í

jólagjöf?
„Hef í seinni tíð aldrei verið

með neinar sérstakar óskir.“
– Hvað er algjörlega ómiss-

andi um jólin?
„Fjölskyldan, skatan á Þor-

láksmessu og svo er jólagraut-
urinn hennar mömmu algjör-
lega ómissandi.“

Skaðinn á séreignasjóði LV lítill
Fulltrúar frá Íslenskum verð-

bréfum funduðu með stjórn
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga
fyrir rúmum þremur vikum
og var tilætlan fundarins að
fara yfir eignastöðu sjóðsins
en Íslensk verðbréf sjá um
eignastýringu hans. Kom lítið
í ljós um stöðu sjóðsins á fund-
inum að sögn Guðrúnar K.
Guðmannsdóttur, framkvæm-
dastjóra Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga. „Skaðinn á séreigna-
sjóði Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga er mjög lítill. Við erum

með 7% nafnávöxtun á ári úr
honum. Það hefur ekkert gerst
í sambandi við uppgjör á
þrotabúum bankanna þannig
að við vitum ekkert um stöðu
sjóðsins fyrr en eftir áramót,“
segir Guðrún.

Hún segir stjórn Lífeyris-
sjóðs Vestfirðinga og fulltrúa
frá Íslenskum verðbréfum
hafa rætt hvað þeir hafi upp á
að bjóða. „Nú eru flestir að
endurskoða allar sínar ávöxt-
unarleiðir og fórum við yfir
hvað boðið er upp á í þeim

efnum. Það er stefnt að því að
þeir verði með fundi á Ísafirði
eftir áramót og bjóði fólki upp
á ávöxtunarþjónustu. Þeir hafa
séð um eignastýringu fyrir
okkur undanfarin ár og hefur
samstarfið gengið mjög vel
hjá okkur,“ segir Guðrún.

Hún segir tryggingafræði-
legar úttektir eigi að liggja
fyrir í janúar og verður ljóst
þá hver staða lífeyrissjóðanna
er en uppgjörsvinnan gengur
mjög hægt.

– birgir@bb.is

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.
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Vestfirskar sjávarbyggðir
verða í brennidepli á Íslandi í
verkefninu Marine-Based
Employment Opportunities
sem nýlega fékk forverkefn-
isstyrk frá Norðurslóðaáætl-
uninni (NPP). Verkefnið snýst
um sjávartengda ferðaþjón-
ustu og því ekki að undra að
Vestfirðir skyldu verða fyrir
valinu þar sem slík ferðaþjón-
usta er í mikilli uppbyggingu
hér vestra. Að verkefninu

standa aðilar frá land- og
ferðamálafræðistofu Háskóla
Íslands, Háskólanum í Finn-
mörku í Norður-Noregi, og
Teagasc-rannsóknastofnun-
inni á Írlandi, en síðastnefnda
stofnunin leiðir verkefnið.
Samstarfsaðilar í hverju landi
eru allmargir og koma úr röð-
um fyrirtækja, atvinnuþróun-
arfélaga, sveitarfélaga og ann-
arra sem láta sig varða atvinnu-
mál og byggðaþróun í sjávar-

byggðum þátttökulandanna.
Samstarfs hefur þegar verið

leitað við ýmis fyrirtæki og
einstaklinga í ferðaþjónustu á
svæðinu sem, að því er fram
kemur á vef Byggðastofnunar,
hafa sýnt því mikinn áhuga.
Háskólasetur Vestfjarða og
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða verða einnig aðilar að
verkefninu. Í lok nóvember
komu verkefnisaðilar frá að-
ildarlöndunum þremur saman

í Háskólasetri Vestfjarða á Ísa-
firði til að undirbúa ítarlega
umsókn til NPP um þróunar-
verkefni í framhaldi af for-
verkefninu.

Þróunarverkefnið beinist að
áherslu 1 í Norðurslóðaáætlun
2007–2013, sem er „Efling
nýsköpunar og samkeppnis-
hæfni svæða“. Því verður ætl-
að að leiða í ljós tækifæri til
nýsköpunar og verðmætaaukn-
ingar í greinum sem tengjast

nýtingu sjávarauðlinda; að
tengja saman menningararf-
leifð og staðbundna þekkingu
heimafólks á auðlindum sjáv-
ar við sérfræðiþekkingu; að
greina efnahagsleg áhrif, fé-
lagsleg áhrif og umhverfis-
áhrif af sjávartengdri ferða-
þjónustu; og að stuðla að
yfirfærslu þekkingar á þessu
sviði til annarra byggðarlaga
á því svæði sem Norðurslóða-
áætlunin tekur til. „Vonast er

til að upp úr verkefninu spretti
öflug samstarfsnet og hug-
myndir um vörur og þjónustu
sem þróa mætti áfram. Einnig
er ætlunin að standa fyrir nám-
skeiðum og ráðstefnum og al-
mennt að leitast við að tryggja
að nýsköpun í sjávartengdri
ferðaþjónustu stuðli að sjálf-
bæru atvinnulífi og jákvæðri
byggðaþróun“, segir á vef
Byggðastofnunar.

– thelma@bb.is

Vestfirskar sjávarbyggðir í
brennidepli í fjölþjóðlegu verkefni

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, hefur
leitað álits hjá sjávarútvegs-
og landbúnaðarráðuneytinu
þess efnis hvort til greina komi
að endurskoða ákvörðun ráðu-
neytisins að heimila stofnun
lögbýli á jörðunum Kjós og
Leiru í Jökulfjörðum. Í bréfi
sem bæjarstjóri hefur sent
ráðuneytinu er að nokkru rak-
in forsaga málsins og í lok
bréfsins óskað eftir svörum
við þremur spurningum bæj-

arstjóra er hljóða svo:
Er ekki litið á bréf Ísafjarð-

arbæjar til umsækjanda dags.
28. apríl 2008, er fylgdi um-
sókn hans til ráðuneytisins
sem formlega umsögn? Ef svo
er, hvers vegna? Var ráðu-
neytinu ekki kunnugt um af-
stöðu Ísafjarðarbæjar, til þess
að stofna lögbýli á jörðunum
Kjós og Leiru? Komi nú í ljós
að ráðuneytinu hafi, þrátt fyrir
allt, verið vel kunnugt um af-
stöðu Ísafjarðarbæjar, kemur

þá til greina að endurskoða
þessa ákvörðun?

Eins og greint hefur verið
frá segist sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið ekki
hafa fengið umsögn frá Ísa-
fjarðarbæ varðandi stofnun
lögbýlis í Leirufirði í Jökul-
fjörðum þrátt fyrir að hafa ósk-
að eftir henni. Þrátt fyrir það
bókaði umhverfisnefnd í tví-
gang, fyrst í maí 2006 og síðan
sl. apríl, að hún teldi engin
rök til að taka efnislega af-

stöðu til málsins, en efaðist
um að skynsamlegt væri að
hefja búrekstur á þessu svæði
og benti á að aðalskipulagi
Ísafjarðarbæjar yrði ekki lokið
fyrr en í árslok. Og umsögn
Halldórs Halldórssonar bæjar-
stjóra varðandi málið var lögð
fram fyrir bæjarráð í maí. Í
umsögninni segir Halldór að
hann telji að ekki sé hægt að
heimila stofnun lögbýla á
framangreindum jörðum og
vísaði til skipulagslegrar stöðu

svæðisins. Í umsögn Halldórs
sagði einnig að bæjarstjóri
hafi alltaf verið hlynntur því
að stækka Hornstrandafrið-
landið þannig að það næði til
Jökulfjarða allra og Snæfjalla-
strandar.

Samkvæmt upplýsingum
sem blaðið fékk hjá ráðuneyt-
inu var það ekki tekið gilt þó
svo að bæjaryfirvöld Ísafjarð-
arbæjar hafi ályktað um málið
þar sem ekki var send formleg
umsögn.

Forsaga málsins er sú land-
eigandi í Leirufirði sótti um
til landbúnaðarráðuneytisins
að tvö lögbýli á jörðunum
Leiru og Kjós yrðu endur-
stofnuð, með það að markmiði
að komast í skógræktarverk-
efni Skjólskóga en skógrækt
hefur verið í firðinum frá árinu
1964. Lögum samkvæmt missa
jarðir lögbýlisrétt 50 árum eft-
ir að jörðin fer í eyði og eru
jarðir í Jökulfjörðum þar á
meðal.            – thelma@bb.is

Spyr hvort komi til greina að end-
urskoða stofnun lögbýlis í Leirufirði

Kjós í Leirufirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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JÓHANN X JÓNASSON
Eftir Bjarna Brynjólfsson
Myndir: Sigurjón Ragnar

Fyrsta minning mín af Jó-
hanni Jónassyni er úr stríðun-
um miklu sem geisuðu á milli
púkanna í efri og neðribæ.
Sjálfur eldaði ég grátt silfur
við Jóa á þeim árum enda báðir
á svipuðum aldri en hvor í
sínum bæjarhlutanum. Hann
efst í efribænum, ég neðst í
neðribænum. Þá voru þeir
Jóhann og Albert Marzelíus-
son, sem nú reka saman eitt
fremsta útflutningsfyrirtæki
landsins 3X Technology, í sitt
hvoru liðinu. Báðir jafn víg-
reifir og með stríðsglampa í
augum þegar tekist var á.
Vopnakapphlaupið var mikið
á þeim árum og hugmynda-
auðgin svo ógurleg að lá við
mannsköðum. Þeir hafa sem
betur fer sameinað kraftana
og nota nú hugvitið til að
hanna og smíða vélar sem
auka afköst og hreinlæti í mat-
vælaiðnaði í stað stríðstóla.
Og bjarga með því þjóðarbú-
inu út úr kreppu sem pappírs-
pésar og misvitrir bankamenn
hafa skapað.

Ég man líka eftir því að eitt
sinn var ég á einhverju til-
gangslausu rápi á móts við
Sjúkrahússtúnið þegar bíll
snarhemlaði á götunni og var
þar kominn Jóhann á rúntin-
um, með kasettu í tækinu, sem
hann vildi endilega leyfa mér
að heyra og með græjurnar í

botni. Það var ný plata með
Bubba Morthens sem var enn
ekki komin út. Ekki man ég
hvernig stóð á því að Jói var
með þetta gull í höndunum.
Mig minnir jafnvel að það hafi
verið leyndarmál. Fingraför
hét platan og okkur þótti hún
frábær.

Síðan hefur Jóhann sett
fingraför sín víða enda ferðast
maðurinn yfir 100 daga á ári,
heimshorna á milli, til að selja
framleiðsluvörur fyrirtækis-
ins.

Hann er nýskriðinn úr námi
sem hann lýsir sem tveggja
ára maraþonhlaupi, kveðst
samt síþyrstur í meiri þekk-
ingu og framtíðaráformin eru
stórtæk svo ekki sé meira sagt.

Ef við byrjum á byrjuninni.
Þú ert borinn og barnfæddur
Ísfirðingur en þú kemur úr
frekar stórum systkinahópi?

„Jú, við erum sex systkinin.
Ég er yngstur af fjórum bræðr-
um og tveimur systrum. Mamma,
Elín Vagnsdóttir, kemur úr stór-
um systkinahópi frá Gemlu-
felli í Dýrafirði og pabbi Jónas
Pétursson var frá  Bolungar-
vík. Þannig að ég er alveg nið-
urnjörvaður Vestfirðingur. ”

– Þetta hlýtur að hafa
verið frekar fjörugt heimili,
eða hvað?

„Ja, lífsbaráttan var mjög
hörð innan bræðrasamfélags-

ins og  maður þurfti að hafa
fyrir sínu til að halda velli.
Þannig að það var oft líflegt.
Ég slóst nú mest við Baldur
bróður minn sem er næstur
mér í röðinni. Ég man eftir
brotinni rúðu í anddyrinu eftir
að skór hafði flogið framhjá
mér. Annars fóru bræður mín-
ir svo ungir að heiman og reynd-
ar systur mína líka.”

Þannig að þú hefur verið
einn eftir í hreiðrinu?

„Ég var einn í þónokkurn
tíma. Ég fylgdist með Baldri
þegar hann var í millilanda-
siglingunum.  Hann fór sömu
leið og Pétur bróðir sem var á
Helgafellinu í gamla daga.
Baldur fór að mig minnir á
Skaftafellið. Ég hlustaði því á
skipafréttirnar í Útvarpinu
sem voru alltaf í lok fréttatím-
ans. Þá gat ég fylgst með því
hvert hann var að sigla.”

Þú hefur ekki farið í það
sjálfur?

„Nei. Ég átti mér hins vegar
þann draum að ferðast. Kom-
ast til Bandaríkjanna og sjá
eitthvað meira af heiminum.”

Og hefur snemma farið að
vinna eins og flestir Ísfirðing-
ar á þessum árum?

„Já, maður byrjaði í Íshús-
félaginu hjá Jonna Kristmanns.
Hann kenndi okkur efribæjar-
púkunum að vinna. Við áttum
heima á Hjallavegi, fyrst í

Túngötu og svo fluttum við
upp á Hjallaveg 1970. Ég var
algjör efribæjarpúki, reyndar
flutti ég niður fyrir miðlínu í
seinni tíð og bjó í Sundstræti
um tíma. Það var sérstök lífs-
reynsla og undarleg tilfinning
að búa allt í einu í óvinaland-
inu.”

Pabbi þinn var vélsmiður
og bræður þínir fetuðu líka þá
leið er það ekki?

„Pabbi var vélvirki og
bræður mínir eru allir vélstjór-
ar. Við feðgarnir unnum allir
í Þór á tímabili, ég, Baldur,
Valgeir, Pétur og pabbi. Eitt
sinn tilkynnti ég þeim að mig
langaði til að verða bifvéla-
virki. Þá var tekið í axlirnar á
mér, ég dreginn inn á lager og
settur upp á borð.  Þar var mér
tilkynnt að slíkt yrði ekki liðið
innan fjölskyldunnar. Ég fór
þá bil beggja og ákvað að fara
í rennismíði. Ég lærði hjá Þor-
valdi Guðmundssyni og  Jóa
Þorsteins og auðvitað pabba í
Þór. Þetta voru snillingar í því
að bjarga sér út úr hvaða vand-
ræðum sem komu upp og ég
lærði margt af þessum mönn-
um. Sumt af því var svona
ómeðvitaður lærdómur sem
kom að notum síðar. Maður
lærði að bjarga sér við ýmsar
aðstæður.”

Það hefur komið upp alls
konar vesen í sambandi við

það sem þeir voru að fást við?
„Já, útgerðin var öflug á

þessum árum og það komu
alls kyns skip inn til viðgerða,
til dæmis grænlenskir togarar
og norsk hvalveiðiskip. Oftar
en ekki þurfti að smíða eða
steypa hlutina á staðnum.
Þetta kunnu þessir menn, best
allra.”

Heldurðu að þeir hafi kunn-
að þetta betur en aðrir í öðrum
landshlutum?

„Já, ég trúi því. Fjórðung-
urinn bjó við ákveðið sam-
gönguleysi. Menn þurftu bara
að redda sér innan sveitarinn-
ar, út úr því sem að höndum
bar. Ég er alveg viss um að sá
eiginleiki er ansi ríkur í Vest-
firðingum. Ég sé hann bara í
starfsfólkinu mínu.  Það getur
bjargað sér út úr erfiðum að-
stæðum hvar sem er í heimin-
um.  Við njótum þessarar arf-
leifðar og lít á hana sem einn
af styrkleikum 3X.”

Byrjaðir þú snemma að
grúska í því sama og þeir voru
að fást við?

„Já, við Kitti Fluga æsku-
félagi minn [Kristinn Krist-
jánsson] byrjuðum snemma
að grúska í svona hlutum. Við
rifum í sundur reiðhjól og

settum saman. Svo færðum
við okkur í skellinöðrurnar.
Við lögðum bílskúrinn heima
iðulega í rúst við frekar dræm-
ar undirtektir pabba því við
vorum frekar latir að ganga
frá eftir okkur og skellinöðr-
urnar voru í bútum úti um
allan skúr.”

Hvernig fannst þér að alast
upp á Ísafirði?

„Maður gekk nánast alveg
sjálfala. Það var mikið frjáls-
ræði og við vorum mikið upp
í fjalli að hrella bæjarbúa með
því að velta niður grjóti eða í
einhverjum öðrum strákapör-
um. Þá var maður að sniglast
niður á höfn í kringum karl-
ana. Þetta var bara æðislegt.
Ég get ekki hugsað mér betri
stað til að ala upp börn. Enda
gerði ég það sjálfur, kom heim
og ól upp börnin mín á Ísafirði
og leyfði þeim að njóta sama
frelsis og ég naut sjálfur í
æsku.”

Lífið er ekki alltaf dans á rós-
um. Pabbi þinn lenti í slæmu
vinnuslysi, sprengingu sem
slasaði hann mjög illa.

„Það var reyndar áður en ég
fæddist og gerðist upp úr
1960. Ég kem í heiminn fjór-
um árum síðar.  Þeir voru að
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gera við vél í skipi og þurftu
að koma henni í gang. Notað
var þrýstiloft til að setja þessar
dísilvélar í gang en þarna vildi
svo til að það var ekki til á
kútum. Þeim var þá sagt að
nota súrefni í staðinn. Það er
baneitruð blanda að setja
súrefni á þrýstingi inn á svona
dísilvél enda fór það ekki
betur en svo að það varð gríð-
armikil sprenging. Þeir voru
tveir og brunnu báðir mjög
illa. Pabbi lenti á sjúkrahúsi
og lá þar mánuðum saman.”

Þannig að þetta hefur verið
að baki þegar þú komst til vits
og ára?

„Já, en ég held að það hafi
verið mjög erfiðir tímar á
heimilinu, fimm börn og fyrir-
vinnan í marga mánuði á
sjúkrahúsi. Ég hef nú samt
aldrei heyrt systkini mín
kvarta yfir þessu.  Pabbi gat
aldrei verið í sól eftir þetta
slys því húðin á honum þoldi
illa sólina.”

Þú ferð síðan í rennismíði
og svo í eitthvað meira nám er
það ekki?

„Jú, ég vann í vélsmiðjunni
Þór með pabba og hóf nám í
iðnskólanum. Ég kláraði hann
nú ekki í fyrstu atrennu. Ég
hafði óskaplega lítinn áhuga
á náminu, gufaði upp við það
og fór á sjóinn. Var á Orranum
á línu með Sigga Bjarna og
Gísla Skarp. Við vorum í
löngum útilegutúrum, á grá-
lúðu norður við Kolbeinsey.
Þá voru krakkarnir teknir um
borð til að beita. Þetta var
frekar skrautlegt. Bryggju-
Sævar, eins geðgóður og hann
nú var, var fenginn til að kenna
mér örvhentum unglingnum
að beita.  Efribæjarpúkinn
hafði aldrei séð beitningabala
áður og var settur í versta
stæðið út við hurð.  Þar átti ég
að beita fjóra til sex bala á
vakt. Þarna voru alvanir beitn-
ingastrákar úr neðribænum en
í stað þess að naglhreinsa
timbur í byggingarvinnu yfir
sumarið lét ég plata mig út í
þetta. Fyrst í stað náðu  vakt-
irnar alltaf saman hjá mér. Ég
held ég hafi ekki náð að klára
skammtinn minn fyrr en í
þriðja túr en þá náði ég að
beita þá bala sem fyrir mig
voru lagðir.  Það neituðu allir
að kenna þessum örvhenta
andskota að beita. Ekkert hægt
að tjónka við svoleiðis fólk.”

Var þetta góður skóli?
„Mjög fínn skóli og það

voru skemmtilegir fýrar um
borð í Orranum á þessum
tíma. Þetta var stór og mikil
áhöfn, 15 manns um borð.  Ég
var sextán ára.  Þetta gekk
upp hjá mér og var ekki leið-
inlegra en svo að ég skráði
mig á vetrarvertíð. Svo fór ég
að kíkja á togarana og var
kominn á Guðbjörgina í fram-
haldinu en það var hart barist
um plássin á henni. Ég var á
Guggunni í nokkur ár.”

Þetta hefur aðeins seinkað
þér í náminu?

„Ég kláraði ekki það sem
upp á vantaði í iðnnáminu fyrr
en 1989 en þá lauk ég sveins-
prófi.  Það kveikti í mér neist-
ann að læra meira og ég lauk
meistaranámi í rennismíði upp
úr því. Þá langaði mig til að

bæta enn frekar við mig  og
fór í Tækniskólann sem nú
hefur breyst í Háskólann í
Reykjavík og lærði þar iðn-
rekstrarfræði.  Þetta var gríð-
arlega gott alhliða nám og hef-
ur nýst mér vel í okkar rekstri.
Ég útskrifaðist 1994 en það er
einmitt árið sem við stofnum
3X.”

Vilduð þið vera eigin herr-
ar? Var það upphaflega mark-
miðið?

„Forsagan er eiginlega sú
að ég fékk vinnu í Pólstækni
sem rennismiður í framleið-
sludeildinni.  Albert Marzel-

íusson var verkstjóri þar. Við
kynntumst fyrst í iðnskólan-
um og fórum saman í gegnum
meistaranámið. Það sýnir nú
kannski hvað skilin voru
skörp á milli efri- og neðri-
bæjarpúkanna að ég hafði al-
drei kynnst Adda fyrr en
þarna. Maður þekkti alls ekki
alla fýrana í neðribænum.
Addi réði mig til vinnu í Póls.
Reyndar var þetta líka þannig
að það voru mjög skörp skil á
milli þeirra sem unnu í Þór og
þeirra sem voru í Skipasmíða-
stöð Marzelíusar. Okkur strák-
unum var nánast bannað að

fara niður í slipp þegar eitt-
hvað vantaði, jafnvel þótt við
vissum að það fengist þar.
Þetta var bara eins og Hörður
og Vestri.

Póls tækni fór síðan í gjald-
þrot og við tókum þátt í að
endurreisa fyrirtækið. Þetta
var í kringum 1990. Þá var ég
orðinn ákveðinn í að fara í
Tækniskólann. Þegar ég síðan
kom til baka vorum við Albert
búnir að ákveða að okkur
langaði til að gera eitthvað
saman. Hanna fleiri vélar og
prófa hvort við gætum ekki
smíðað eitthvað nýtt. Á þeim

tíma var mikil þörf fyrir
nýsköpun í sjávarútvegi.  Við
ákváðum að einblína á rækju-
iðnaðinn sem var gríðarlega
öflugur í Ísafjarðardjúpi. Það
voru fimm verksmiðjur starf-
andi við Djúpið á þessum
tíma. Miklar reglugerðir voru
líka að hvolfast yfir þennan
iðnað, kvaðir um hreinlæti og
heilnæmi framleiðslunnar.
Eiginlega má tala um byltingu
í greininni. Það var verið að
taka upp „kerlingabanana“
svokölluðu. Fólk óttaðist að
þeir myndu úthýsa kvenfólk-
inu. Tæknin leiddi hins vegar

af sér tvöföldun á afköstum í
þessum verksmiðjum og það
var full þörf fyrir þetta fólk,
bara annars staðar í húsunum.
Síðan hefur þessi grein náttúr-
lega þróast enn frekar. Við
einblíndum á þetta og áður en
langt um leið vorum við farnir
að sinna þjónustu og sölu á
tækjabúnaði um allt land því
það voru um 25 rækjuverk-
smiðjur á Íslandi. Það var mik-
il gróska í iðnaðinum, mikil
og vaxandi rækjuveiði við
landið og kröfur um afkasta-
aukningu gríðarlegar.

Við byrjuðum á því að

leigja húsnæði sem var í eigu
Skipasmíðastöðvarinnar og
gekk undir nafninu „Hvera-
gerði”. Það var víst eini heiti
bletturinn þarna niðri í neðsta.
Þeir höfðu áður verið með ryð-
fría smíði í þessu húsnæði en
höfðu ákveðið að hætta þeirri
starfsemi. Þeir buðu okkur því
húsnæðið. Þetta voru 110 fer-
metrar og við Addi byrjuðum
þar tveir í maí á því að hreinsa
út úr húsnæðinu gömul bílflök
og annað drasl. Um haustið
kom þriðja x-ið inn í félagið
en það var Páll Harðarson sem
var þá að flytja til landsins.

Okkur var ekki spáð langlífi
og framtakið þótti mjög sér-
stakt.

Mér er sérstaklega minnis-
stætt hvað Bragi Magg sagði.
Hann lét þau orð falla að við
værum snarruglaðir ungir menn.
Mig grunar nú að innst inni
hafi karlinum þótt vænt um
að við værum þarna að reyna
eitthvað sjálfir.

Þetta fer fljótlega að vaxa í
höndunum á ykkur?

„Þetta fór fljótlega að snúast
ágætlega og við bættum við
okkur fleira starfsfólki og feng-
um fleiri verkefni og stærri.

Árið 1997 sáum við fyrir
ákveðna mettun á markaði í
rækjuiðnaði hér heima en okk-
ur langaði að stækka enn frek-
ar á því sviði og fórum að
huga að útflutningi. Það end-
aði með því að ég settist á
skólabekk hjá Útflutningsráði
og var þar á námskeiði af og
til allan veturinn. Við undir-
bjuggum markaðsáætlun fyrir
útflutning á vörum félagsins
sem síðan hófst árið 1998. Enn
og aftur vorum við á réttum
stað á réttum tíma því á þess-
um árum var að hefjast upp-
bygging á rækjuiðnaði í Kan-

ada og Íslendingar voru kall-
aðir til ráðgjafar af þarlendum
aðilum. Við fylgdum í raun
íslenskum rækjuframleiðend-
um til Kanada og nutum góðs
af því að við höfðum skilað
góðu verki hér heima. Það fór
svo að við náðum um 80 prós-
ent markaðshlutdeild í Kan-
ada. Árið 2000 veiktist krónan
og á þeim tíma náðum við að
tvöfalda veltu félagsins. Okk-
ur hefur í raun alltaf gengið
vel þegar krónan er veik. Hún
var það 1994 þegar við vorum
að byrja. Þá hafði ákveðin
stöðnun ríkt hérna heima en
rækjuiðnaðurinn naut góðs af
veikri krónu og við þar með.”

Hvernig er ástandið núna?
„Það eru náttúrlega miklir

óvissutímar og enginn veit
hvað við fáum fyrir gjaldeyr-
inn þegar við komum með
hann inn í landið. Það er hreint
út sagt súrrealískt að upplifa
þetta. Við höfum notið góðs
af veikingunni framan af ári.
Að sjálfsögðu hækkar þetta
greiðslubyrði lána hjá okkur
eins og öðrum. En félagið er
ekki mjög skuldsett þannig
að við stöndum mjög vel að
vígi. Og pantanastaða félags-
ins er gríðarlega góð um þess-
ar mundir. Við höfum sjaldan
haft jafn góða stöðu.”

Hvað hefur félagið vaxið
mikið frá 1994?

„Úr þremur starfsmönnum
í 50.  Í upphafi var hálft starf á
skrifstofu, ég vann það hálfa
starf og svo á gólfinu. Fljót-
lega var ég kominn alveg inn
á skrifstofuna, í teiknivinnu
og sölu en þeir voru að „vinna“.
Ég sá um hitt, sko. Það hefur
alla tíð verið mjög skýr verka-
skipting hjá okkur. Eftir því
sem félagið hefur vaxið höf-
um við tekist á við nýja verka-
skiptingu. Við höfum þurft að
taka inn menn til að leggja
okkur lið eftir því sem verk-
efnum hefur fjölgað. Félagið
hefur bætt við sig húsnæði,
farið úr 110 fermetrum í 2,500
fermetra.”

Nú stöndum við upp í fund-
arherbergi 3X  í Reykjavík
sem er í húsinu sem eitt sinn
hýsti hinn fræga glaumbar
Hollywood og skoðum ljós-
myndir af starfsemi félagsins
og athafnasvæði þess við
Sundahöfn á Ísafirði. Ein
myndin er af Jóa og Adda
með rakarasyninum frá Ísa-
firði sem varð forseti, Ólafi
Ragnari Grímssyni, og sýnir
þann viðburð þegar þeir tóku
við Útflutningsverðlaunum
forseta Íslands 2006 „Ólafur
Ragnar sagði að við mættum
grobba okkur af þessu í fimm
ár þannig að við eigum þrjú ár
eftir,“ segir Jóhann.

Þá er mynd frá bás 3X á
Sjávarútvegssýningunni í
Brussel sem Jóhann segir vera
stærstu sölusýningu heims á
tækjabúnaði fyrir sjávarútveg
og skipti hún gríðarmiklu máli
í markaðssetningu fyrirtæk-
isins.

Og önnur er frá renniverk-
stæði fyrirtækisins. „Við erum
með fullkomnasta renniverk-
stæði landsins og höfum yfir
að ráða tækjabúnaði fyrir 100
milljónir. Við höfum lagt
mjög mikið upp úr því að vera
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vel tækjum búnir, erum t.d.
með tölvuskurðarvélar og sér-
staka klefa til að yfirborðs-
meðhöndla  stálið.”

Þið hafið kvartað nokkuð
undan aðstöðumun, sérstak-
lega út af samgöngumálunum
sem hafa verið erfið, sérstak-
lega að vetri til?

„Það er vissulega ákveðin
hindrun fólgin í því að vera
með fyrirtækið staðsett þar
sem það er. Hins vegar eru
margir aðrir þættir sem vega
upp þá galla. Við lítum svo á
að meðan gallarnir eru ekki
fleiri en kostirnir þá sé engin
ástæða til að fara. Það er mjög
margt gott í umhverfinu sem
við getum nefnt. Til dæmis
samstarfið við sjávarútvegs-
fyrirtækin. Við eigum gríðar-
lega verðmætt samstarf við
fyrirtæki eins og Bakkavík,
HG, Fiskverkun Jakobs Val-
geirs, Vísi, Íslandssögu og
fleiri aðila sem er mjög ákjós-
anlegt fyrir okkur í vöruþróun
og nýsköpun. Þetta er bara
eins og risastór tilraunastöð
fyrir okkur. Eitt sinn kom for-
stjóri Rannsóknarstofnunar
Fiskiðnaðarins (RF) í heim-
sókn. Hann hallaði sér aftur í
stólnum á skrifstofunni hjá
mér og spurði hvers vegna í
ósköpunum við værum með
fyrirtækið á Ísafirði. Ég spurði
hann á móti hvor okkar væri
með stærri rannsóknarstofu,
hann á Skúlagötu í Reykjavík
eða ég með Ísafjörð, Súðavík,
Bolungarvík, Flateyri og
Þingeyri. Hann horfði á mig
þögull í smástund og svo átt-
aði hann sig á því að aðstaðan
sem við höfðum til að þróa
okkar vöru var okkar sterkasta
hlið. Við höfum ætíð notið
návígisins við iðnaðinn og
höfum átt farsælt samstarf við
hann frá fyrstu tíð.”

Þið eruð núna orðnir með
stærri atvinnufyrirtækjum á
Ísafirði?

„Við teljumst eflaust til þess
hóps. Það hefur kannski ekki
komið til af góðu. Það voru
mjög öflug fiskvinnslufyrir-
tæki á Ísafirði sem nú eru horf-
in á braut. Við höfum vaxið
að sama skapi og erum á
fimmtánda ári. Það má segja
að við höfum vaxið hægt og
örugglega.”

Hversu mikið af ykkar tekj-
um kemur erlendis frá í dag?

„Það er að jafnaði 70 til 90
prósent. Fer svolítið eftir ár-
ferði og hvernig krónan hefur
það hverju sinni en við höfum
lifað mörg mögur ár á meðan
krónan var sterk, á meðan
virkjunarframkvæmdirnar stóðu
yfir fyrir austan. Ofan í kaupið
fengum við niðurskurð á
þorskkvóta sem var svakalegt
áfall fyrir sjávarútveginn og
þar með fyrir okkur sem áttum
mikið undir innlendum mark-
aði á þeim tíma þegar krónan
var það sterk að við vorum
ekki samkeppnishæfir í út-
flutningi.  Við erum búnir að
ganga í gegnum harðindi und-
anfarin ár og erum kannski að
njóta augnabliksins núna. En
þá er ástandið þannig að mað-
ur veit ekki alveg hvort maður
á að hlæja eða gráta.”

Maður man eftir ykkur
þremur í vinnugöllunum yfir-

leitt saman. Hvernig var það
fyrir þig að skipta út vélsmíða-
gallanum fyrir skrifstofufötin?

„Það var sérstakt svo ekki
sé meira sagt. Mér hafði nú
aldrei þótt það merkileg vinna
að vera á skrifstofu. Satt að
segja hélt ég að menn kæmu
bara úthvíldir heim til sín eftir
daginn. Þeir sætu við borð all-
an daginn og töluðu í síma
eða við hvern annan. Það er
vissulega mjög ólíkt gamla
starfinu þegar maður stóð við
rennibekkinn tólf til fjórtán
tíma á dag. Ég býst við því að
það væri gott ef maður gæti
gert sitt lítið af hvoru. Þetta er
öðruvísi þreyta.”

Það hafa sprotið upp fleiri
lítil sprotafyrirtæki í kringum
3X Technology eins og Wish
veiðihjólin?

„Já, það var ákveðin til-
raun.”

Eigið þið eitthvað í þessu
fyrirtæki?

„Við eigum eitthvað örlítið
í því en erum búnir að taka
það út úr 3X. Það lifir alveg
sjálfstæðu lífi. Við stofnuðum
líka Rennex, renniverkstæði
sem sinnti okkar framleiðslu.
Það var til að lágmarka áhættu
í rekstri 3X. Við keyptum
mjög dýrar framleiðsluvélar
og ætluðum okkur að ná í auk-
in verkefni sem tengdist renni-
smíði í gegnum það félag
þannig að það þurfti annan
kúltúr og annars konar mark-
aðssetningu.  Seinna meir var
það síðan sameinað 3X.”

Hann er mikill veiðimaður
hann Steingrímur sem hann-
aði Wish? Þú ert ekkert í því
sjálfur, eða hvað?

„Jú, ég hef mikinn áhuga á
fluguveiði og mikla veiðiást-
ríðu. Ég hef bara verið í vinn-
unni síðastliðin ár og ekki
verið duglegur að fara í veiði.
Ég hef verið að byggja upp
fyrirtækið. Þegar við héldum
á fyrsta hjólinu fannst mér ég
vera búinn að uppfylla þennan
draum að búa til fyrsta ís-
lenska veiðihjólið.  Við Stein-
grímur unnum saman í Stál-
smiðjunni í gamla daga og
þar kviknaði þessi draumur
sem við létum rætast.”

Hvað gerir þú annað en að
vinna?

„Ég er svona rétt að jafna
mig núna eftir tveggja ára
maraþon í námi og starfi. Það
hafa orðið miklar breytingar
á mínum högum síðan 2006
þegar við ákváðum að flytja
frá Ísafirði. Ég fór í masters-
nám í viðskiptafræði í Háskól-
anum í Reykjavík sem ég var
í meðfram starfi mínu hjá 3X.
Á sama tímabili fór félagið í
gegnum mjög erfitt tímabil í
rekstri en 2007 reyndi mjög á
okkur. Þannig að það hefur
eiginlega ekkert verið gert
annað en að sinna vinnunni
sinni og klára þennan skóla
sem ég gerði í vor. Síðan tók
ég reyndar gott sumarfrí með
fjölskyldunni. Við fórum öll
fimm í Evrópureisu sem var
ákaflega skemmtileg og verð-
skuldað fyrir alla að fara að-
eins í burtu saman. Það eru
þónokkuð mörg ár síðan fjöl-
skyldan hefur farið saman í
ferðalag.

Ég á þrjú börn, Rut er elst

Útskrift Jóhanns úr (MBA) Mastersnámi í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík sl vor, frá vinstri eru
tengdaforeldrarnir, Hörður og Fjóla, síðan koma Rut, Jóhann Atli, Sonja, Jóhann og Elín móðir Jóhanns.

Jóhann á leið í markið
í sínu fyrsta maraþoni

árið 2006. Í lok hlaups-
ins segist Jóhann hafa

hlaupið meira af vilja en
getu, allavegana síðustu

metrana.

 Feðgarnir eru báir með netta mótorhjóladellu og eru á myndinni
staddir á gömlu Þorskafjarðarheiðinni sl. sumar á leið sinni niður

í fallegasta stað Vestfjarða, Langadal Í Ísafjarðardjúpi.

Albert staddur í einni fullkomnustu risahumar-
verksmiðju í heimi, að taka í notkun nýja verksmiðju

sem 3X hannaði og byggði á mettíma (2003)
Jóhann í sömu verksmiðju

með einn sprellifandi risahumar.

Jói og Sonja saman að veiða, Sonja með sinn fyrsta flugulax sem var landað hálftíma síðar.
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og er í þessum töluðum orðum
að fljúga yfir hafið til Banda-
ríkjanna í langskólanám, síðan
er Dagný Fjóla, menntaskóla-
mær í MK og svo er „júníor-
inn” Jóhann Atli, 14 ára í
gaggó í Lindaskóla. Eiginkon-
an, Sonja Harðardóttir, starf-
aði hjá 3X í tíu eða ellefu ár.
Hún tók við bókhaldi félags-
ins og sinnti því á meðan við
bjuggum á Ísafirði. Hún hefur
tekið mikinn og virkan þátt í
uppbyggingu félagsins og hef-
ur reyndar betrað mig frá 18
ára aldri og staðið með mér í
gegnum þetta allt saman.”

Þannig að þetta er í raun
fjölskyldufyrirtæki?

„Já, algjörlega. Hjá okkur
hafa unnið frændur og frænk-
ur í gegnum tíðina.  Þetta sam-
félag er líka bara ein stór fjöl-
skylda þar sem allir þekkjast
og ná að vinna mjög vel sam-
an.”

Er 3X dæmigert sprotafyrir-
tæki?

„Fyrirtækið er kristalstært
dæmi um þá nýsköpun sem
getur sprottið upp úr umhverfi
sínu. Þar sem umhverfið býð-
ur upp á ákveðna þekkingu
sem er virkjuð til nýsköpunar.
Fyrirtækið okkar er sprottið
úr umhverfi þar sem þekking
á handverki; vélakunnátta allt
frá aldamótunum 1900, hefur
þróast út í það að menn eru
farnir að smíða flókinn vél-
búnað fyrir háþróaðan mat-
vælaiðnað. Síðan fara þeir
með þessi tæki og tól úr frum-
vinnslu í sjávarútvegi í fram-
haldsvinnslu og í alls konar
matvælavinnslu víða um heim.”

Þið eruð að færa ykkur yfir
í alls konar greinar eins og
kjötvinnslu, grænmeti, kjúkl-
ing og annað slíkt?

„Já, við mörkuðum þá stefnu
að fara út í þann iðnað sem
við þekkjum, sem er sjávarút-
vegur og framhaldsvinnslu á
sjávarafurðum. Við eltum
sporðana sem fara héðan frá
Íslandi inn í verksmiðjur sem
taka við þeim og fullvinna afl-
ann fyrir markaðinn. Síðan
höfum við farið með þær vöru-
línur sem við höfum verið að
þróa og framleiða inn á nýjar
slóðir, til dæmis í kjötiðnaði.
Það er stefna sem við mörk-
uðum fyrir fáeinum árum og
er að verða að veruleika núna.
Við erum að setja upp mjög
stórt kerfi í kjötiðnaði þessa
dagana í Bretlandi og fleiri
slíkir samningar eru í pípun-
um. Þetta byggir allt á nýsköp-
un úr þessu sjávarútvegs- og
vélsmiðjuumhverfi sem hefur
þróast við Ísafjarðardjúp.”

Hafið þið fengið einhverja
opinbera styrki til að hrinda
hugmyndum ykkar í fram-
kvæmd?

„Já, við höfum notið þess.
Lokaverkefnið mitt í Tækni-
skólanum var hönnun og þró-
un á rækjuvél og við fengum
styrk til að þróa hana. Þetta
voru ekki miklir peningar, að
mig minnir ein og hálf milljón.
Peningarnir nýttust hins vegar
feiknavel þegar við vorum
þriggja manna fyrirtæki.  Við
náðum meira að segja að þróa
ýmsan annan búnað sem fór
aldrei á markað en hefur gefið
ýmislegt af sér. Það er þessi

tilraunamennska og nýsköpun
sem oft gefur af sér nýjar hug-
myndir og lausnir.  Þessi upp-
haflegi styrkur kom frá Bygg-
ðastofnun og ég er sérstaklega
þakklátur fyrir að hafa fengið
hann. Það sýnir hversu mikil-
vægt það er að standa við bak-
ið á nýsköpun. Í seinni tíð
höfum við sóst eftir þeim
styrkjum sem eru fáanlegir
hverju sinni. Það er oft hægt
að gera mikið þótt fjárhæð-
irnar séu ekki miklar. Því mið-
ur er ekki um auðugan garð
að gresja varðandi styrkveit-
ingar til nýsköpunar. Það
mætti gera mun betur á því
sviði og mikil tækifæri fólgin
í því.”

Nú er fyrirtækið búið að
slíta barnsskónum og komið
með starfsemi víða um heim.
Hvað er næsta skref?

„Við erum kannski ekki á
ósvipuðum stað og þegar við
byrjuðum. Við vorum þá ör-
smátt fyrirtæki sem sinnti litl-
um markaði.  Núna sinnum
við mun stærri markaði og
erum í samkeppni við mun
stærri fyrirtæki.  Við þurfum
meiri slagkraft ef við ætlum
að rísa undir þeim væntingum
sem til okkar eru gerðar í dag,
til að geta sinnt þeim pöntun-
um og kröfum sem til okkar
eru gerðar. Það eru margfalt
stærri lausnir en við vorum að
fást við í byrjun. Ekki er óal-
gengt að við séum að fá pant-
anir núna fyrir 50 til 150 millj-
ónir. 50 milljónir var þreföld
ársvelta fyrsta árið okkar. Við
hefðum ekki getað ráðið við
slíka samninga á þeim tíma.
Umhverfið sem við störfum í
hefur breyst mikið og þar eru
allt aðrar kröfur og leikreglur
en áður. Við þurfum að efla
og stækka félagið til að geta
risið undir því og sinnt þeim
markaði sem við ætlum okkur
inná.”

Hvernig gerið þið það?
„Með öflugri vöruþróun og

með því að fjölga starfsfólki,
breikka vörulínuna og auka
þekkinguna. Sem sagt auka
nýsköpunina í fyrirtækinu.
Við gerum það með því að
setja niður starfsstöðvar á
fleiri stöðum en á Ísafirði.
Núna erum við með starfs-
stöðvar á þremur stöðum í
heiminum og erum að byggja
upp umboðsmannanet  víða
um heim. Við sjáum fyrir okk-
ur að félagið þurfi að stækka
til að geta uppfyllt þarfir
matvælaframleiðenda sem við
erum að kynnast þessa dag-
ana.”

Eru framtíðarhorfur góðar?
„Klárlega. Við erum með

óskaplega lítinn hluta af þeim
tækjamarkaði sem er í heimin-
um í dag en hann er áætlaður
rúmlega 3,000 milljarðar evra
á ári. Við veltum bara fáeinum
milljónum evra. Þannig að það
eru vissulega mikil tækifæri
fyrir hendi. Við viljum verða
eitt af lykilfélögum á þeim
sviðum sem við höfum valið
okkur að starfa á.”

Hvernig er að fá fjármagn
til þess að gera það?

„Það hefur átt sér stað mikil
samþjöppun í þessum iðnaði
undanfarin ár. Því er spáð að
hún eigi eftir að verða ennþá

Stóra ástin í lífi Jóhanns með varðhund heimilisins sem heitir eftir þriðja síðasta keisara Rómaveldis, Neró.

Jónas H. Pétursson faðir Jóhanns, staddur í vélarrúmi skips, líklega um fertugt. Myndin er fengin
frá Ólafi Halldórssyni og var í bók Jóns Páls Halldórssonar um sögu fiskvinnslu og útgerðar á Ísafirði.

meiri. Félögum er að fækka
og þau eru að stækka til að
geta boðið upp á heildarlausn-
ir í sínum vörulínum.  Til þess
að fara þá leið verðum við að
hafa aðgang að fjármagni.
Eins og alþjóð veit er erfitt að
verða sér út um fjármagn þessa
stundina en lífið er langhlaup
og við þurfum að bíða af okkur
óveðrið. Ég trúi því að ný
tækifæri komi fyrr en varir.
Ég er mjög bjartsýnn maður
að eðlisfari.”

Heldurðu að það sé bjart-
sýnin sem hefur fleytt þér
áfram?

„Já, alveg klárlega. Líka
óbilandi trú á okkur sjálfum
og því sem við höfum verið
að gera. Það skiptir máli. Það
er svo mikilvægt að öllu
starfsfólkinu líði þannig og
viti að það skiptir máli hvað
við erum að gera. Og við þurf-
um að koma því á framfæri.
Umhverfið hefur mótað okkur
mikið. Við gefumst ekki svo
auðveldlega upp.”

Þú talaði um það áðan að
þú hafir viljað sjá heiminn og
ferðast eins og bræður þínir.
Ertu ekki orðinn hundleiður á
því núna?

„Þegar maður ferðast yfir
hundrað daga á ári í nokkur ár
þá fer maður að njóta þess
mun betur að vera heima hjá
sér. Ég nýt helganna sem ég á
heima með fjölskyldunni. Ég
er alveg búinn að fá minn
skammt af ferðalögum. En
það hefur vissulega verið
mjög gaman að sjá heiminn.
Oft hefur líka verið gaman að
sjá á þessum ferðalögum að
heimurinn er fullur af litlum
bæjarfélögum eins og Ísafirði
en það er ekkert sjálfgefið að
hafa sama þjónustustig í slík-
um bæjum eins og verið hefur
hér heima.  Ég held að sam-
gönguleysið á Ísafirði hafi
kennt okkur það að vera sjálf-
um okkur nóg og hafa hátt
þjónustustig í bænum. Við
erum búnir að vinna í mörg á
ár Nýfundnalandi. Þar höfum

við lent í því að hafa þurft að
panta einn pakka af skrúfum
frá meginlandinu og það hefur
tekið viku að fá hann. Það
hefði einhvern tímann þótt
hjákátlegt hefðum við þurft
að gera það á Ísafirði í gamla
daga þegar við vorum að
þjónusta skipin. Mér hefur
líka þótt merkilegt að sjá hvað
Íslendingar eru flott þjóð. Við
erum ekki nema 300,000
hérna og öflug á mörgum
sviðum þó svo það gefi á
bátinn í augnablikinu. Ég er
stoltur Íslendingur og fyllist
jafnvel stolti þegar ég geng
um borð í vélar Icelandair á
heimleið frá útlöndum. Það er
ekkert sjálfgefið að svo lítil
þjóð reki eigin flugfélag, svo
dæmi sé tekið.”

Hvað um svona fyrirtæki
eins og ykkar þegar þið komist
á ákveðið stig. Er ekki hætta á
því að reynt verði að gleypa
ykkur?
„ Ég held að við þurfum að
verða eitthvað aðeins stærri

til þess að það gerist. Það kom
upp ákveðin hræðsla þegar við
fengum inn nýja hluthafa árið
2006. Viðbrögð Ísfirðinga og
starfsfólksins voru mjög eðli-
leg á þessum tíma eftir það
sem á undan var gengið í sjáv-
arútveginum.  Margir héldu
að nú væri allt að fara til
fjandans. Þegar við lítum til
baka erum við mjög sáttir við
nýju hluthafana sem eru At-
orka og Straumborg sem er
fjárfestingarfélag í eigu Byko.
Þeir hafa staðið mjög vel við
bakið á okkur. Á bakvið At-
orku stendur öflugur maður
úr sjávarútvegi, Þorsteinn Vil-
helmsson, sem ég vann oft
fyrir þegar hann kom með Ak-
ureyrina bilaða inn á Ísafjörð.
Þar kynntist ég honum. Það
samband hefur verið mjög
farsælt. Hins vegar var það
kannski ekkert skrítið að  fólk
hefði blendnar tilfinningar yfir
því að við værum að fá nýja
hluthafa inn í félagið og héldi
að það væri verið að kaupa
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félagið til að flytja það í burtu
því það hafði einmitt gerst
þegar Marel keypti Póls og
flutti svo starfsemina suður.”

Ég hef heyrt því fleygt að
þú sért skaphundur ef því er
að skipta þótt ég hafi nú ekki
kynnst því nema í gamla daga
þegar stríðandi fylkingar efri
og neðribæjar áttust við á orr-
ustuvöllum bæjarins?

Hann brosir. „Já, ég hef
stundum rokið upp. Ég er
mjög tilfinningaríkur maður
og tek á hlutunum af ástríðu
og vil fylgja þeim alla leið.
Það er eflaust nokkuð til í því
að ég sé skapheitur. Hins veg-
ar hef ég lært að hafa stjórn á
skapi mínu. Þetta hefur því
slípast dálítið af mér í seinni
tíð. Mér finnst miklu meira
varið í þá sem tala tæpitungu-
laust og af hreinskilni.”

Þið Albert Marzelíusson
hafið átt gott samstarf í þessu
fyrirtæki. Það hlýtur þó að
hafa soðið upp úr einhvern
tímann?

„Samstarf okkar hefur byggst
á hreinskilni. Við höfum bara
hreinsað loftið ef okkur greinir
á. Við köllum það „leiðinda-
fundi”. Við Addi náum ein-
staklega vel saman enda er
hann einstakur félagi. Kannski
er samstarf okkar jafn gott og
raun ber vitni vegna þess að
við náðum að sameina þessa
tvo krafta sem bjuggu hlið
við hlið áratugum saman en
áttu lítið sem ekkert samstarf.
Ég á þar við Þór og Skipa-
smíðastöðina. Þegar ég kom
inn í fyrirtækið var ég bláfá-
tækur að koma úr námi með
fjölskyldu á mínu framfæri.
Ég hafði ekkert annað að
bjóða en tölvuna mína, skrif-
borðið og teikningu af rækju-
vélinni sem hafði verið loka-

verkefnið mitt. Við náðum hins
vegar að vinna vel úr því sam-
an.”

Svo ertu farinn að hlaupa,
þú hleypur kannski af þér hornin?

„Ja, ég hætti að reykja og
byrjaði að hlaupa. Ég hef tekið
virkan þátt í skemmtilegum
félagsskap á Ísafirði sem kall-
ast „Riddarar Rósu” og er
mikill heilsubótarklúbbur. Þarna
kemur saman hópur fólks og
hleypur saman. Rósa í bakar-
íinu og Kristbjörn „Bobbi”
Sigurjónsson eru aðal drif-
fjaðrirnar í þessum klúbbi. Ég
hef hlaupið nokkur hálfmara-
þon og fór í mitt fyrsta og eina
maraþonhlaup 2006 þegar ég
tók þátt í Reykjavíkurmara-
þoninu. Hlaupin henta mér
mjög vel því ég get hlaupið
hvar sem ég er staddur í heim-
inum. Á veturna stundar þessi
klúbbur gönguskíði grimmt.
Addi hefur verið mjög virkur
þar og fer í Fossavatnsgöng-
una á hverju ári sem er 50
kílómetra ganga.”

Ferð þú líka á skíði?
„Ég á gönguskíði en ber

fyrir mig snjóleysinu hér fyrir
sunnan. Ég reyni að hlaupa
minnst þrisvar, fjórum sinnum
í viku. Maður setur sér fögur
markmið um hver áramót í
sambandi við hlaupin. Það er
hins vegar engin spurning að
betra þrek gefur meiri starfs-
orku og það var frábært að
losna undan oki tóbaksins.”

Þú nefndir það áðan að
fyrirtækið sé í góðri stöðu og
ekki mjög skuldsett? Hafið þið
alltaf haft það að markmiði að
hafa borð fyrir báru og er það
ekki bara lykilatriði til að ná
árangri?

„Það er alveg hárrétt og enn
og aftur er það kannski hluti
af umhverfinu sem við kom-

um úr. Fasteignir á Ísafirði
hafa ekki mjög hátt veðsetn-
ingarhlutfall þannig að við
gátum ekki fengið mikla pen-
inga lánaða út á fasteignina
okkar. Við höfum ætíð farið
varlega því við höfum alltaf
litið svo á að á okkur hvíli
samfélagsleg ábyrgð í rekstri
á þessu félagi. Því höfum við
haft það að leiðarljósi að ekk-
ert sem við gerum megi verða
til þess að setja rekstur félags-
ins í tvísýnu.  Slæmur rekstur
kemur að sjálfsögðu niður á
eigendum félagsins en líka
niður á samfélaginu. Ennþá
meira nú í seinni tíð.  Við
höfum því stigið varlega til
jarðar og helst reynt að eiga
fyrir hlutunum þegar við höf-
um farið út í fjárfestingar. Það
hefur líka verið gott á óvissu-
tímum þegar verkefnastaðan
hefur verið óviss og lítið að
gera þá höfum við geta rekið
félagið á hagkvæman hátt.”

Ef maður lítur yfir starfsferil
þinn er eitt sem maður rekur
augun í. Þú hefur verið að
leita að þekkingu og hefur
reglulega farið í nám?

„Já, ætli það sé ekki ein-
hvers konar fullkomnunarár-
átta. Það var gríðarlega stór
ákvörðun að taka okkur upp
frá fyrirtækinu og flytja hing-
að suður, en það var líka liður
í því að efla tengsl við við-
skiptavinina og félagið. Mér
fannst ég þurfa að bæta við
mig þekkingu til að geta skilað
fyrirtækinu fram á veginn. Ég
var búinn að reyna að taka
fjarnám í háskólanum á Akur-
eyri en langaði í þetta Masters-
nám og sá að það hentaði mér
mjög vel. Það er rétt hjá þér.
Mig hefur þyrst í þekkingu og
er í raun síleitandi til þess að
geta gert hlutina betur.”

Fjölskyldan við lok Evrópuferðar, stödd í ítölsku ölpunum,
frá vinstri eru Jóhann, Sonja, Rut, Dagný og Jóhann Atli.

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla-
og nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Bæjarstjórn Bolungarvíkur sendir íbúum
sveitarfélagsins og viðskiptavinum sínum bestu
jóla- og nýárskveðjur með þökk fyrir hið liðna.

Bæjarstjórinn.

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar,
viðskiptavinum og Vestfirðingum

öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs
árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu

sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar,
viðskiptavinum og Vestfirðingum
öllum gleðilegra jóla og farsæls
nýs árs með þökk fyrir viðskiptin

á árinu sem er að líða

Setja út á stærð golfvall-
arins í aðalskipulagi

Landeigendur í Meðaldal í
Dýrafirði hafa gert athuga-

semdir við drög að aðal-
skipulagi Ísafjarðarbæjar þar

sem stærð golfvallarins í
dalnum er skráð 64,6 km² en

er í raun 1,0 km² að mati
landeigandanna. Þeir segja

að ekki sé gert ráð fyrir
stækkun vallarins í samningi

eigenda við Golfklúbbinn
Glámu og að golfvöllurinn
sé rekinn með tímabundnu

leyfi eigendanna. Í bréfi frá
Andrési F. Kristjánssyni,
einum af landeigendum í

Meðaldal segir að í samn-
ingi sem landeigendur í

Meðaldal gerðu við Golf-
klúbbinn Glámu sé gert ráð

fyrir 9 holu velli í dalnum
og ekki komi til álita að

hálfu eigenda að golfvöllur-
inn verði stækkaður.  „Hvort
golffélaginu verður heimilað

að halda starfsemi sinni
áfram með sama hætti í

Meðaldal eftir árið 2015
eins og samningurinn gerir

ráð fyrir, hefur ekki verið
ákveðið enn. Það er þó

ekkert í stöðunni í dag sem
ætti að hindra að svo gæti

orðið,“ segir í bréfinu.
Óskað er eftir að þessar
staðreyndir komi fram í

kynningu aðalskipulagsins
og að ákveðin óvissa sé um

áframhaldandi leyfi fyrir
golfvellinum í Meðaldal
eftir árið 2015. Bæjarráð

vísaði erindinu til umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar.

– birgir@bb.is
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Sköpun býr í hverjum manni
Fallegir verslunargluggar

hafa vakið athygli þeirra sem
leið hafa átt um miðbæ Ísa-
fjarðar að undanförnu, en þar
er að verki útlitshönnuðurinn
Valdís Ólafsdóttir. Hún er
Hornfirðingur en hefur búið á
Ísafirði til margra ára. Valdís
er leikskólakennari og hefur
starfað sem slíkur með hléum
ásamt því að hafa átt og rekið
með meðeiganda sínum blóma-
verslunina Blómabúð Ísa-
fjarðar, sem einu sinni var og
hét.

Í blómabúðarrekstrinum
vaknaði áhugi hennar á vöru-
framsetningu og sölutækni.
Hún ákvað að breyta til, tók
skrefið og fór í nám í Iðnskól-
ann í Hafnarfirði í útstillingar-
hönnun. Útstillingardeildin,
sem er orðin 10 ára, er deild
innan almennrar hönnunar-
deildar skólans. Valdís er
sjálfstætt starfandi útstilling-
arhönnuður og aðstoðar nú
verslunareigendur við að
koma vörum sínum á framfæri
og gleður bæjarbúa í leiðinni.

– Hefurðu unnið lengi sem
útlitshönnuður?

„Nei, ég er nýlega útskrifuð.
Ég fór í Iðnskólann í Hafnar-
firði haustið 2005 á útstilling-
arbraut. Hann er eini skólinn
á landinu sem útskrifar útstill-
ingarhönnuði/útlitshönnuði.
Námið tekur tvö ár og er bæði
bóklegt og verklegt. Margs
konar hönnun er kennd ásamt

sjónlistum, listum og menn-
ingu, markaðsfræði og fleiru.

Við sem höfum fengist við
verslunarrekstur höfum kann-
ski forskot í náminu, þar sem
við þekkjum af eigin reynslu
að vöruframsetning skiptir
miklu máli. Það hjálpar því
óneitanlega að hafa verið
starfandi í verslunargeiranum
þó vissulega snúist útlitshönn-
un ekki eingöngu um verslanir
og gluggaútstillingar. Hún
getur verið margs konar og
þarf ekki að kosta svo mikið.
Hún getur verið í formi ráð-
gjafar um framsetningu vöru
og skipulag verslana, eða þá
að við gætum komið að mál-
um fyrirtækja nokkrum sinn-
um á ári, hún getur snúist um
uppsetningar á veislum og
ráðstefnum, skipulag sýninga
og margt fleira.

Ég trúi því að það að hafa
fagfólk með í ráðum skipti
máli. Vittu til – vara sett fram
á fallegan hátt eykur sölu.“

Fallega framsettFallega framsettFallega framsettFallega framsettFallega framsett
vara kveikir í fólkivara kveikir í fólkivara kveikir í fólkivara kveikir í fólkivara kveikir í fólki
– Þér hefur verið vel tekið

af verslunareigendum og bæj-
arbúum.

„Já, mjög svo. Það hefur
óneitanlega áhrif að fólk
stoppar mann á götu til að láta
ánægju sína í ljós. Það sem er
kannski stóra málið er að mark-
aðssetja sjálfan sig, í því er ég

óreynd en samt hvergi smeyk.
Ég gekk í fyrirtæki og kynnti
mig bæði hér heima og á
Reykjavíkursvæðinu, gerði
mér ferilskrá og notaði tölvu-
tæknina. Ég hef verið heppin
að fá verkefni, en efnahags-
ástandið í landinu snertir við
þessari atvinnugrein eins og
öðrum.“

– Hvað varð til þess að þú
fórst út í þetta nám?

„Ég áttaði mig á þessari
sköpunarþörf þegar ég starfaði
við blómabúðarreksturinn,
þar sem við vorum að færa
hluti fram og til baka, bæði
fagurfræðilega og sölulega,
sem varð til þess að varan
seldist frekar. Maður gat svo-
lítið ráðið því hvað seldist með
góðri framsetningu og auð-
vitað vandaðri sölutækni. Ég
var líka alla tíð að færa til
hluti heima hjá mér, heimilis-
fólkið rataði orðið ekki um
húsið því ég var alltaf að
breyta“, segir Valdís og hlær.
„Jú, blómabúðin var kveikjan
að náminu.“

minn er mikið úti á sjó svo ég
get haft hlutina svolítið eftir
mínu höfði. Ég hef verið
heppin að fá verkefni í minni
heimabyggð en get hæglega
tekið að mér verkefni hvar
sem er á landinu. “

– Hvernig fer vinnan fram?
„Starfið er svolítið einyrkja-

starf, sérstaklega þegar maður
er sjálfstætt starfandi, en mjög
fjölbreytt. Vinnan fer þannig
fram að ég hitti þá sem ráða
mig til verka og fæ að vita og
skynja óskir þeirra, þarfir og
væntingar. Síðan tekur við
hugmynda- og skissuvinna,
svo efnisleit og undirbúningur
og síðast framkvæmdin, sem
er látin taka sem stystan tíma
þar sem oft er um að ræða
sölusterkustu svæði fyrirtækja
og verslana.“

– Eitthvað að lokum?
„Já, takk fyrir mig. Lífið er

stutt og það er um að gera að
njóta þess. Hugsum vel um
okkur sjálf og hvert annað.
Hugum sérstaklega að unga
fólkinu, því það er framtíðin.“

sem lífið snýst um. Ég var
kannski svona tilbúin að
breyta til að mér fannst allt
svo skemmtilegt, ekki síst að
fylgjast með þeim nemendum
sem gátu verið börnin mín.
Þau tóku manni svo vel. Í skól-
anum var ótrúlega frjótt ungt
fólk sem ég hafði unun af að
fylgjast með. Þetta var mjög
skemmtilegur tími, mikil já-
kvæðni í hópnum og mikið
framkvæmt. Ég var ekki eini
Ísfirðingurinn í hópnum, við
vorum fimm og útskrifuðumst
fjórar. Ein þeirra er búsett
hér.“

Njótum lífsinsNjótum lífsinsNjótum lífsinsNjótum lífsinsNjótum lífsins
– Ætlarðu í útrás eða verð-

urðu bara á heimaslóðum?
„Er ekki útrásin stórhættu-

leg? Nei, bara grín. Ég hef
verið að kynna mig á Reykja-
víkursvæðinu eins og ég
sagði, en það þýðir þó ekki að
ég ætli að flytja héðan. Maður
getur unnið hvar sem er, burt-
séð frá búsetu, og ég á upp-
komin börn og maðurinn

SkemmtilegtSkemmtilegtSkemmtilegtSkemmtilegtSkemmtilegt
í skólanumí skólanumí skólanumí skólanumí skólanum

– Þú ert ekki eingöngu út-
litshönnuður, er það?

„Nei, ég er leikskólakennari
að mennt og útskrifaðist 1978,
það er gott og gefandi starf.
Börn og ungt fólk hafa alltaf
verið mér hugleikin. Ég hef
unnið sem leikskólakennari
með hléum síðan ég útskrif-
aðist en hef þó mest unnið að
sérkennslumálum seinni árin
og var sérkennslustjóri við
Sólborg í sjö ár. Einhvers stað-
ar á þessari leið var ég svo
viðriðin blómabúðarrekstur-
inn. Þegar við seldum hann
fór ég í leikskólann í nokkur
ár en tók svo skrefið og skellti
mér í námið. Ég sé ekki eftir
því vegna þess að ég kynntist
nýjum hlutum og áhugaverðu
fólki og ekki síst frábærum
skóla.

Í Iðnskólanum í Hafnarfirði
er blanda ungra og eldri nem-
enda. Umburðarlyndi er það
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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Sindragötu 11 · Ísafirði

Sendum okkar
bestu óskir um
gleðilega jóla-
hátíð og þökkum
árið sem er að líða
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jólahátíð og þökkum árið sem er að líða Sendum okkar bestu

óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum
árið sem er að líða

Þingeyri og Hafnargötu 16 Grindavík Ísafirði og Hólmavík

Suðurgötu · Ísafirði

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Hafnargötu · Bolungarvík

Suðurgötu 9 · ÍsafirðiSuðurgötu 9 · Ísafirði

Sendum okkar bestu
óskir um gleðilega

jólahátíð og þökkum
árið sem er að líða

Aðalstræti 24 · ÍsafirðiAðalstræti 26 · Ísafirði

Hafnarstræti 1 · Ísafirði

Sendum okkar bestu
óskir um gleðilega

jólahátíð og þökkum
árið sem er að líða

Silfurgötu 6 · Ísafirði

Aðalstræti 19 · Bolungarvík

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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gleðilega jóla-
hátíð og þökkum
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Árnagötu 1 · Ísafirði

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Patreksfirði

Pollgötu 2 · Ísafirði

Sindragötu 12b · Ísafirði

Hafnarbúðin
Hafnarhúsinu · Ísafirði

Suðurtanga 7 · Ísafirði

Aðalstræti 21 · Bolungarvík
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Fyrir hönd Frjálslynda flokksins óskum við íbúum í Norð-
vesturkjördæmi og landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og gæfuríks komandi árs með þakklæti fyrir liðið ár.

Guðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaðurGuðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaðurGuðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaðurGuðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaðurGuðjón Arnar Kristjánsson, alþingismaður
Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaðurKristinn H. Gunnarsson, alþingismaðurKristinn H. Gunnarsson, alþingismaðurKristinn H. Gunnarsson, alþingismaðurKristinn H. Gunnarsson, alþingismaður

Menntun og þekking-
arsköpun eru útvegur

Eina svarið til að halda
landinu í byggð er aukin
háskólamenntun að mati
Ólínu Þorvarðardóttur, þjóð-
fræðings, en hún er ein
þeirra sem barist hefur fyrir
uppbyggingu háskólastarfs
á Vestfjörðum. Á málþing-
inu „Byggðaþróun við breytt-
ar aðstæður“ sem haldið var
í Reykjavík í lok síðasta
mánaðar sagði Ólína m.a. í
ræðu sinni: „Menntun og
þekkingarsköpun eru útveg-
ur og sá útvegur á vaxandi
möguleika í nútímasamfé-
lagi. Þetta er kannski eini

vænlegi fjárfestingarkostur-
inn sem eftir er til þess að
styrkja byggð og skapa mann-
vænleg búsetuskilyrði á lands-
byggðinni“.

Þar kemur einnig fram að
91% háskólanema stunduðu
nám sitt í Reykjavík árið 2007.
„Árið 2007 voru tæplega 15
þús. nemendur skráðir í há-
skólanám (dagskóla) - 91%
(13.344) þeirra stunduðu nám
í Reykjavík en einungis 9%
(1.375) úti á landi. Á lands-
byggðinni búa 37% lands-
manna (116.812). Ef jafn stórt
hlutfall háskólanema sækti sitt

nám úti á landi væru það
6.460 manns sem kalla á
1.615 kennarastöður sem að
stærstum hluta þyrfti að flytja
út á land. Það munar um
minna en á annað þúsund
störf!.“

Ólína bendir einnig á að
OECD og ESB leggja áher-
slu á byggingu háskóla til
að; tryggja svæðisbundna
þróun, flytja þekkingu inn
og út af svæðinu, auka sam-
keppnishæfni fyrirtækja og
samfélaga, draga úr þörf
fyrir „innflutta“ sérfræðinga
að sunnan. – thelma@bb.is

Auðvelt að skapa ný störf við söfn

Ósvör í Bolungarvík. Auðvelt yrði að skapa mörg störf með ódýrum hætti við söfn á
Íslandi og aðra tengda starfsemi að sögn Margrétar Hallgrímsdóttur, þjóðminjavarðar.

Auðvelt yrði að skapa mörg
störf með ódýrum hætti við
söfn á Íslandi og aðra tengda
starfsemi að sögn Margrétar
Hallgrímsdóttur, þjóðminja-
varðar. Hún segir nú sé lag
þegar nóg er af vinnufúsum
höndum sem vantar verkefni.
Jón Sigurpálsson, forstöðu-
maður Byggðasafns Vest-
fjarða, tekur heilshugar undir
orð Margrétar. „Við erum
búnir að vinna að því að skapa

ný störf við söfnin á Vest-
fjörðum og eru okkar erindi
inn hjá Margréti og annarstað-
ar,“ segir Jón. Hann segir ný
störf við söfn á Vestfjörðum
velta á samstarfi við þá aðila
sem fást við safnvörslu og seg-
ist ætla að ýta enn frekar á
eftir nýjum störfum.

Margrét lét hafa þetta eftir
sér í útvarþættinum Vítt og
breytt á Rás 1 og sagðist hún
fullviss um að menningararf-

urinn sé það bjarg sem byggja
megi á þegar kreppir að og
nóg sé af verkefnum til að
spila úr þessum arfi, til dæmis
til að byggja upp sterkari
ferðaþjónustu. Margrét benti
á í þættinum að þessum störf-
um fylgi lítill umbúnaður en
þau séu frek á mannaflið þann-
ig að þarna geti verið störf
fyrir margt fólk. Með þeim
verkefnum sem bíða megi
styrkja fleiri greinar.

Bæjarstjóra Bolungarvík-
ur hefur verið falið að koma
á fundum með forráða-
mönnum stærstu fyrirtækja
sveitarfélagsins og bæjar-
ráði varðandi horfur í rekstri
þeirra á næsta ári. Elías
Jónatansson, bæjarstjóri,
segir fundina ætlaða til að
geta áætlað útsvarstekjur
sveitarfélagsins sem best
fyrir fjárhagsáætlun.

„Þá er nauðsynlegt að vita
hvort vinnsla fyrirtækjanna
verður á svipuðum nótum
og í ár eða hvort hún eykst
eða minnkar. Við vitum t.d.
að Bakkavík var með hug-
myndir um talsverða aukn-
ingu á framleiðslu eftir breyt-
ingar á verksmiðjunni í
sumar og reiknuðu forsvars-
menn þá með að fara á tvær
vaktir eftir áramót. Á sama
hátt skiptir okkur miklu máli
hversu mikinn afla Jakob
Valgeir, sem er stærsta fyrir-
tækið í bolfiski, hyggst vinna
á árinu,“ segir Elías.

Hann segir rekstrarum-
hverfi sjávarútvegsfyrir-
tækja almennt vera mjög
breytt eftir mikið fall á gengi
íslensku krónunnar sem hef-
ur væntanlega neikvæð
áhrif á skuldastöðu þeirra
en á sama tíma jákvæð áhrif
á reksturinn að frátöldum
fjármagnsliðum. „Bolung-
arvík hefur átt því láni að
fagna að hér eru öflug fyrir-
tæki í sjávarútvegi og ný
fyrirtæki eru stöðugt að
hasla sér völl, bæði í sjávar-
útvegi og ferðamannaiðn-
aði. bæjarráð vill því gjarn-
an taka púlsinn á atvinnu-
lífinu með því að hitta
forsvarsmenn fyrirtækj-
anna,“ segir Elías.

Hann segir fundina ekki
vera mjög formlega og gefst
forráðamönnum fyrirtækj-
anna ágætt tækifæri til að
ræða þau mál sem á þeim
brenna og snúa m.a. að þjón-
ustu bæjarfélagsins.

– birgir@bb.is

Funda með forráða-
mönnum fyrirtækja

„Þeir sem ráða þessu tala
alltaf um að umsjón innheimtu
á vanrækslugjöldum á bifreið-
um sem ekki hafa verið færð
til skoðunar á réttum tíma fari
fram í Bolungarvík, en ég hef
ekki enn fengið neitt á blaði
um það ennþá,“ segir Jónas
Guðmundsson, sýslumaður í
Bolungarvík, aðspurður hvort

búið sé að ákveða að fyrr-
greind innheimta fari fram í
Bolungarvík. Hann segir reglu-
gerðina um vanrækslugjöldin
vera enn í smíðum.

„Það er aðallega ágreining-
ur um skoðunarstöðvarnar.
Það er tekist á um hvort Frum-
herji og Aðalskoðun eigi
áfram að sjá um skoðun bif-

reiða eða hvort skoðunin megi
færast í ríkari mæli inn á bif-
reiðaverkstæði. Ég vona að
búið sé að taka ákvörðun um
þetta þannig að reglugerðin
verði tilbúin sem fyrst,“ segir
Jónas. Eflaust verður mikið
hringt og kvartað yfir van-
rækslugjöldunum og verður
það mikil vinna að taka við

kvörtunum að sögn Jónasar.
Hann segir fólk hringja mikið
í Umferðarstofu um þessar
mundir til þess að leggja inn
og afskrá númer.

„Kannski verður þetta til
þess að þjóðin læri það að
hún kemst ekki upp með að
vanrækja skoðunarskyldu bif-
reiða sinna,“ segir Jónas.

Reglugerð um van-
rækslugjöld enn í smíðum

Sýslumannsembættið í Bolungarvík er til húsa í Ráðhúsinu.
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Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða hefur verið að skoða
möguleika til aukinna funda-
og ráðstefnuhalda á Ísafirði
og nágrenni. „Það þykir ljóst
að sá markaður hefur ekki
náð að teygja sig nægjan-
lega vestur og teljum við að
í samvinnu við ferðaþjón-
ustu og önnur fyrirtæki sé
grundvöllur til að leita leiða
við að þróa slíkan markað

enn betur hér á Ísafirði“, segir
í tilkynningu.

Svæðið þykir hefur upp á
einstaklega mikið að bjóða og
með samhentu átaki hags-
munaaðila er hægt að mynda
öflugan hóp sem vinnur sam-
an í átt að markmiðunum. Til-
gangur slíkrar samvinnu væri
að auka veltu og arðsemi
þeirra sem taka þátt í verkefn-
inu og auka nýtingu þeirra

sérstaklega á jaðartímum,
svo sem gististöðum, mat-
sölustöðum, söfnum og
verslunum.

„Það er svo von At-Vest
að þetta sé einungis byrjun-
in á stærra verkefni sem feli
í sér fleiri staði á Vestfjörð-
um sem ákjósanlegan kost
til funda og ráðstefnu-
halda“, segir í tilkynningu.

– thelma@bb.is

Vilja ýta úr vör samvinnuverkefni
til að auka funda- og ráðstefnuhald

Forsendur fyrir
lögbýli lögformlegar

„Málið er eðlilega höndlað
í ráðuneytinu. Það voru allar
lögformlegar forsendur til
staðar til að veita landeigend-
unum lögbýlisrétt á þessari
jörð og ef að við hefðu hafnað
því þá hefði það væntanlega
verið gert á annarlegum for-
sendum og það kom auðvitað
ekki til greina,“ sagði Einar
K. Guðfinnsson, sjávarútveg-
og landbúnaðarráðherra í sam-
tali við Svæðisútvarp Vest-
fjarða aðspurður um stofnun
lögbýlis í Leirufirði í Jökul-
fjörðum. Hann sagði málið

hafa með mjög undarlegum
hætti undið upp á sig.

„Að mínu mati standa engin
efni til þess að fjalla um málið
með þeim hætti sem gert hefur
verið. Þetta er mjög eðlileg
málsmeðferð og ég vil vekja
athygli á því að á síðustu
þremur árum, samkvæmt upp-
lýsingum sem ég lét taka sam-
an af þessu tilefni, þá höfum
við veitt rétt til stofnunar lög-
býla í 120 tilvikum. Hér er
því um að ræða mjög venjuleg
verkefni sem unnin eru af
hálfu ráðuneytisins og það er

ekki þannig að það sé eitthvað
sérstakt með það þó að eyði-
jörð sé skráð lögbýli. Það eru
fjölmörg dæmi um slíkt m.a.
á Vestfjörðum,“ sagði Einar
K Guðfinnsson.

Hann sagði einnig fjar-
stæðukennt að ætla að lögbýl-
isréttur í Leirufirði í Jökul-
fjörðum, gefi mönnum forskot
á vegagerð í landinu og sagði
lögbýlisstimpillinn ekki hafa
nein áhrif á vinnu við aðal-
skipulag Ísafjarðarbæjar sem
nú er á lokastigi.

– birgir@bb.is

Tekist er á um atriði í reglu-
gerð sem snýr að skoðunum
bifreiða en Jónas Guðmunds-
son, sýslumaður í Bolungar-
vík, segir ekki enn komið í
ljós hvort umsjón innheimtu
á vanrækslugjöldum á bifreið-
um sem ekki hafa verið færð
til skoðunar á réttum tíma fari
fram í Bolungarvík vegna þess
að reglugerðin sé ekki tilbúin.

Snýst ágreiningurinn um hvort
Frumherji og Aðalskoðun eigi
áfram að sjá um skoðun bif-
reiða eða hvort skoðunin megi
færast í ríkari mæli inn á bif-
reiðaverkstæði.

„Ég er ekki hlynntur því að
skoðunin færist inn á bifreiða-
verkstæðin. Þá er ég aðallega
að hugsa um öryggið því við
vitum það að sumir myndu

bara fúska við skoðunina og
ekki sinna sínu starfi. Upp á
öryggið tel ég að skoðunin sé
betur sett í höndunum á Frum-
herja og Aðalskoðun. En auð-
vitað yrði það gott fyrir verk-
stæðin að fá smá pening inn á
verkstæðin ef þau uppfylla
þau skilyrði sem þeim eru
sett,“ segir Guðmundur Ein-
arsson, eigandi Bílaversins.

„Öruggara að bifreiðaskoð-
un sé með óbreyttu sniði“

Heilbrigðisstofnunin Ísa-
fjarðarbæ hefur tilnefnt
Helga Kr. Sigmundsson
lækni sem fulltrúa í bygg-
ingarnefnd björgunarmið-
stöðvar á Ísafirði. Skal hann
vera fulltrúi Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða frá 1.
janúar. Eins og fram hefur
komið er fyrirhugað að byggja
björgunarmiðstöð á Ísafirði
sem hýsa myndi slökkvilið,
lögreglulið, björgunarfélag
og Neyðarlínuna.

Í vor óskaði Heilbrigðis-
stofnunin Ísafjarðarbæ eftir
aðkomu að skipulagningu
björgunarmiðstöðvarinnar þar
sem hún telji mjög brýnt að
gert sé ráð fyrir aðstöðu fyrir
sjúkrabifreiðar og sjúkraflutn-
ingamenn í björgunarmið-
stöðinni. Heilbrigðisráðu-
neytið tók undir sjónarmið
stofnunarinnar um að aðstaða
fyrir sjúkraflutninga sé nauð-
synleg þar sem björgunarmið-
stöðvar eru skipulagðar á lands-

byggðinni.
Hagsmunaðilar hafa allir

lýst yfir áhuga á að koma
að byggingu fyrirhugaðrar
björgunarmiðstöðvar á Ísa-
firði sem hýsa myndi slökk-
vilið, lögreglulið, björgun-
arfélag og Neyðarlínuna.
Kostnaðurinn við byggingu
mun skiptast á milli ríkis
og sveitarfélags og svo fé-
lagasamtaka eins og björg-
unarsveita og Rauða kross-
ins verði þau með.

Helgi fulltrúi HSÍ í bygging-
arnefnd björgunarmiðstöðvar

Engin niðurskurður í rekstri
útibúa Sparisjóðsins í Keflavík

„Ég á ekki von á því að
viðskiptavinir Sparisjóðsins í
Keflavík eigi eftir að finna
mikið fyrir samruna sparisjóð-
anna þriggja. Ef af þessum
samruna verður, þá kemur
hann til með að styrkja spari-
sjóðina verulega. Við erum
rétt búnir að undirrita vilja-
yfirlýsingu og það er ekki

meiningin hjá okkur að fara
að loka útibúum eða stytta
opnunartíma þeirra,“ segir
Geirmundur Kristinsson, spari-
sjóðsstjóri, aðspurður hvaða
áhrif fyrirhugaður samruni
sparisjóðanna getur haft á úti-
bú Sparisjóðins í Keflavík á
Vestfjörðum. „Ég held að of
snemmt sé að fullyrða eitthvað

um rekstrarform sparisjóð-
anna þegar viðræður um sam-
runa eru rétt komnar af stað.
Það er ekki meiningin að sam-
runinn eigi að koma niður á
starfstöðvum sparisjóðanna
hvort sem þær eru í Keflavík,
á Snæfellsnesi, á Vestfjörðum
eða á Húnaþingi, þá værum
við ekki að þessu því Spari-

sjóðurinn í Keflavík gæti gert
það sjálfur og þyrfti hann ekki
að fá hjálp úr Reykjavík til að
gera það,“ segir Geirmundur.

Hann telur Sparisjóðinn í
Keflavík standa vel miðað við
fjármálakreppuna. „Með sam-
runanum myndi sparisjóður-
inn styrkjast á öllum sviðum.
Það er þrennt sem þarf að hafa
í huga núna. Það er að eigin-
og lausafjárstaða sé góð og
gjaldeyrismálin séu í lagi,“
segir Geirmundur. Eins og

sagt hefur verið frá hafa
stjórnir Sparisjóðsins í Kefla-
vík, Byrs sparisjóðs og SPRON
undirritað viljayfirlýsingu
þess efnis að hefja undirbún-
ing og vinnu sem miðar að
því að sameina sparisjóðina.
Stefnt er að því að niðurstaða
liggi fyrir eins fljótt og hægt
er. Í viljayfirlýsing stjórna
sparisjóðanna kemur fram að
unnið verður eftir aðgerðar-
áætlun og er stefnt að því að
stofnfjáreigendur og hluthafar

verði boðaðir til fundar í febr-
úarmánuði til þess að fjalla
um tillögu að samruna sem
mun miðast við 1. janúar
2009. Í sameiginlegri tilkynn-
ingu segja sparisjóðsstjórar
sparisjóðanna þriggja að mark-
mið sameiningarinnar sé að
styrkja sparisjóðina í því erf-
iða efnahagsumhverfi sem
framundan sé og stuðla að
aukinni hagræðingu í íslensku
fjármálakerfi.

– birgir@bb.is

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.

Útibú Sparisjóðins í Keflavík á Ísafirði.
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða
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Aðalstræti 22 · Ísafirði

Sendum okkar bestu
óskir um gleðilega

jólahátíð og þökkum
árið sem er að líða

Njarðarsundi 2 · Ísafirði

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
jólahátíð og þökkum árið sem er að líða

Sindragötu 14 · Ísafirði
www.bilaverid.is

Sendum okkar bestu
óskir um gleðilega

jólahátíð og þökkum
árið sem er að líða

Suðurgötu 9 · Ísafirði

Vélsmiðja Ísafjarðar
Mjósundi 1 · Ísafirði

Bílaverið

Svæðisútvarp Vestfjarða

Við óskum öllum Vestfirðingum
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.

Þökkum samstarfið á árinu sem er að líða.

Sýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á ÍsafirðiSýslumaðurinn á Ísafirði
Lögreglustjórinn á VestfjörðumLögreglustjórinn á VestfjörðumLögreglustjórinn á VestfjörðumLögreglustjórinn á VestfjörðumLögreglustjórinn á Vestfjörðum

Sendum félagsmönnum okkar bestu óskir
um gleðilega jólahátíð og þökkum árið

sem er að líða

Félag opinberra
starfsmanna Vestfjörðum
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Sendum okkar
bestu óskir um
gleðilega jóla-
hátíð og þökkum
árið sem er að líða
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Sendum okkar bestu óskir um gleðilega
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Aðalgötu 59 – Suðureyri

Árnagata 2-4 · Ísafirði

Klofningur ehf.,

Árnagata 2-4 · Ísafirði

Matís
Árnagata 2-4 · Ísafirði

Árnagata 2-4 · Ísafirði

Hamraborg
Hafnarstræti 7 · Ísafirði

Árnagata 2-4 · Ísafirði

Sendum okkar
bestu óskir um
gleðilega jóla-
hátíð og þökkum
árið sem er að líða

Kennari,
hljóðmaður
og hönnuður

Páll Einarsson starfar sem
kennari við hönnunardeild
Listaháskóla Íslands og Iðn-
skólans í Hafnarfirði ásamt
því að starfa sem sjálfstæður
hönnuður. Hann býr í Hlíð-
unum í Reykjavík ásamt Berg-
lindi Hálfdánsdóttur og börn-
um þeirra. Hann á einnig far-
sælan hljóðmannsferil að baki
og vann með nokkrum af
stærstu nöfnum íslenska tón-
listarbransans. Páll ólst upp í
Holtahverfinu á Ísafirði og
mörkuðu áhugamál uppvaxt-
arára hans fyrir vestan núver-
andi starfsframa. Hann þótti
liðtækur tónlistarmaður, fékkst
við myndlist og þótti almennt
séð uppátækjasamur þegar
hann var yngri.

– En hvað var það helsta
sem hann hafði fyrir stafni
þegar hann var yngri?

„Ég þótti víst mjög uppá-
tækjasamur. Ég veit nú ekki
hvort sú árátta hafi verið eitt-
hvað meiri en hjá öðrum. Það
má kannski frekar segja að ég
hafi verið mjög duglegur að
finna mér eitthvað að gera.“

– Þú stundaðir myndlist á
menntaskólaárunum, ekki satt?

„Jú, og þótti sú listgrein
mjög skemmtileg. Það var
gaman að vera myndlistar-
maður þegar ég var ekki háður
neinu. Við fengum að mála í
kompu í Menntaskólanum á
Ísafirði og settu oft upp sýn-
ingar þar sem myndirnar voru
seldar.“

– Ég heyrði að þú hefðir oft
selt myndir til að eiga fyrir
mötuneytispening.

Páll hlær. „Þetta var ekki
stór bísniss hjá manni og ekki
mikið að hafa upp úr þeirri
sölu þegar markaðurinn var
ekki mjög stór. En þetta var
mjög skemmtilegt tímabil.“

– Svo varst þú í tónlist þegar
þú varst yngri. Var tónlistin
stórt áhugamál?

„Já, ég myndi segja það. Ég
stundaði hana mest af öllum
áhugamálum þegar ég var
yngri. Ég lék á bassa í hljóm-
sveitinni KY. Þar voru þeir
Venni, Eiríkur Sverrir og Jón
Geir með mér í hljómsveit.
Við sömdum eitthvað af lög-
um en vorum aðallega í því
að spila á dansleikjum á Sjall-
anum sáluga. Þá spilaði maður
fyrir smá vasapening sem kom
svo í ljós að ég eignaðist al-
drei.“

– Kláraðir þú eitthvert fram-
haldsnám á Ísafirði?

„Nei, ég flosnaði fljótlega
upp úr náminu. Var fremur
óstýrlátur og óþekkur. Ég fór
því að vinna hjá Pols og 3xStál
og kunni miklu betur við mig
sem iðnaðarmaður heldur en
að læra eitthvað sem ég hafði
ekki áhuga fyrir. Á þessu tíma-

bili var hljóðmennskuáhugi
minn mikill og þá iðju stund-
aði ég grimmt á helgum í Sjall-
anum. Eftir að ég fluttist suður
1997, rúmlega tvítugur að
aldri, hafði ég mikið að gera
sem hljóðmaður og ekki leið
á löngu áður en sú vinna varð
eitt af mínum aðalstörfum.“

– Þú stundaðir eitthvert nám
fyrir sunnan?

„Ég kíkti við á Listnáms-
braut í Iðnskólanum í Reykja-
vík og kunni ágætlega við mig
þar. Ég flosnaði upp úr því
námi vegna peningaleysis.
Listnám þótti ekki mjög „töff“
á þeim tíma og þessi braut var
mjög lítil í Iðnskólanum þá.
Námið var ekki metið til stúd-
entsprófs og ég gat ekki fengið
námslán út á það. Þá hellti ég
mér út í hljóðmennskuna. Eitt
af mínum fyrstu störfum sem
hljóðmaður var hjá Quarashi
þegar þeir voru að byrja. En
síðan komst ég á mála hjá
Bubba Morthens í gegnum
auglýsingastofu sem ég vann
hjá. Ég vann í tvö ár fyrir
Bubba sem hljóðmaður.“

– Hvernig var að vinna fyrir
„Kónginn“?

„Það var erfitt,“ segir Páll
og hlær.

– Að hvaða leyti var það
erfitt?

„Heyrnin versnar smám
saman í þessum bransa. Það
vandamál hans gerði mér erfitt
fyrir í hljóðmennskunni. Ég
þurfti að setja upp jafn stórt
hljóðkerfi á sviðið sem hann
notar til að heyra í sjálfum sér
líkt og fyrir áhorfendur í saln-
um.“

– Kom eitthvað skemmti-
legt upp á með honum?

„Skemmtilegast við Bubba
er vitleysan sem getur komið
út úr honum þegar hann talar.
Hann talar miklu hraðar en
hann hugsar. Hann sagði t.d.
„að sigla milli skers og bryggju“
á einum tónleikunum. Ég
hætti svo hjá Bubba og fór þá
að vinna fyrir Milljónamær-
ingana og geri enn. Ég hef
líka starfað fyrir Apparat
Organkvartett og Trabant. En
upp á síðkastið hef ég unnið
dálítið með honum Valdimar
Jóhannessyni og kærstu hans,
Ernu Ómarsdóttur danshöf-
undi. Ég hef að mestu leyti
kúplað mig út úr hljóðmenn-
skubransanum. Evróputúrun-
um og „höstlinu“ í kringum
hljóðmennskuna fylgdi mikið
álag sem var farið að bitna á
fjölskyldunni. Ef ég var ekki
úti í löndum, þá var ég að
vinna á nóttunni. Ég vildi
heldur ekki brenna inni í þessu
starfi því maður verður svo
þreyttur á því til lengdar.“

– Hvert er stærsta eða besta
„giggið“ þitt?
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„Það var með Apparat Org-
ankvartett í síðasta Evróputúr
þeirra. Þá enduðum við í Belg-
íu á afmælishátíð í Gent. Hún
heitir Vorut og þar voru um
tíu þúsund manns saman-
komnir í miðbæ borgarinnar
að hlýða á tónlistarmenn há-
tíðarinnar. Vinnan við þá tón-
leika var rosalega skemmtileg
og hljóðkerfin voru einhver
þau stærstu sem ég hef unnið
með.“

– Hvernig er að róta og
hljóðprufa Apparat Organ-
kvartett sem er með hrikalega

stór og mikil hljóðfæri, ýmist
Hammondorgel eða risastóra
hljóðgervla?

„Þetta eru svaka hlunkar
sem þeir nota. Tæplega sex
hundruð kíló af hljóðfærum.
En ég var fyrst og fremst að
vinna fyrir þá sem hljóðmaður
en ekki sem rótari. Ég var
miklu meira í því að halda
orgelum þeirra á lífi því þau
eru komin til ára sinna. Þar
kom reynsla mín sem iðnmað-
ur að góðum notum.“

– Varstu ekki að vinna við
tónleika Deep Purple og Uriah

Heep í Laugardalshöllinni?
„Jú, þar vann ég sem organ-

tæknir fyrir hljómsveitirnar.
Þar stendur upp úr að hafa
unnið með Jon Lord, orgel-
leikara Deep Purple. Hann var
sérlega kröfuharður maður og
sleitulaus vinna að koma tækj-
unum í það horf sem hann
vildi. Hann var samt sem áður
aldrei almennilega ánægður
með ástand þeirra. Bergur
Geirsson, bassaleikari í Buff,
átti orgelið sjálft en Þórir Bald-
ursson átti Lesley hátalara-
boxin sem voru notuð við þau.

Jon Lord er algjörlega heyrn-
arlaus og var tóm steik öll
hljóðvinnsla í kringum hann.
Ég held ég hafi mælt hávaðann
á sviðshátölurum hans upp á
112 desibel.“

– Ég frétti að þú starfar sem
hönnuður.

„Jú, ég fór í Listaháskóla
Íslands 2001. Komst þar inn á
slembilukku. Ég nam vöru-
og iðnhönnun þar og á öðru
ári mínu var ég farinn að vinna
sem afleysingakennari. Síðan
hef ég hef starfað sem hönn-
uður í fjögur ár. Mestmegnis

fyrir aðra en mig sjálfan en
hef ávallt hægri höndina í mín-
um eigin verkefnum. Ég sýndi
verk mín á stórri sýningu í
Hafnarfirði í sumar sem hét
8+8 og fékk góðar viðtökur.
Þar sýndi ég bæði halogen og
flúorljós sem voru framleidd
með nýstárlegri aðferð. Þau
voru meðal annars framleidd
með haglabyssum og sprengi-
efnum. Tilgangur verkefn-
anna var að fá ófyrirsjáanlega
útkomu. Ég sýndi einnig á
stórri hönnunarsýningu á
Kjarvalsstöðum í fyrra sem

hét Kvika. Þetta eru fyrstu
stærstu verkefnin til þessa.
Það var frekar erfitt að byrja
nýjan starfsferil eftir að ég
dró úr hljóðmennskunni.“

– Er ekki góður tími að byrja
á svona nýsköpunarverk-
efnum á tímum sem þessum?

„Jú, það er mjög skemmti-
legt að vinna í nýsköpun í
kreppunni. Það er bara góður
mórall í nýsköpunarbransan-
um í kreppunni. Ég mun því
halda áfram kennarastarfi
mínu og skapa mér feril í hönn-
uninni.“          – birgir@bb.is
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Glitrandi snauð jól

Á morgun rynni aðfangadagur
upp. Svo myndu jólin hellast
yfir. Allt sem til stóð um síð-

ustu jól var víðs fjarri. Árið
hafði verið undarlegt. Það sem

átti að verða hið bezta í lífi
hans hafði meira og minna
runnið út í sandinn og ein-

hvern veginn gufuðu áformin
upp. Vinir sem hann hafði ætl-

að að hitta á liðnu ári höfðu
gleymzt og þeir að sjálfsögðu
gleymt honum. Vináttu þurfti

að rækta.
Jólin höfðu alltaf verið

Magnúsi ráðgáta. Eiginleg til-
hlökkun lifði ekki lengur en

samt voru þau fastur partur af
tilverunni, en án þeirra gat

hann ekki verið. Nema núna.
Ekkert skipti máli. Allt sem
hafði litið svo vel út um síð-

ustu áramót var horfið. Framan
af hafði allt gengið upp. Hann

hafði mannað sig upp og breytt
til. Eftir að sambýliskonan
hafði gefizt upp með þeim

orðum að aldrei yrði hann full-
orðinn hafði hann dottið

hraustlega í það og misst úr
nokkra daga í vinnu. Þegar

hann mætti aftur á skrifstofuna
vissi hann að það var nóg

komið af verunni þar. Eftir að
hafa unnið hjá fyrirtæki sem
hét Litli verktakinn og ann-

aðist ýmiss konar viðhald var
endapunkti náð. Hann var sá

Audi-jeppanum með aðstoð
Glitfars fjármögnunarfyrir-

tækis spurði Sigrún hvort hann
væri með öllum mjalla. Þá,

fyrir nærri átta mánuðum, voru
þreytumerkin í sambandinu
augljós. Hún vildi ekki taka

neina áhættu. Auðvitað átti að
njóta lífsins, og hvaða máli

skipti það að eiga einn jeppa
og borga 100 þúsund kall á

mánuði fyrir stöðutáknið, sem
alltaf mátti skila aftur? Það var
ekki eins og hann væri að taka
neina áhættu. Hún sætti sig við
að keyra um á gömlum Skoda

Fabia. Reyndar bara þriggja
ára, en Skoda, var það ekki

fulllangt gengið? Enginn mað-
ur með mönnum léti sjá sig á
slíkum bíl. Hann vildi líka að
þau færu í almennilega sigl-

ingu um Karíbahafið, en hún
sagðist ekki hafa efni á því og

hann átti reyndar ekki hand-
bært fé, en það var alls staðar
hægt að fá lánað. Sigrún átti

reyndar peninga í banka. Það
vissi hann af því að þó hún

vildi ekki að hann skipti sér of
mikið af fjármálum hennar

hafði hún beðið hann að líta
yfir skattframtalið sitt og þá

sást að hún átti svolítið af pen-
ingum, en vildi ekki eyða

þeim. Þau rifust um jeppann.
Sigrún vildi ekki keyra hann

og sjaldan koma með honum í

Sigrún hafði gefizt upp fljót-
lega eftir að hann byrjaði að
vinna hjá bankanum. Hann

hafði getað valið úr bönkum
og valdi Glitljós, sem hafði
verið í uppsveiflu, frekar en
Þjóðbankann eða Þingkaup.
Reyndar fannst honum strax
eftir að hann byrjaði í grein-
ingardeildinni að þau væru

eitthvað undarleg vinnubrögð-
in og tölum væri hagrætt að

vilja yfirmanna. Kannski ekki
beinlínis ósannindi, en hag-
ræðing staðreynda og talna.

Honum hafði boðizt að vinna
hjá Landssparisjóðnum, en

launin voru lægri og ekki eins
fínt að vinna þar. Um það

höfðu þeir félagarnir verið
sammála.

Um leið og hann hóf störf í
Glitljósi sogaðist hann inn í

hringiðu heims sem var miklu
meira spennandi en vinna fyrir

gamaldags verktaka úti í bæ.
Þeir voru örlítið eldri en hann

en ótrúlega forpokaðir. Bjartur
var smiður og hafði verið ein-

yrki þegar leiðir þeirra Páls
lágu aftur saman eftir að sá

síðarnefndi hafði þvælzt um
heiminn og tekið að sér alls

kyns verkefni þegar hann gerði
hlé á heimsreisunni. Þeir virt-

ust oft ósammála en náðu alltaf
saman um það að reka fyrir-

tækið með lítilli skuldsetningu.

svona rétt til að slaka á eftir
langan vinnudag. Mikið var
um að vera og tvisvar hafði
hann lent í vinnuferðum til

London og Osló. Það var
magnað fjör, flogið á Saga
Class með Icelandair, bílar

biðu þegar út var komið, beztu
hótelin og fínir kvöldverðir.

Stundum hugsaði hann hversu
miklu skemmtilegra þetta væri

en að húka hjá Litla verktakan-
um, þar sem allt var í föstu fari

og frekar hefðbundið, fyrir
utan Jónu. Þau höfðu hitzt ein-

hvern tíma á barnum og farið
heim til hennar. Þá var hún

reyndar ekkert sérstök í rúm-
inu, en strákunum hafði fund-

izt hún flott og hrósuðu honum
fyrir að hafa náð henni. Sigrún

hafði spurt hann hvar hann
hefði verið um nóttina og hann

laug því til að hann hefði
sofnað fram á skrifborðið.

Augu hennar sögðu honum að
því væri ekki trúað. Á þessum
tíma bjuggu þau saman í íbúð-
inni hennar. Meiningin var að
reyna aftur. Hún sagði hreint
út, að ef hann kærði sig ekki

um að vera heima á næturnar
gæti hann bara haldið sig við
þessa nýju konu. „Þú þekkir
hana Jónu víst bara nokkuð

vel, er það ekki?“
Sigrún spurði hann hreint út

hvort hann hefði verið hjá

hóteli borgarinnar. Hann hafði
ekki efni á því til lengdar.

Fjandinn sjálfur, sjaldan hafði
líðanin verið eins vond og nú.

Dagurinn leið hægt, en um
kvöldið fóru þeir saman út

strákarnir og þegar þeir höfðu
drukkið nokkuð stíft barst talið

að Jónu og hvar hún væri.
Honum vafðist tunga um tönn

og vildi lítið um hana tala. Svo
mundi hann að enn var bíllinn
við stöðumæli og hann yrði að

sækja á morgun. Margt var
skrafað og hann var utangátta í
umræðunni, hugsaði um Jónu.

Hvern fjandann var hún að
gera? Auðvitað elskaði hann

hana ekki, en hún hafði gengið
á eftir honum með grasið í

skónum um lengri tíma. En
svo var þessi uppákoma í gær
og ekki hafði heyrzt frá henni

hósti eða stuna síðan þau
eyddu nóttinni saman, enda-

punktinum á sambandi þeirra
Sigrúnar. Það var ekki til-

hlökkunarefni að fara heim á
hótel Norðurljós í kvöld. Finna

varð aðra lausn á þessu
búsetumáli.

Þegar loks kom heim á hótel
beið Jóna þar og vildi tala, en

hann sagðist ekkert hafa að
segja og á ekkert að hlusta.
Hún bað um að fá að koma

með inn á herbergi. „Hvernig
vissir þú að mig var hér að

eini sem hafði lært í háskóla.
Litli verktakinn var reyndar

ekki lítið fyrirtæki. Þar störf-
uðu milli 35 og 50 manns.

Hann var framkvæmdastjóri
og bar ábyrgð á fjármálum fyr-
irtækisins. Eigendurnir Páll og
Bjartur voru hörkuduglegir, en
þeim samdi ekki alltaf og hon-

um ekki alltaf við þá. Þeir
vildu ekki kaupa ný tæki á

kaupleigu heldur eiga fyrir því
sem keypt yrði. Skrifstofu-

stúlkurnar voru svo sem ágæt-
ar. Jóna var mjög falleg og var

alltaf að gera hosur sínar
grænar fyrir honum, en Elín

var mun hæverskari og menn
tóku varla eftir henni. Hún var

hins vegar hörkudugleg og
alltaf til í að vinna eftirvinnu

en sagði aldrei neitt af viti,
fannst honum.

Eftir nokkra daga í vinnunni
spurðist út að Sigrún sambýlis-

kona hans væri farin frá hon-
um. Jóna var stöðugt að bjóða

honum í mat eða með sér á
barinn eftir vinnu. Óljóst hug-

boð réð því að hann þáði
sjaldnast boð hennar. Hvernig

í fjandanum stóð á því að
hann, vel menntaður maður,

gat aldrei haldið í konur? Sig-
rún hafði sagt nokkrum

sinnum að honum væri bara
annt um peninga og hugsaði
ekki um annað. Hún vildi að

þau eignuðust börn og myndu
giftast. Því tali eyddi hann,

enda lá 36 ára gömlum manni
ekkert á. Sigrún var tveimur

árum yngri og hafði lært lög-
fræði og sætti sig við að vinna
á opinberri skrifstofu. Svo ein-
kennilegt sem það var gat hann

ekki munað hvar. Hann átti
marga vini og þeir þurftu að
fara í keilu og á fótboltaleiki

og kepptust um það hver ætti
flottasta bílinn. Eftir kaupin á

þessum stórglæsilega bíl. Hins
vegar dáðist Jóna mjög að

jeppanum og bað hann oft að
skutla sér, ýmist heim eftir

vinnu eða til að hitta vinkonur
sínar. Hún hrósaði honum fyrir

að eiga svona flottan bíl. Ein-
hvern tíma barst bílinn í tal á
kaffistofunni. Allir smiðirnir

voru mjög uppnæmir yfir bíln-
um. Strákarnir dáðust að hon-

um en fremst fór Jóna, sem átti
ekki til orð yfir þessum glæsi-
lega bíl, sem var svartur með

skyggðum rúðum og rann létti-
lega um göturnar. Elín sagði

ekki neitt lengi vel, en spurði
svo hvort það væri Glitfar eða

Lýsingur sem ætti bílinn.
Botninn datt úr kaffitímanum
og hann varð vandræðalegur

yfir þessu.
Upp úr því fór hann að velta
því fyrir sér hvort ekki væri

rétt að skipta um vinnustað og
fara í einhvern bankann. Ekki
vantaði að þar voru greidd al-
mennileg laun. Þeir vildu við-
skiptafræðinga sem væru til í

að vinna lengi. Þá gætu þau
Sigrún ekki varið saman tíma.
Hún var oftast í góðu skapi og
skemmtileg, þótt henni fyndist
hann vera heldur mikill glanni

í fjármálum. Hann sá það
núna, að Sigrún hafði verið
ótrúlega þolinmóð gagnvart

honum meðan allt hans líf
snerist um að geta tekið þátt í

öllu með félögunum, verið í
keilu og farið á fótbolta-,

handbolta- og körfuboltaleiki,
alltaf með vinum sínum. Hvar
voru þeir nú? Hann hafði ekki

heyrt í þeim lengi, ekki einu
sinni Jóni vini sínum, sem

vann hjá nýja Glitljós-bankan-
um. Sjálfsagt var nóg að gera á

pappírstætaranum þessa dag-
ana eins og hjá öllum sem enn
héldu vinnunni hjá bönkunum.

Hann hafði sagt þeim það
margsinnis að þeir gætu stækk-

að fyrirtækið mikið ef þeir
tækju lán og fjárfestu í nýrri
tækjum og færu út í það að
smíða sumarbústaði. Eftir-

spurnin hafði verið ótæmandi
eftir bústöðum í nokkur ár.
Þeir höfðu ekki viljað það.

Hann hugsaði með sér að þeir
væru hugleysingjar og þyrðu

ekki að takast á við áskoranir.
Síðar átti hann eftir að komast
að því hversu rangt hann hafði

fyrir sér um þá félaga. Þeir
höfðu á endanum reynzt hon-

um skynugri, en það var meira
en hálft ár frá því að hann

hætti og fjörið var svo sannar-
lega fyrir hendi í bankanum.
Vinnufélagarnir voru flestir
yngri með þriggja ára nám í

viðskiptafræði. Hann var með
sitt gamaldags cand. oecon.
próf úr Háskólanum á Mel-

unum. Þeir komu úr nýju skól-
unum, Bifröst eða HR eða frá
útlöndum. Hagfræðina höfðu

þeir á hreinu. Stundum var
hann utanveltu þegar rætt var
um allar leiðirnar til að græða
peninga á því að færa þá milli

fyrirtækja, en svo tókst honum
að græða á því að leggja í

púkkið með þeim í einkahluta-
félaginu Gímaldi, sem átti að
kaupa hlutabréf í Glitljósi til
að hagnast á því að selja þau

aftur. Hver um sig lagði í
félagið einhverjar milljónir,

sem Glitljós lánaði þeim með
glöðu geði. Þegar hann reyndi

að fá Pál og Bjart til að taka
þátt í púkkinu voru þeir báðir á

einu máli og höfðu engan
áhuga. Viltu ekki koma til

okkar aftur? Það vildi hann
ekki enda fjörið miklu meira í
bankanum. Um þetta leyti var

hann farinn að sækja barina
með strákunum eftir vinnu,

henni um nóttina og hann
svaraði hreinskilnislega eftir

hik að svo hefði verið, og var
mjög vandræðalegur þegar
hann tíndi saman dótið sitt.
„Þú manst svo eftir því að
flytja lögheimilið þitt.“ Þá
vissi hann að samskiptum

þeirra væri lokið og fann fyrir
söknuði. Sigrún var alveg

ágæt, dugleg og sá um heim-
ilið eftir vinnu, þvoði meira að
segja af honum. Bölvaður asni
hafði hann verið. En hvert átti
hann að fara? Það kom honum

mest á óvart hvað sporin út
voru þung og hve lítið hann

átti af öðru en fötum. Allt
komst í jeppann. Kannski var

þetta bara bezt. Eftir mikla
umhugsun fór hann á hótel. Í
fyrsta skipti í langan tíma var

hann einn og félagarnir hvergi
nærri. Hann fór á hótelbarinn
og sat þar einn þegar hann sá

Jónu koma inn með eldri
manni, sem hann þekkti ekki
en fannst hann hafa séð áður.

Jóna leit ekki á hann en
gekk beint framhjá barnum í

hrókasamræðum við manninn.
Hver var maðurinn? Þau sett-
ust við borð inni í matsalnum
og honum fannst hún gefa sig
fullmikið að manninum. Þau

sem höfðu sofið saman nóttina
áður. Hann skellti í sig tvöföld-

um gin og tónik og velti því
fyrir sér hvað hann ætti að

gera. Strákarnir væru ábyggi-
lega farnir heim. Eftir einn í

viðbót sá hann hvar Jóna stóð
upp og gekk fram í áttina að

honum. Þegar hún fór framhjá
sagði hún hæ. „Ég tala við þig

seinna, hef ekki tíma núna.“
Hvað gekk eiginlega á? hugs-

aði hann og spurði: „Hvaða
maður er þetta?“ og fékk sama
svarið að þau skyldu tala sam-
an seinna. Hann skildi hvorki

saman, hugsaði hann. Eða
hvað? Þegar hann var að ganga

upp að hótelinu sá hann hvar
Jóna og maðurinn voru að

koma út. Þá áttaði hann sig á
því að þetta var einhver úr
viðskiptalífinu, einhver úr

einkaþotuliðinu. Og þó hann
myndi ekki alveg hver hann
var, þá mundi hann eftir að

hafa séð myndir í blaðinu Satt
og logið sem var óhemju vin-

sælt og sagði frá fína liðinu
svona rétt til að gleðja alþýð-

una, sem ekki gat leyft sér
snekkjuferðir og einkaþotu-

flug. Úti fyrir beið svartur
BMW af 700-gerðinni með

einkabílstjóra. Þau fóru inn í
bílinn og létu vel hvort að

öðru. Hann reyndi að horfa
ekki, en sá út undan sér að
Jóna leit í áttina að honum

með óræðum svip.
Hann ætlaði aldrei að geta

sofnað á hótelherberginu og
var alltaf að hugsa um þessar
tvær konur, Jónu og Sigrúnu.
Sú fyrri mjög óræð og greini-
lega ekki öll þar sem hún var

séð en Sigrún þessi jarðbundna
og alltaf traust. Loks sofnaði

hann undir morgun og svaf
yfir sig og varð heldur seinn í

vinnuna. Strákarnir hlógu
þegar hann gekk inn í skrif-

stofuna. Hann var ekki í skapi
til að taka þátt í glensi dagsins,

illa sofinn, örlítið þunnur og
enn að hugsa um atburði gær-
kvöldsins. Þegar hann ætlaði
til vinnu um morguninn rifj-

aðist óþægilega upp fyrir hon-
um að hann hafði rokið út í

bílinn drukkinn kvöldinu áður
og skilið hann eftir einhvers

staðar við Suðurlandsbrautina.
Orðinn of seinn tók hann

leigubíl og á leiðinni velti hann
fyrir sér hversu lengi hann

ætlaði að gista á einu dýrasta

finna?“ spurði hann, og hún
svaraði því til að hún ætti vini
á hótelinu sem hefðu sagt sér

hvar hann byggi. „Hvað varstu
að gera í gærkvöldi?“

Það varð löng og vandræða-
leg þögn. „Hver er þessi mað-
ur?“ „Vinur minn“ var svarið.
„Við skulum ekki ræða hann.

Hann skiptir ekki máli.“ Og
svo hjúfraði hún sig upp að

honum. Hlýjan af henni varð
til þess að varnirnar hurfu og

án orða fóru þau í rúmið og
elskuðust af mikilli ástríðu.
Löngu seinna varð honum
hugsað til þess hvað hann

hefði eiginlega verið að hugsa.
Það gat ekki hafa verið neitt

nema einmanaleiki og örvænt-
ing sem réðu gerðum hans

þetta kvöld, og reyndar þetta
sumar, sem var mjög undarlegt

í minningunni. En nóttin var
heit og enn varð honum

óþægilega heitt í hamsi þegar
ástarbríminn og ofsinn sem

gagntók þau bæði rifjaðist upp.
Þau höfðu verið komin að

einhverjum mörkum og kann-
ski hafði hann stigið yfir þau,

en hún átti eitthvað eftir. Hann
fékk skýringuna síðar og

gladdist ekki. Næstu dagarnir
voru frekar erfiðir. Norðurljós

var ekki ódýrasta hótelið og
sízt á háferðamannatímanum,
en allt í einu uppgötvaði hann

að sannir vinir voru fáir.
Keilufélagarnir ypptu öxlum

yfir vandræðum hans. Eitthvað
var krónan farin að gefa eftir,

en Glitljós virtist í góðum mál-
um. Ef fram færi sem horfði

myndi Gímald ehf. græða vel á
því að kaupa þar hlutabréf svo

það gerði lítið til þótt hótelið
væri dýrt. Hann yrði ríkur

fljótlega. Meira að segja for-
stöðumenn bankans tóku þátt í
þessum leik að kaupa hlutabréf

upp né niður í því hvað var á
seyði og ætlaði að taka í hand-
legg Jónu, en hún vék sér und-
an og sagði: „Ekki núna. Töl-

um saman á morgun.“
Honum varð talsvert um og
vissi ekki hvað hann ætti til

bragðs að taka og sagðist vera
að flýta sér heim og rauk fram
í anddyri og út. Áður en hann

vissi af var hann kominn undir
stýri á Audi-jeppanum og

lagður af stað heim til Sigrún-
ar, án þess að hugsa um að

hann væri drukkinn. Hann sá
lögreglubíl framundan, sem
setti allt í einu blá ljós á og

sírenur í gang, og hugsaði með
sér hvern fjandann hann ætti til

bragðs að taka, en sem betur
fer ók lögreglubíllinn á mikl-

um hraða framhjá. Honum var
svo brugðið að hann lagði

bílnum við stöðumæli, rauk út
úr honum og gekk heim á hótel
Norðurljós. Það var talsverður

spölur og honum varð rórra
við gönguferðina og velti því

fyrir sér hvers vegna hann
hafði rokið út. Í sjálfu sér kom

honum Jóna ekki við. Þau
höfðu sofið saman í nótt en

ekki rætt um neitt. Hann átti
svo sem engan rétt til hennar,

en fannst hann samt niður-
lægður með því að hún vildi
ekki tala við hann. Fólk sem

sefur saman talar fjandakornið
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árum en varð að hætta við
vegna þess að konan vildi ekki
skilja við Smára svo hann gæti
gifzt skrifstofustúlku sem hann

hafði barnað. Það voru víst of
miklir peningar í spilinu sem

fylgt höfðu fyrri konunni, sem
hafði erft föður sinn, vel

þekktan, harðduglegan og virt-
an verzlunareiganda í Reykja-

vík. Svo gekk skilnaðurinn í
gegn með látum. Honum var

mjög brugðið. Deildi hann
Jónu með þessum manni?

Hann varð að hitta hana. Dag-
inn eftir fór hann í Litla verk-
takann, sinn gamla vinnustað,
og spurði eftir Jónu. Elín leit á

hann vorkunnaraugum og
sagði að hún ynni þar ekki

lengur. Það skildi hann ekki og
spurði hvenær hún hefði hætt.

„Rétt eftir að þú hættir. Hún
var lengi búin að vera í sam-

bandi við Smára. Ég skildi
ekkert í þér að vera að snúast í
kringum Jónu eins og þú gerð-

ir og áttir þessa fínu konu.“
Hann ákvað að segja Elínu

ekki af því hve langt samband
þeirra Jónu hefði gengið enda

sagði Elín honum að vara sig á
henni. „Hún er falleg og skæð.
Smári á eftir að finna fyrir því,
kvæntur maðurinn. Það endar
illa og allir karlmenn ættu að

vara sig á henni. Hún er
blóðsuga.“

Vinur Jónu reyndist reka
stórfyrirtækið Hring sem

keypti í Glitljósi fyrir lán frá
vinum í Þjóðbankanum, sem

stofnaði í útlöndum sparifjár-
reikninga sem áttu að heita
Þjóðbanka-sparireikningar,

National Bank Savings
Accounts sem var síðan stytt í
Nicesave og gekk vel. Auðvit-

að kynntust bankamenn inn-
byrðis enda hittust þeir á fín-

asta barklúbbi borgarinnar,
Fjárhirðinum, sem í daglegu

tali gekk undir nafninu Fjárinn.
Strákarnir úr Þjóðbankanum
sögðu honum að þessi hug-
mynd svínvirkaði og að auk
annars bankastjórans, Krist-

jóns Ármannssonar, væri aðal-
heilinn á bak við útfærsluna
kona sem unnið hefði lengi í

bankanum og héti Eyfríður
Sigurjónsdóttir. Peningarnir

streymdu inn á reikninga í
Bretlandi og Hollandi og bank-
inn bólgnaði út eins og ofalinn
kálfur. Um kvöldið sat hann á

barnum á Norðurljósi þegar
hann sá Jónu koma inn. Hann

lét lítið fyrir sér fara. Hún gekk
að barnum og talaði við stúlk-

una innan barborðsins, sem
benti í átt til hans. Jóna gekk til

hans og brosti út að eyrum.
„Gott að sjá þig Magnús.“

Hann þagði. „Ertu ekki glaður
að hitta mig?“ Hann svaraði
engu, fann vel fyrir áhrifum
áfengisins og hvernig reiðin
blossaði upp í honum. Jóna

gekk að honum og ætlaði að
kyssa hann. Um leið sneri

hann sér undan og sagði: „Ég
kyssi ekki hórur.“ Hún sló

flötum lófa í andlit hans og
sagði: „Hver setur sig á háan

hest? Ég veit ekki betur en þú
sért sjálfur með allar klær úti

til að krækja í peninga og
verða ríkur. Það er enginn

munur á okkur. Við erum ekki
par. Þú vilt engar skuldbind-
ingar og ert of upptekinn af

sjálfum þér til þess að nokkur
kona endist hjá þér.“ Hann

roðnaði og varð enn reiðari og
sagði: „Segir hver? Konan sem

heldur við giftan mann?“ „Ég
held ekkert við hann. Við erum
bara vinir og þér kemur ekkert

litsins og segja þeim frá upp-
götvun sinni. Þar á bæ hafði
enginn áhuga. Um smámuni

væri að ræða, enda var það víst
ekki stefna Fjármálaeftirlitsins
að sinna slíkum smámálum, og

sumir bankamenn gerðu grín
að því og getuleysi þessarar

fínu stofnunar til að taka á
málum. Utanlandsferðir væru
meira spennandi en eitthvert

jag. Í bankaheiminum var
bannað að svíkja félaga sína.

Svikarar voru útilokaðir.

Glitfar, dótturfyrirtæki
Glitljós banka, beið ekki með
að rukka fyrir bílinn og þegar

hann gat ekki borgað hirtu þeir
hann af honum og rukkuðu

afganginn sem safnast hafði
upp og að auki bættu þeir við
reikningi vegna skemmda og
slits á bílnum. Hann gat ekki

borgað þessa hálfu milljón sem
þeir vildu fá. Síðar gerði hann
sér grein fyrir því hve heppinn

hann var að þeir skyldu taka
hann þá en ekki seinna. Það

hefði orðið enn dýrara. Nú var
hann líka húsnæðislaus og

vissi ekki hvert hann var að
fara, bíllaus, skuldugur og at-

vinnulaus. Ekki hafði verið
flókið að finna atvinnu. En það

gekk bara ekki núna. Páll og
Bjartur höfðu ekki einu sinni

handa honum vinnu. Þeir gátu
lofað honum að vera í herbergi

í húsi sem fyrirtækið átti úti í
bæ. „Bara borga seinna vinur,

þegar betur gengur.“
Svo féll stóra bomban.

Bankinn hafði strax farið í það
að gera fjárnám fyrir yfirdrætt-

inum með tryggingabréf í
bakhöndinni. Þannig var kom-
ið, að nú sat hann fyrir framan
Sigrúnu fyrrum sambýliskonu

sína á skrifstofu sýslumanns
og átti engin svör við því

hvernig hann ætlaði að greiða
meira en 700 þúsund krónur.

Hún starði á hann með blik
vorkunnar í augum og sagði:

„Ég skal bjarga þér og lána þér
fyrir þessu, en þú verður að
borga.“ Eins og lamaður sat
hann og gat ekki einu sinni
þakkað fyrir sig. Sloppinn í

bili en vissi ekki hvað hann átti
af sér að gera. Hann staulaðist

einhvern veginn út og skildi
ekkert í fyrrum sambýliskonu

sinni að vilja hjálpa sér. Þó
hann hefði viljað afþakka gat

hann það ekki. Stoltið varð að
víkja. Hann tók strætó að Litla
verktakanum, þurfti að tala við

einhvern. Hvorki Páll eða
Bjartur voru við. Elín bauð

honum að bíða og ekkert ann-
að að gera hvort eð var.

Elín bauð honum kaffi og
spurði hvernig honum liði.

Fyrst varð fátt um svör, en svo
sagði hann henni undan og of-

an af sínum högum, líka af
samskiptum þeirra Jónu og öll-
um sínum vandræðum og góð-
semi Sigrúnar, sem hann vissi

ekki hvenær væri hægt að
endurgreiða. „Ég vissi að hún

væri góð stúlka. Hún ræddi
stundum við mig um þig og

skildi ekkert í þér. Henni þykir
vænt um þig, en hefur fengið
nóg, en getur ekki hugsað sér
að sjá þig fara í hundana. Þig

vantar vinnu. Hvað viltu gera,
hvað geturðu gert?“ „Allt“

sagði hann örvæntingarfullur
og vissi að það var ekki sjón

að sjá hann. Ennþá gerði hann
sér vonir um að eitthvað kæmi
út úr Gímaldi og hann gæti þá
borgað. „Ef þú vilt skal ég tala
við pabba og spyrja hvort hann

geti notað þig með sér á

trillunni heima á Akurfirði.
Hann vantar einhvern með sér,

hann er farinn að eldast og
þetta hefur alltaf gengið vel hjá

honum.“
„Vill hann það?“ spurði

Magnús með vonarblik í aug-
um. Hún sagði svo vera og

hann vildi líka lofa honum að
búa hjá sér. Þegar hann vildi

vita af hverju Álfgeir faðir
hennar væri svona almenni-
legur svaraði Elín því til, að

hún væri frænka Sigrúnar og
gæti ekki hugsað sér að gamall

vinnufélagi yrði bjargarlaus
þótt gallagripur væri, og pabbi

sinn væri sér sammála. „Þú
getur byrjað í næstu viku“

sagði hún og rétti honum tutt-
ugu þúsund krónur fyrir flug-
farinu. Hann þakkaði fyrir sig
og kvaddi. Þetta var fyrir tæp-

um þremur mánuðum. Helgina
eftir hrundi bankakerfið og

Gímaldsgróðinn var fyrir bí.
Allt var hrunið í lífi hans, eng-

in kona, enginn bíll, engir fé-
lagar. Hið ljúfa líf viðskipta-

fræðingsins í bankaheiminum
var horfið. Saknaði hann þess?

Nei, en hann var sjálfum sér
reiður fyrir að hafa klúðrað

tækifærunum. Leiðin til Sig-
rúnar var glötuð. Hún tók upp

samband við lækni, ekkjumann
með tvö lítil börn, og blómstr-
aði, hafði sent honum skilaboð

með Elínu um að hafa ekki
áhyggjur af skuldinni því hún

treysti honum þrátt fyrir allt að
minnsta kosti til að borga.
Hann hefði þó sagt henni

hvernig hún ætti að spara. Því
hafði Magnús gleymt.

Hvílík tilbreyting að standa
á dekki og draga ýsu og þorsk,

þótt stundum blési. Glitrandi
hreistur sjávargullsins settist í
fötin hans. Hverju skipti þótt
allt féð væri tapað, Sigrún og
Jóna líka og Eirgerður orðin

bankastjóri Nýja Glitljós
banka? Hann andaði að sér

sjávarloftinu. „Elín kemur á
morgun. Vertu almennilegur
við hana. Hún er betri mann-
þekkjari en þú og hefur trú á

þér. Ég veit að þér helzt ekki á
konum, en hún hefur reynzt
þér vel. Sýndu nú hvað í þér

býr og að þú hafir lært eitt-
hvað.“ Um órakað andlit Álf-
geirs lék einhvers konar bros
eða glott. „Mamma hennar er

svona líka. Treystu Elínu.“
Meira var ekki sagt á

heimsiglingunni.
Þeir voru nýkomnir í land á
Þorláksmessu og hlustuðu á

fréttir á leiðinni um endalaus
vandamál í samfélaginu og

vandræðagang ríkisstjórnar-
innar við að leysa úr flóknum
viðfangsefnum. Margir höfðu

tapað öllu sínu líkt og hann
sjálfur og frekar svart fram-

undan. Það eina sem Álfgeir
sagði, markaður rúnum langs

og erfiðs lífs, var: „Þegar
heimskan gengur náttúruham-

förum framar líkar mér það
ekki.“ Það var logn á Akurfirði
og skreytingar loguðu um allt.

Finna mátti lykt af kæstri skötu
í loftinu og hún biði þeirra hjá
Oddnýju móður Elínar. Hann

hafði lært að verða nægjusam-
ari síðustu vikurnar og hlakk-

aði til þess að hitta Elínu.
Aumingja bankamennirnir á

Fjáranum, hugsaði hann. Þeir
höfðu reyndar margir misst

vinnuna.
Fötin glitruðu af hreistrinu.

Það var að minnsta kosti
alvöru glit, ekki fals og hjóm.
Hann hlakkaði til jólanna og

yrði ekki einn.

á kaupréttarsamningum, festu
verðið og svo gátu þeir keypt
seinna þegar verðið var orðið

miklu hærra en samnings-
bundið kaupverð. Þeir stofn-

uðu einkahlutafélög um kaup-
in, svona rétt til þess að

minnka áhættuna, sem þeir
sögðu þó að væri engin. Ekki
gat hann verið síðri. Stundum
velti hann fyrir sér hvort þetta
væri siðferðilega rétt. En svo

tók asinn við.
Þannig leið sumarið. Það fór

að kvisast út innan banka-
heimsins að eitthvað kynni að

draga saman á peningamarkaði
þegar liði fram á næsta ár.

Flestir gerðu lítið úr því enda
var Fjármálaeftirlitið iðið að

gefa út heilbrigðisvottorð fyrir
bankakerfið og ráðherrar mót-
mæltu því að nokkuð væri að,

þótt einhverjir fúlir Danir væru
að nöldra um að ekki gengi allt

sem skyldi og þessi íslenzka
fjármálablaðra hlyti að

springa. Forsetinn og ráðherrar
voru viðstaddir ýmsar uppá-

komur á vegum banka og
fyrirtækja bæði innan lands og
utan, sem renndu stoðum undir

að allt væri í fínum gangi.
Einstaka sinnum hitti hann

Sigrúnu og komst að því að
hún vann sem fulltrúi hjá

sýslumanninum í Reykjavík,
og þar var nóg að gera. Fólk
skuldaði víst mikið og þurfti

að mæta í fjárnám og svo voru
fasteignir og bílar seld á nauð-

ungaruppboðum. Hún hafði
áhyggjur en hann ekki. Ennþá
gat hann borgað hótelið, en nú
þurfti yfirdrátt til þess. Sigrún
sagði að hann væri galinn að

eyða peningunum svona. Hann
gæti eins kastað þeim út um

gluggan. Hagnaðurinn af Gím-
aldi beið hins vegar handan

við gluggann.

Jónu hitti hann sjaldan nú
orðið og hann hafði áttað sig á
því að hún hafði ekki tekjur frá
Litla verktakanum sem dygðu

til þess að lifa því mikla glans-
lífi sem við blasti. Loks varð
honum ljóst að hún hlaut að

eiga í nánu sambandi við
manninn frá Hring. Ekki hafði

gengið svo lítið á þegar hann
hafði kvænzt skrifstofustúlku

sem starfaði fyrir fyrirtæki við-
skiptafélaga síns sem rak Loft
Group fjárfestingafyrirtækið.

Gat verið að Jóna héldi við ný-
kvæntan manninn og ætti líka í

sambandi við hann sjálfan?
Reyndar höfðu þau ekki sézt í

tvær vikur og sá tími hafði ver-
ið fljótur að líða. Glitljós var
að opna útibú í Stokkhólmi,
sem átti að vera leið til að fá
sparifé Svía inn á reikninga

svipaða Nicesave-reikningum
Þjóðbankans. En hvar hafði

Jóna verið og hvað var hún að
gera?

Á leiðinni af barnum og
heim á hótel kom hann við í

sjoppu til að kaupa kók. Með-
an hann beið eftir afgreiðslu

leit hann yfir blöðin sem voru
til sýnis og rak augun í forsíðu

Satt og logið. Honum krossbrá.
Það var mynd á forsíðunni af

Jónu og forstjóra Hrings.
Fyrirsögnin var: „Er hjóna-

bandið farið í hundana?“ Hann
keypti blaðið. Frásögnin var

ekki merkileg en það voru
fleiri myndir af þeim og vinur-
inn hét Smári Jóhannsson. Nú

mundi hann hvar hann hafði
séð hann áður. Litli verktakinn

hafði unnið að því að breyta
fyrir hann húsi þegar hann ætl-

aði að gifta sig fyrir tveimur

við hvað við gerum saman. Þú
getur átt þig og ég vona að allt
þitt brölt endi illa. Þú ert and-
styggilegur.“ Hún rauk á dyr.

Hún var glæsileg þegar hún
strunsaði út af barnum. Honum

sortnaði fyrir augum og vissi
ekki hvað til bragðs átti að
taka. Auðvitað hafði hann

verið andstyggilegur. Sjálfsagt
hefði hann átt að hlusta á hana.

Það hafði hann aldrei gert,
ekki frekar en á Sigrúnu, sem

þó elskaði hann örugglega eða
hafði gert. Drukkinn staulaðist

hann upp á herbergi og fann
fyrir tómleika. Hann fældi alla

frá sér og vildi bara njóta
lífsins, en það var ekki svo

skemmtilegt núna. Skuldin við
hótelið var há. Fyrir utan var
tekið að skyggja enda hafði

verzlunarmannahelgin liðið í
einhvers konar leiðslu. Vinna,

Fjárinn og allt rann saman í
eitt. Hvers virði var þetta allt

saman? Auðvitað má ekki láta
á sér bilbug finna, þá sýnir

maður veikleikamerki, sem er
bannorð í bankaheiminum.
Tómleikatilfinningin fylgdi

honum næstu daga og vikur en
lífið gekk sinn vanagang, eða

þannig. Danskir blaðamenn
höfðu komið í bankann og

vildu tala við einhvern sem
gæti sagt þeim hvað væri að

gerast í íslenzkum banka- og
fjármálaheimi. Þannig leið

ágústmánuður án þess að
nokkuð markvert gerðist. Hann

heyrði ekki aftur frá Jónu, en
Sigrún hafði hringt í hann til

að athuga hvort allt væri í lagi.
Hún var að fara í sumarfrí

heim til sín norður í land og
bauð honum að koma með, en
það fannst honum ekki passa

þó hann væri einmana.
Verkefnin í bankanum tengd-

ust útreikningum á því hvernig
stofna mætti sparifjárreikninga
í útlöndum svipaða Nicesave.
Hann mundi ekki hvenær það

rann upp fyrir honum að
gríðarlegir fjármunir hlytu að

hafa safnast á Nicesave, en um

svipað leyti fann hann að eitt-
hvað var farið að ergja yfir-

mennina. Vissulega þyrfti ný
lán til þess að bankinn gengi

áfram, en lánshæfismat var
gott, og ástæðulaust annað en

að nóg framboð væri af
peningum.

Einn daginn kom hann í
bankann og gekk framhjá ungu

starfsfélögunum, sem síðustu
dagana höfðu fengið bónus

fyrir að hringja í innistæðueig-
endur og bjóða þeim að flytja
peninga af bankareikningum

yfir í peningamarkaðssjóði og
helzt að kaupa hlutabréf í

Glitljósi, því gengið ætti eftir
að hækka. En það lækkaði bara

og hann var farinn að velta
fyrir sér framtíð sinni og gróð-

ans sem átti að koma af
Gímaldi. Allt í einu áttaði hann

sig á því að eitthvað var að.
Fyrir tilviljun uppgötvaði hann

að bankinn hlaut að svindla á
upplýsingagjöf til Fjármála-

eftirlits og Kauphallar. Hann
komst að því að deildarstjórinn
Eirgerður Brynjarsdóttir hafði
ekki borgað hlutabréf sem hún

hafði nýtt sér kauprétt á fyrir
175 milljónir, og þeir peningar

voru skuldfærðir, en hún ætl-
aði greinilega ekki að borga,
því kaupverðið var að verða
hærra en andvirði hlutabréf-

anna. Hann ákvað að láta yfir-
mann sinn vita. Daginn eftir
beið uppsagnarbréf á skrif-

borðinu, og þótt hann reyndi
að ná í yfirmanninn, þá var sá

bara ekki við. Þá barst rukk-
unarbréf fyrir því sem hann
skuldaði vegna Gímalds og
uppsögn á yfirdrætti í bank-
anum. Heimurinn hrundi. Í

byrjun september stóð hann
uppi atvinnulaus og fékk engar
skýringar á því af hverju hann

var rekinn frá bankanum.
Ekkert var hægt út á störf hans

að setja, en nú gat hann ekki
borgað hótelið og varð að fara

með nokkura vikna skuld á
bakinu, og ekki gat hann

borgað af jeppanum. Hann
ákvað að fara til Fjármálaeftir-

Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum skattstjóri
og síðan sýslumaður á Ísafirði og nú sýslu-

maður á Selfossi, hefur um langt árabil ritað
jólasögur í Bæjarins besta. Sú fyrsta birtist í
jólablaði BB árið 1986 og síðan hafa sögur
hans birst árlega að undanskildum árunum
1992 og 1993. Hér birtist nýjasta jólasaga

Ólafs Helga „Glimrandi snauð jól.“
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Sr. Fjölnir ásamt eiginkonu sinni Heiðrúnu Tryggvadóttur og börnum.

Gott að veraGott að veraGott að veraGott að veraGott að vera
komin heimkomin heimkomin heimkomin heimkomin heim
Sr. Fjölnir Ásbjörnsson og

Heiðrún Tryggvadóttir eru
nýju prestshjónin í Holti í Ön-
undarfirði. Fjölnir var áður
sóknarprestur á Skagaströnd.
Hann vígðist til prestsþjón-
ustu árið 2002 og hefur gegnt
prestsstörfum víða um land,
nokkur fyrstu árin sem afleys-
ingaprestur. Eiginkona séra
Fjölnis er Heiðrún Tryggva-
dóttir kennari og eiga þau þrjá
syni. Bæjarins besta ákvað að
kynnast nýju prestshjónunum
og settist niður með þeim yfir
kaffibolla.

„Heiðrún er Ísfirðingur“,
segir sr. Fjölnir. „Við fluttum
á Ísafjörð árið 2000 og ég var
við ýmis störf fram til 2002.
Þá um haustið sótti ég um að
fá að starfa sem afleysinga-
prestur og þjónaði síðan sem
slíkur á ýmsum stöðum. Fyrst
ár á Sauðárkróki, þaðan fórum
við til Vestmannaeyja, síðan
á Höfn í Hornafirði og loks á
Tálknafjörð. Árið 2006 er ég
svo fastráðinn á Skagaströnd
og þar höfðum við búið í rúm-
lega tvö og hálft ár áður en
við fluttumst hingað. Okkur

leið mjög vel á Skagaströnd
en það togaði í okkur að koma
vestur. Héðan eigum við góð-
ar minningar.“

Fjölnir hafði reyndar lengi
haft augastað á Holti. „Presta-
kallið var síðast auglýst laust
árið 2000 um það leyti sem ég
var að klára námið og því var
ég ekki gjaldgengur að sækja
um. Síðan hef ég alltaf haft
auga á þessu prestakalli.“

– Hvernig leggst það í ykkur
að vera komin vestur?

„Mjög vel. Hér erum við í
umhverfi sem við þekkjum
og hér eigum við stóran vina-
og frændgarð. Sem er líka
mjög gott fyrir strákana okkar.
Það var mjög sérstakt að flytja
t.d. til Eyja eða Hafnar í
Hornafirði þar sem maður
þekkti engan. Við vorum þó
mjög fljót að kynnast fólki.
En það er allt öðruvísi upplif-
un að flytja vestur á firði þar
sem maður kannast vel við
sig.“

Nýtt að búaNýtt að búaNýtt að búaNýtt að búaNýtt að búa
úti í sveitúti í sveitúti í sveitúti í sveitúti í sveit

Heiðrún er kennari að mennt
en er eins og stendur í fæðing-
arorlofi með yngsta soninn,
sem kom í heiminn á Jóns-
messunni í sumar. „Ég ætla
að klára fæðingarorlofið mitt
og síðan sé ég til hvað ég geri
næsta haust. Hingað til hefur
ekki verið erfitt að fá starf
sem kennari þó að það sé ef til
vill að breytast. Á öllu þessu
flakki hef ég alltaf getað geng-
ið inn í kennarastarf. Alltaf er
þörf fyrir kennara og það hefur
komið sér mjög vel að vera í
þessu starfi þegar maður er
giftur afleysingapresti. Það er
oft grínast með það að prestar
séu annað hvort giftir kennur-
um eða hjúkrunarfræðing-
um“, segir Heiðrún.

„Já, það er mjög algengt.
Enda hagkvæmt“, skýtur Fjöl-
nir að kíminn.

„Við erum mjög ánægð með
að vera komin aftur á Vest-
firðina“, heldur Heiðrún áfram.
„Við höfum fengið svo góðar
móttökur við komuna að við
erum mjög spennt fyrir þessu.
Eldri strákarnir okkar eru
einnig mjög ánægðir. Þetta eru
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mikil viðbrigði fyrir þá þar
sem þeir fara með skólabíln-
um yfir á Ísafjörð í skólann á
hverjum degi, auk þess sem
skólinn þar er töluvert stærri
en skólinn á Skagaströnd sem
taldi 110 nemendur. En það
vill þeim til happs að þeir eru
báðir í Kaupfélagshúsinu og
eru því frekar afmarkaðir, og
svo hafa þeir auðvitað stuðn-
ing hvor af öðrum og eiga
frændsystkini í skólanum. Þeir
bera sig mjög vel þrátt fyrir
að það sé ekki auðvelt að byrja
í skóla svona á miðjum vetri.“

„Lífið er annars óðum að
komast í fastar skorður. Ég
hugsa að eftir nokkra daga
eigi manni eftir að líða eins
og við höfum alltaf verið
hérna“, segir Fjölnir.

„Það er líka nýtt fyrir okkur
að búa úti í sveit. Okkur líst
mjög vel á það. Við höfum
líka búið á fámennum stöðum
áður, eins og t.d. á Tálknafirði,
og þar leið okkur mjög vel“,
segir Heiðrún.

„Segja má að Tálknafjörður
eigi sérstakan stað í hjarta
okkar, þó svo að okkur hafi
liðið vel á öllum þeim stöðum
sem við höfum búið á“, bætir
Fjölnir við.

„Já, alls staðar er gott að
vera“, segir Heiðrún. „En þetta
hefur í för með sér að jóla-
kortalistinn er orðinn endalaus
og maður hefur lent í því að
hitta einhvern í Kringlunni
sem maður þekkir en muna
ómögulega hvaðan á landinu
hann er.“

„Við getum orðið sagt að
við „þekkjum“ mörg þúsund
manns“, skýtur Fjölnir að.

„En hingað erum við komin
til að vera og erum hætt öllu
þessu flakki“, segir Heiðrún.

Alltaf breytingarAlltaf breytingarAlltaf breytingarAlltaf breytingarAlltaf breytingar
með nýjum mönnummeð nýjum mönnummeð nýjum mönnummeð nýjum mönnummeð nýjum mönnum

– Má búast við einhverjum
nýjum áherslum í prestsstarf-
inu eftir að þú tekur við, séra
Fjölnir?

„Það eru alltaf einhverjar
breytingar með nýjum mönn-
um en ég vona að ég geti starf-
að í samlyndi við alla og verið
til gagns. Fólk hér er mjög
jákvætt og skemmtilegt svo
maður finnur það á sér að hlut-
irnir eigi eftir að ganga vel.
Allavega leggst þetta vel í
mig. Ég er náttúrlega búinn
að kynnast kirkjustarfi víða á
landinu og hef þannig náð að
safna í sarpinn. Ég sé því ýmsa
möguleika framundan.

Og svo eins og Heiðrún
sagði áðan, þá höfum við
aldrei prófað að búa í sveit
áður. Það verður spennandi
að sjá þegar vorar þá mögu-
leika sem fylgja því að eiga
heima á bújörð yfir bjargræð-
istímann.“

– Ertu ekki að taka við starf-
inu á mjög annasömum tíma
fyrir presta?

„Jú, jólahelgihald er alltaf
mikilvægt og verður að vera
með ákveðnu sniði, svo ég
verð að koma mér ansi hratt
inn í hlutina. Svo fylgir jólun-
um margt ósýnilegt sem mað-
ur þarf að huga að. Margir
eiga um sárt að binda, hafa

kannski misst ástvini og þá
geta hátíðirnar verið erfiður
tími. Þó svo að þetta sé mikil
fjölskylduhátíð og flestir
gleðjist, þá má ekki gleyma
hinum.“

„Þetta eru líka sérstök jól
að því leyti“, bætir Heiðrún
við, „að þetta eru fyrstu jólin í
þeim efnahagsþrengingum
sem landinn stendur nú frammi
fyrir, þó svo maður viti ekki
ennþá nákvæmlega hvaða
áhrif þessar þrengingar eiga
eftir að hafa.“

„Já, þetta eru jól í kvíða hjá
mörgum. Og ekki er ólíklegt
að flestir sýni hófsemi við
jólahaldið, en það er ekki þar
með sagt að jólin verði neitt
verri fyrir vikið. Kannski að
þau verði látlausari, en þegar
maður er í faðmi fjölskyld-
unnar á það ekki að skipta
máli“, segir Fjölnir.

Fall er fararheillFall er fararheillFall er fararheillFall er fararheillFall er fararheill

Það gekk ekki áfallalaust
fyrir prestshjónin að flytja
vestur og blaðamaður vonar
að hér eigi við máltækið fall
er fararheill.

„Daginn sem Fjölnir fór í
starfsviðtalið fór bankinn okk-
ar á hausinn. Óneitanlega
hugsaði maður með sér að það
væri nú eflaust ekki það snið-
ugasta í heimi að leggja í bú-
ferlaflutninga þegar svona
stæði á. En við ákváðum að

kostirnir væru svo margir að
það væri vel þess virði“, segir
Heiðrún.

„Segja má að þetta hafi
verið mjög stressþrunginn
tími, bæði vegna ástandsins í
þjóðfélaginu og svo hvort
maður fengi brautargengi hér
vestra. Það tæmdist ört af raf-
geyminum“, segir Fjölnir og
hlær.

– Og eflaust ekki auðvelt
að flytja þvert yfir landið með
ungbarn.

„Nei, það er nú ekki það
þægilegasta í heimi að pakka
búslóð með kornabarn á hand-
leggnum. Og svo þegar ég var
að taka síðustu spýtuna úr
gámnum fyrir utan nýja heim-
ilið fékk ég svo svakalegt þursa-
bit, að Heiðrún þurfti að aka
mér á sjúkrahús. Ég hef aldrei
fengið svona bit áður og vissi
hreinlega ekki hvað var að
gerast. Ég var nýbúinn að vera
að burðast með píanóið og
svo fór þessi litla spýta svona
með mig. En ég var nú fljótur
að ná mér aftur á strik“, segir
Fjölnir.

„Við höfum sem sagt flutt
með okkur píanó á alla þá
staði þar sem við höfum búið.
Það er heimamundurinn og
því ómissandi. En fall er farar-
heill. Og við trúum því að það
sé kraftur í fjöllunum og fólk-
inu og mannlífið hér eigi sér
bjarta framtíð. Okkur finnst
gott að vera komin heim.“

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar,
viðskiptavinum og Vestfirðingum

öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs
árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu

sem er að líða

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Súðavíkurhreppur

Krabbameinsfélagið Sigurvon á Ísafirði
sendir félagsmönnum, velunnurum og öðrum
Vestfirðingum bestu óskir um gleðileg jól

og heillaríka framtíð.
Þökkum stuðninginn á líðandi ári.

Vestfirðingar, ferðafólk!
Hugheilar jóla- og nýárskveðjur frá Reykjanesi. Innilegar þakkir

fyrir samstarf og viðskiptin á árinu sem er að líða.
Ferðaþjónustan Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, sími 456 4844.

Óskum starfsfólki okkar, viðskiptavinum og Vestfirðingum öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla-
og nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla-
og nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða

Sendum okkar bestu óskir um gleðilega jóla-
og nýárshátíð og þökkum árið sem er að líða
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STAKKUR SKRIFAR

Jólahald í mótbyr
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Við lifum á umbrotatímum. Sjaldan hafa viðlíka hörmungar dunið á íslenskri
þjóð og nú. Fjárlagfrumvarp ríkisstjórnarinnar er köld vatnsgusa í andlit okkar
allra, nema þeirra sem sukkuðu og sóuðu með sjóði banka og fyrirtækja. Í
taumlausri græðgi sópuðu þau til sín tugum ef ekki hundruð milljóna íslenskra
króna. Skeytingarleysi þeirra var algert. Áður hefur þessum örfáu tugum karla
og nokkrum konum verið líkt við víxlarana í musterinu. Jesú Kristur velti um
borðum þeirra vegna þess að þeir vanhelguðu musterið. Hann rak þá út.

Enginn venjulegur maður skilur þá óheftu, taumlausu frekju og sjálfselsku
sem þetta fólk hefur sýnt og þó. Fjölmiðlar hafa velt sér upp úr óhóflegu líferni
þeirra og birt myndir af snekkjum og einkaþotum, sem nú er vitað hvernig
óhófsfólkið eignaðist. Orðið frelsi, einkum í viðskiptum, hefur fengið á sig
ógeðfelldan blæ. Frelsi vekur nú þá ímynd að kúga megi lýðinn. Margir, aldnir
jafnt og ungir hafa tapað sparnaði sínum á báli óhófsins, frekjunnar og græðg-
innar.

Þó fólk hafi í forvitni sinni haft gaman að því að fylgjast með hvernig þotu-
liðið hagaði óhófi sínu og munaði réttlætir það ekki að íslensku samfélagi sé
svo komið að skattar hækki, þjónusta minnki, framkvæmdum sé slegið á frest
og óvissan verði hlutur þúsunda sem ekki sjá fram úr skuldum og vandamálum.
Aldrei hefur stærri eignaupptaka orðið hlutskipti jafn margra og nú á jafn

skömmum tíma. Hverjar afleiðingar fjárhamfara verða til lengri tíma
litið er algerlega óvitað. Her hagfræðinga á engin svör.

Ríkisstjórnin hefur átt erfiða daga við að greiða úr óskapnaðinum.
Dýrar, en því miður gagnslitlar eftirlitsstofnanir dugðu ekki. Enginn stóð
vaktina. Hver bendir á annan þegar spurt er um ábyrgð. Er íslenskt sam-
félag  ábyrgðar- og getulaust þegar kemur að fjármunabrotum? Hægt er
að dæma ógæfumenn fyrir stuld á pilsnerdós og lambalæri. Hirði þjófurinn
bankann má ekki stugga við honum þótt heil þjóð standi eftir hnípinn.

Þess er saknað nú við jól að þjóðkirkjan hafi lítið látið í sér heyra.
Syndurum ber að fyrirgefa þótt fjöldanum blæði. Gamla testamentið
verður auðveldara lesefni en hið nýja. Brýnt er að almenningur fyrirgefi
sjálfum sér að hafa saklaus lent í miðri hringiðu fjárhruns, reyni að fyrir-
gefa ríkisstjórn og alþingi fyrir að hafa sofið á verðinum, en muni að
óskapnaðurinn má ekki endurtakast. Þegar ekkert er eftir verður fyrir-
gefning nýtt upphaf. Við verðum að treysta á okkur sjálf hvert og eitt.

Jólin gefa von um betri tíð en framundan er löng og torsótt leið.
Njótum þeirra. Við eigum margt gott fólk á Íslandi. Megi bera meira á
því, ásamt réttlæti og jöfnuði.

Gleðileg jól.

Samgönguráðherra hefur
ákveðið skiptingu 250 millj-
óna króna framlags úr ríkis-
sjóði til sveitarfélaga vegna
tímabundins samdráttar í afla-
marki þorsks á árinu. Er fram-
laginu ætlað að koma til móts
við tekjumissi sveitarfélaga
þar sem samdráttur verður í
atvinnu. Bolungarvík fær
hæsta framlagið, sé miðað við
höfðatölu, af sveitarfélögum
á Vestfjörðum en Bolungarvík

fær 9.650 krónur á hvern íbúa
sem gera 8.723.543 krónur.
Að sögn ráðuneytisins byggist
úthlutunin nú á sambærilegum
forsendum og árið 2007 sem
er áhrif ákvörðunar um afla-
niðurskurð á einstök sveitar-
félög þar sem aflamark er
skráð. Þó er að þessu sinni
miðað við minnkun aflamarks
eins og það var í hverju sveit-
arfélagi um sig þann 1. sept-
ember 2007, en ekki meðaltal

úthlutaðs aflamarks nokkur
fiskveiðiár þar á undan eins
og gert var fyrir ári.

Ráðuneytið segist telja, að
með því sé betur mætt áhrifum
af niðurskurði í aflamarki
þorsks í hverju sveitarfélagi
þar sem skoðuð er staða afla-
marks við upphaf þess tíma er
niðurskurðurinn tók gildi. Alls
er 200 milljónum króna varið
til þessa þáttar. Þá er sérstakt
tillit tekið til breytinga sem

átt hafa sér stað í lönduðum
afla milli fiskveiðiáranna
2006-2007 og 2007-2008.
Alls er 50 milljónum króna
varið til þessa þáttar, en fram-
laginu er ætlað að mæta
minnkandi umsvifum í starf-
semi hafna vegna ákvörðunar
um niðurskurð í aflamarki
þorsks.

Ákveðið að hámarksúthlut-
un til einstakra sveitarfélaga
yrði 35 milljónir króna. Mark-

mið úthlutunarinnar er að
framlag renni til þeirra sveit-
arfélaga sem verða fyrir um-
talsverðum áhrifum vegna
hins tímabundna samdráttar í
þorskafla.

Úthlutun til sveitarfélaga á
Vestfjörðum:

Bolungarvíkurkaupstaður:
Íbúar 904, Samt. kr. 8.723.
543., kr. á íbúa 9.650.

Ísafjarðarbær: Íbúar 3.963,
Samt. kr. 24.096.940., kr. á

íb. 6.080.
Tálknafjarðarhreppur: Íbú-

ar 290, Samt. kr. 2.267.642.,
kr. á íb. 7.819.

Vesturbyggð: Íbúar 920,
Samt. kr. 6.345.291., kr. á íb.
6.897.

Súðavíkurhreppur: Íbúar
214, Samt. kr. 0., kr. á íb. 0.

Strandabyggð: Íbúar 500,
Samt. kr. 151.421, kr. á íb.
303.

– birgir@bb.is

Vestfirsk sveitarfélög fá 41,5 milljónir

Matvælaframleiðsla hlut-
fallslega stærst á Vestfjörðum

Matvælaframleiðsla er hlut-
fallslega stærri á Vestfjörðum
í samanburði við önnur land-
svæði og greiðir þriðjung
launa í fjórðungnum. Þá er
ótalið fiskveiðar og önnur af-
leidd störf s.s. hótel- og veit-
ingahúsarekstur, verslun og
flutningsþjónusta. „Veiðar og
vinnsla á sjávarafurðum, land-
búnaðarframleiðsla og öflun
matartengdra hlunninda hafa
því löngum verið undirstöðu-
atvinnugreinar hér á Vest-
fjörðum. Vestfirðingar búa
yfir mikilli þekkingu á sviði
matvælaframleiðslu og hafa
fulla burði til að hasla sér enn
frekari völl á þessu sviði. Sér-
stök tækifæri liggja í hrífandi
náttúru, óspilltu dýralífi og
kraftmikilli menningarsögu.
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða hefur að undanförnu
tekið að sér að skoða þessa
þætti sérstaklega“, segir í grein
frá At-Vest.

Fjölmörg verkefni sem fela
í sér þróun á matvælum eru
nú þegar farin af stað á Vest-
fjörðum og má þar nefna
áframrækt á þorski, bleikju-
eldi og væntanlega kræklinga-

rækt sem munu skapa mikla
sérstöðu í framleiðslu. Önnur
sjálfstæð verkefni má nefna
s.s. sérhæfða framleiðslu á
lamba- og kindakjöti en mikill
áhugi virðist vera á vöruþróun
og heimavinnslu afurða. Auk
þess vinna Drangsnesingar að
vöruþróun á grásleppuafurð-
um, Patreksfirðingar skoða
tækifæri í tengslum við stein-
bítinn að ógleymdum sólþurrk-
aða saltfiskinum á Ísafirði.
Hrein náttúra Vestfjarða og
lífræn vottuð landssvæði skapa
auk þess tækifæri til að búa til
lífrænar afurðir eins og bláber,
krydd, te og jurtaveigar og
fleiri afurðir í landbúnaði í
hæsta gæðaflokki.

Nýverið reið Atvest á vaðið
með forverkefni í matar-
tengdri ferðaþjónustu. Ferða-
mönnum á Vestfjörðum fer
stöðugt fjölgandi sem er
tækifæri til að kynna matvöru
með sérkennum hvers svæðis
fyrir sig. Þannig nýtist hug-
myndaflug heimamanna í
vöruþróun, hönnun og fram-
setningu sem eykur verðmæti
vörunnar og sýnileika stað-
bundinnar matarmenningu

svæðisins. Settur hefur verið
af stað forverkefnishópur sem
kemur úr röðum vestfirskra
matvælaframleiðenda og fram-
reiðenda ásamt Atvest Sam-
starfið mun ná til fyrirtækja
og einstaklinga í vinnslu á
fiski, kjöti, mjólkurafurðum,
grænmeti, drykkjarvöru og
fleiri afurðum ásamt versl-
unum, ferðaþjónustuaðilum
og veitingastöðum.

Markmið verkefnisins er
fyrst og fremst að auka veltu

og söluhagnað á vestfirskum
matvælum til ferðamanna,
heimamanna og neytenda
almennt. Fjölmargir framleið-
endanna eru smáir og því er
samstarf þeirra mikilvægt til
að auka verðmæti á eigin
framleiðslu. Þeir geta sérhæft
sig í framleiðslu fyrir minni
markaði, t.d. ferðaþjónustuna.
Þannig hafa þeir áhrif á verð
og útlit vörunnar, þá getur sér-
staða hvers framleiðanda bet-
ur fengið að njóta sín og rekj-

anleiki afurða orðið meiri.
„Með öflugu samhæfðu átaki
aðila í greininni, Atvest og
annarra stofnanna eru tæki-
færin í tengslum við matvæla-
framleiðslu og matartengda
ferðaþjónustu gríðarleg. Með
úrvals hráefni og samstilltu
átaki aðila í greininni að vopni
er engum vafa undirorpið að
sóknartækifæri eru í atvinnu-
sköpun á Vestfjörðum“, segir
í greininni sem verður birt í
heild BB-vefnum innan tíðar.

Matvælaframleiðslega er hlutfallslega mest á Vestfjörðum.

Harpa
handhafi

Guðrúnar-
bikarsins
Harpa Björnsdóttir, for-

maður íþróttafélagsins
Ívars á Ísafirði, er handhafi
Guðrúnarbikarsins árið
2008. Guðrúnarbikarinn
er bikar sem gefinn var
Íþróttasambandi fatlaðra
árið 2000 af Össurri Aðal-
steinssyni, félagsmanni í
Lionsklúbbnum Esju til
minningar um eiginkonu
hans Guðrúnu Pálsdóttur.
Handhafi hans er valinn
ár hvert af stjórn ÍF og er
bikarinn afhendur þeirri
konu sem hefur starfað
sérlega vel í þágu fatlaðs
íþróttafólks.

„Harpa er einstakur
liðsmaður íþróttahreyf-
ingar fatlaðra og stjórn ÍF
samþykkti samhljóða að
handhafi Guðrúnarbikars-
ins árið 2008 yrði Harpa
Björnsdóttir, formaður
Ívars. Hún hefur verið val-
in af ÍF og Special Olym-
pics á Íslandi í fararstjórn
á alþjóðamót og hefur
hvarvetna vakið athygli
fyrir hlýtt viðmót, dugnað
og hæfileika í mannlegum
samskiptum“, segir í til-
kynningu.
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Tekin í norður Noregi síðasta sumar. Án efa fallegasta sólsetur sem að ég hef séð í lífi mínu.

Allir hlutir eru gott ljósmyndaefni
Anton Eðvarð Kristensen

hefur vakið mikla athygli sem
ljósmyndari hérlendis. Hann
er einungis sextán ára en samt
hafa þegar birst myndir eftir
hann í nokkrum fjölmiðlum
og mynd eftir hann hefur verið
valin í ljósmyndabók sem
kemur út erlendis. Móðir hans,
Sigurlaug Björg Edvarðs-
dóttir, og fósturfaðir, Ragnar
Sæbjörnsson, eru búsett á Ísa-
firði, en Anton býr syðra þar
sem hann stundar nám við
Iðnskólann í Reykjavík á upp-
lýsinga- og fjölmiðlabraut.

Pilturinn á ekki mjög langt
að sækja ljósmyndahæfi-
leikana því Sigurgeir Bjarni
Halldórsson langafi hans var
þekktur ljósmyndari á Ísafirði.
Sigurgeir var sjómaður og
einn fyrsti áhugaljósmyndari
Ísafjarðar, en óalgengt var að
aðrir en atvinnuljósmyndarar
tækju eins mikið af myndum
og hann á þessum tíma. Líkt
og langafinn er Anton ávallt
með myndavélina með sér og
reynir að ná góðum myndum
hvar sem hann er staddur.
Hann segir alla hluti vera gott
ljósmyndaefni, það þurfi
aðeins að sjá þá í réttu ljósi.

Bæjarins besta sló á þráðinn
til Antons og spjallaði við
hann um ljósmyndun.

– Sæll Anton. Okkur barst
til eyrna hér á Bæjarins besta
að þú værir búinn að vekja

töluverða athygli á þér sem
ljósmyndari. Hvenær fórst þú
að stunda ljósmyndun?

„Ljósmyndaáhuginn hefur
ávallt blundað í mér. Ég keypti
mér mína fyrstu myndavél í
ágúst í fyrra og áhuginn greip
mig samstundis. Eftir það tók
ég upp á því að ljósmynda
flest allt. Núna er ég að reyna
að gera áhugamálið að atvinnu
og hef stigið mín fyrstu skref
í þeim efnum.“

– Ertu þá fastráðinn ljós-
myndari fyrir einhverja aðila
eða fyrirtæki?

„Nei, ég er ekki fastráðinn
en það er oft haft samband við
mig og ég beðinn um að mæta
í fyrirtæki og tek þá myndir
sem það ætlar að nota. Svo er
ég beðinn um að ljósmynda
ýmsa viðburði.“

– Hvað ertu gamall?
„Ég er 16 ára.“
– Sextán ára og strax byrjað

að hafa samband við þig til
þess að ljósmynda auglýsing-
ar. Þykir það ekki nokkuð
góður árangur?

„Jú, ég held það bara. Ari
Magg var 19 ára þegar hann
var orðinn atvinnuljósmynd-
ari. Það er því markmiðið hjá
mér að vera kominn á samning
áður en ég verð 19 ára.“

– Hvernig hefur þú vakið
athygli á þér sem ljósmyndari?
Er það aðallega á veraldar-
vefnum?

„Þetta er rosalega mikið í
gegnum tengsl sem ég vek
athygli á mér. Þetta fer mjög
mikið eftir því hvaða fólk
maður þekkir og hvernig mað-
ur hefur samskipti við fólk.
En ég hef einnig vakið athygli
á mér á netinu og með fólki í
kringum mig sem hefur sagt
frá mér.“

– Hefur þú tekið þátt í ein-
hverjum ljósmyndakeppnum?

„Ekki neinum stórum keppn-
um nei. En það birtist ein
mynd eftir mig í bók sem kem-
ur út í New York í apríl á
næsta ári. Svo hafa myndir
eftir mig birst í Séð og heyrt
og Fréttablaðinu.“

– Þegar þú ferð af stað með
myndavélina, er þá eitthvað
eitt myndefni sem þú einbeitir
þér að?

„Ég hef mestan áhuga á
tísku- og auglýsingaljós-
myndun. En sem áhugamál,
þá koma ávallt fyrst upp í huga
mér landslagsmyndir, andlits-
myndir og stúdíómyndir.“

– Sækir þú einhverja við-
burði eða ertu oftast fenginn
til þess að fara á þá og taka
myndir?

„Ég er stundum beðinn um
að mæta á ljósmyndaviðburði,
en ég er að reyna að byggja
mér upp ferilmöppu með ljós-
myndum mínum og er því
duglegur að mæta á ýmsa at-
burði og taka myndir. Eftir að

Mér leiddist alveg hrikalega mikið heima, skellti upp góðri lýsingu og smellti af.
ég hef ljósmyndað þessa at-
burði er ég oft beðinn um að
lána eða selja myndir af þeim.“

– Ertu algjörlega sjálfmennt-
aður eða hefur þú sótt þér
einhverja ljósmyndamennt-

un?
„Ég er algjörlega sjálfmennt-

aður í þessu fagi, en ég byrjaði
síðasta vor í Iðnskólanum í
Reykjavík á upplýsinga- og
fjölmiðlafræðibraut, sem er

undanfari að ljósmyndun og
grafískri hönnun.“

– Reynir þú að ná sem nátt-
úrulegustum myndum eða
notastu mikið við eftirvinnslu
á þeim?
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„Mér finnst skemmtilegast
að vera einn úti í náttúrunni
með myndavélina og ljós-
mynda náttúruna. Mér þykir
samt gaman að leika mér með
lýsingu og ljósabúnað. T.d.
eru tónleikar besta myndefnið
þegar kemur að lýsingu. Það
kemur samt upp á einstaka
sinnum að ég þurfi að gera
litaleiðréttingu á myndum í
Photoshop í tölvunni og skerpa
myndirnar í því forriti. Ég er
samt ekki mikið að skeyta
saman myndum í tölvunni,
ekki nema ég sé beðinn sér-
staklega um það. Ég hef gert
það í örfá skipti að taka bak-
grunna í burtu af myndum og
setja annan bakgrunn.“

– Er þetta tímafrekt áhuga-
mál?

„Já, rosalega tímafrekt og

mjög mikil peningaeyðsla.“
– Stefnir þú á einhverja frek-

ari menntun í ljósmyndun?
„Já, mjög líklega, eða þá að

ég verð mjög heppinn og
kemst á fastan samning hjá
einhverju auglýsingafyrirtæki
og næ þá að starfa eitthvað
við ljósmyndun á Íslandi. Og
svo kemst maður kannski til
útlanda og starfar þar.“

– Hvaða eiginleika þarf góð-
ur ljósmyndari að hafa?

„Góður ljósmyndari þarf
aðallega að horfa á hluti með
öðrum augum en flest fólk
gerir og sjá öll sjónarhorn á
hlutum sem maður horfir á.
Allir hlutir eru gott ljós-
myndaefni og ef þú ætlar að
taka góða mynd, þá þarft þú
að sjá hlutina í öðru ljósi.“

– En myndir þú nálgast

fréttaljósmyndun á annan
máta?

„Þegar maður kemur á
vettvang í fréttaljósmyndun,
þá verður maður að vera rosa-
lega snöggur að hugsa og
finna myndefnið. Ef maður
kemur að bílslysi, þá þarf
maður að vinna hratt og hefur
knappan tíma til þess að
mynda slysið.“

– Ertu eitthvað búinn að
reyna að ná góðum fréttaljós-
myndum?

„Ég hef sótt borgarafundina
sem haldnir hafa verið síðasta
misserið og tekið myndir af
þeim, en það er voðalega
sjaldan sem ég mæti ekki ljós-
myndara frá Morgunblaðinu
eða Fréttablaðinu á þessum
viðburðum.“

– birgir@bb.is

Sigurrós í Höllinni 23.11.2008 bestu tónleikar sem að ég hef farið á, ekki
skemmdi fyrir að ég fékk að ljósmynda þarna fyrir þá drengi og er hægt að

sjá myndir frá þessu inn á minni heimasíðu og heimasíðu Sigurrósar.

Minnimalismi hafsins. Þessi var tekinn þegar að ég var í heimsókn hjá
pabba mínum í Noregi og við skelltum okkur í smá ljósmyndatúr.

Myndin er tekin í hvalfirði við gömlu hvalstöðina, föt frá
Moods of Norway og íslenskt landslag klikka ekki.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 626.Alls svöruðu 626.Alls svöruðu 626.Alls svöruðu 626.Alls svöruðu 626.
Já sögðu 143 eða 23%Já sögðu 143 eða 23%Já sögðu 143 eða 23%Já sögðu 143 eða 23%Já sögðu 143 eða 23%

Nei sögðu 483 eða 77%Nei sögðu 483 eða 77%Nei sögðu 483 eða 77%Nei sögðu 483 eða 77%Nei sögðu 483 eða 77%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ert þú sátt/ur við aðErt þú sátt/ur við aðErt þú sátt/ur við aðErt þú sátt/ur við aðErt þú sátt/ur við að
greiða tæpar 18 þúsundgreiða tæpar 18 þúsundgreiða tæpar 18 þúsundgreiða tæpar 18 þúsundgreiða tæpar 18 þúsund

krónur í nefskatt ti RÚV?krónur í nefskatt ti RÚV?krónur í nefskatt ti RÚV?krónur í nefskatt ti RÚV?krónur í nefskatt ti RÚV?

Til leigu yfir jól og áramót er lít-
ið einbýlishús í Hnífsdal. Húsið
er fullbúið húsgögnum og hús-
búnaði og hefur gistirými fyrir
sex manns. Upplýsingar gefur
Erna í síma 869 4566.

Til sölu er Kia Sportage árgerð
2000, ekinn 83 þús. km. Verð
kr. 370 þús. Nýskoðaður. Uppl.
í síma 456 3612 og 869 4566.

Þaulvanur smiður getur bætt
við sig verkefnum fram að jól-
um. Uppl. í síma 824 0539.

Jólakjólar og drengjadress fyrir
jólin. Stærð: 0-3 ára. Upplýsing-
ar í síma 864 2803.

Innréttingin upp fyrir jólin! Tek
að mér uppsetningar á innrétt-
ingum, lagningu gólfefnis og
margt fleira. Vanur smiður.
Uppl. í síma 862 8388.

Elías KetilssonElías KetilssonElías KetilssonElías KetilssonElías Ketilsson (Elli Ketils) í
Bolungarvík varð áttræðuráttræðuráttræðuráttræðuráttræður
þriðjudaginn 16. desem-

ber. Í tilefni dagsins býður
hann ætingjum og vinum

upp á kaffi í Slysavarnahús-
inu við höfnina í Bolungar-
vík laugardaginn 20. des-
ember kl. 15. Gjafir eru
vinsamlegast afþakkaðar.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Atvinnuleysið var 0,6% í nóvemberAtvinnuleysið var 0,6% í nóvemberAtvinnuleysið var 0,6% í nóvemberAtvinnuleysið var 0,6% í nóvemberAtvinnuleysið var 0,6% í nóvember
Atvinnuleysi var minnst á landinu á Vestfjörðum í nóvember, eða 0,6% af áætluðum mannfjölda í fjórðungnum.

Atvinnuleysi jókst á landinu í heild um 75% að meðaltali frá október eða um 2.339 manns. Að því er fram
kemur í mánaðarlegri skýrslu Vinnumálastofnunar hefur atvinnuleysi ekki verið jafn mikið frá því í maí árið 2004.
Þá jókst atvinnuleysi um 80% á höfuðborgarsvæðinu en tæp 70% á landsbyggðinni í nóvember en atvinnuleysi er

nú mest á Suðurnesjum eða 7,2%. Á Vestfjörðum voru flestir atvinnulausir í Ísafjarðarbæ í nóvember eða 11
manns, því næst komast Súðavík og Vesturbyggð en í báðum sveitarfélögum voru sex á skrá atvinnulausra. Þrír

voru skráðir í Reykhólahreppi, Tálknafjarðarhrepps og Strandabyggð en engir í öðrum sveitarfélögum fjórðungsins.

Jól fjarri fósturjörðinni
Jólin halda nú innreið sína

með öllum sínum ljóma og
hefðum. Götur eru færðar í jóla-
búninginn og gluggar heima-
húsanna lýsa skreyttir út í
skammdegið. En ekki halda
allir Vestfirðingar jól sín á
Íslandi og hvernig eru jólin ann-
ars staðar en á fróni? Ísfirð-
ingarnir Helga Sigurðardóttir
og Kristinn Grétarsson segja
hér frá aðventunni í Dana-
veldi.

Notalegt að haldaNotalegt að haldaNotalegt að haldaNotalegt að haldaNotalegt að halda
jólin í Danmörkujólin í Danmörkujólin í Danmörkujólin í Danmörkujólin í Danmörku

„Við fjölskyldan höldum nú
okkar önnur jól hérna í Dan-
mörku. Fyrstu merki um að
jólin séu á næsta leyti er þegar
jólabjórinn kemur í búðirnar
og í veitingahúsin í nóvember
og Danirnir flykkjast á jule-
frokost frá byrjun desember.

Yngsti fjölskyldumeðlim-
urinn, Viktoría Sólveig 5 ára
er á síðasta ári í leikskóla og
þar hefst jólaundirbúningur-
inn í nóvember. Í lok nóvem-
ber er byrjað að gera jólaskraut
og komið með pakka fyrir
jóladagatalið. Julenisse eða
hjálparsveinar jólasveinsins
hafa mikið hlutverk hérna og
er hann einhverskonar stríðn-
ispúki sem að hefur það hlut-
verk að vera með allskonar
grikki í desembermánuði. Það
kemur julenisse eða drillen-
isse heim með Viktoríu einn
dag í desember og þykir börn-
um þetta mjög spennandi (lítill
mjúkur bangsi sem að lifnar
svo við og gerir allskonar

galdra og prakkarastrik). Hér-
na í Danmörku er bara einn
jólasveinn eða julemand eins
og hann heitir og svo margir
hjálparsveinar. Ég þekki ekki
söguna á bak við þessa hefð,
en spurning hvort að þetta séu
einhverskonar frændur gömlu
íslensku jólasveinanna, þar
sem þeir voru jú þekktir fyrir
prakkarastrik. Nú, svo í skól-
anum hjá eldri börnunum sem
eru Anna Katrín 8 ára og
Daníel Már 10 ára eru bekk-
irnir með jóladagatal þar sem
að allir koma með einn pakka
fyrir 1.desember. Í skólum og
leikskólum er Luciu athöfn
og þá bera stelpur kerti á höfð-
inu íklæddar hvítu og ganga
um. Viktoría Sólveig tekur t.d.
þátt í þessari athöfn 11. des-
ember. Bæði í leikskólanum
og skólanum er síðan morgun-
matur með foreldrum um
miðjan mánuðinn og svo jóla-
hygge einhvern eftirmiðdag-
inn. Þannig að það er nóg að
gera í öllu þessu þegar það
eru þrjú börn á heimilinu.

Eplaskífur eða æbleskiver
eru mikið borðaðar fyrir jólin
en það eru mjúkar steiktar
bollur (af kleinuætt) og þær
eru borðaðar heitar með sultu
og flórsykri. Það er mjög hefð-
bundið að fara á kaffihús og
fá sér glögg og eplaskífur og
niðri í bæ og í Tívolí eru básar
sem selja slíkt. Kleinur tengj-
ast jólunum og eru bakaðar á
mörgum heimilum fyrir jólin
(smakkast þó ekki eins vel og
íslensku kleinurnar). Grjóna-
grautur eða risengrød er einnig

mikið notaður í desember
mánuði og er það t.d. uppáhald
„nissanna“.

Danirnir setja jólatrén upp
mjög snemma og eru margir
komnir með skreytt jólatré
1.desember. (Jólatrén eru líka
farin út strax eftir jólin) Það
er ekki mikið um jólaseríur í
gluggum og á húsum eins og
á Íslandi en meira um að fólk
setji seríu í tré og runna í garð-
inum (rafmagnið er svo dýrt!).
Miðbær Kaupmannahafnar er
mikið skreyttur með fallegum
ljósum, þó að það vanti mikið
þegar að Hótel D’anglaterre

er ekki ljósum prýtt þetta árið.
Miðbæjarkjarnar hérna á okk-
ar svæði eru með ljósaskreyt-
ingar yfir verslunar götur sem
gerir svæðið mjög jólalegt.“

Vestfirskar hefðirVestfirskar hefðirVestfirskar hefðirVestfirskar hefðirVestfirskar hefðir
í heiðri hafðarí heiðri hafðarí heiðri hafðarí heiðri hafðarí heiðri hafðar

Okkar jólaundirbúningur er
nokkurskonar blanda af ís-
lenskum og dönskum hefðum
eftir því sem við lærum meira
inn á danskar hefðir. Við bök-
um piparkökur og förum á
íslenskt jólaball. Fyrir síðustu
jól komu tveir íslenskir jóla-
sveinar með íslenskt nammi
fyrir börnin. Við förum á
skauta á Kongens Nytorv og
fáum okkur svo eplaskífur og
glögg á D’anglaterre, kíkjum
í Tívolí og skoðum skreyting-
ar og hittum vini. Aftur á móti
höldum við alltaf ákveðnar ís-
lenskar eða vestfirskar hefðir
í heiðri. Við höldum skötu-
veislu á Þorláksmessu með
ekta vestfirskri vel kæstri
skötu og hamsatólg sem við
fáum senda frá Hnífsdal. Þetta
árið eigum við von á tæplega
30 manns, (allt íslendingar þó)
og sumir hafa aldrei bragðað
skötu áður. Ég er alin upp við
skötu á Þorláksmessu og síð-
ustu ár hefur okkur hjónum
fundist þetta ómissandi hluti
af jólahaldinu. Þegar við
bjuggum í Reykjavík var
Ólafía amma alltaf með skötu-
veislu og þar safnaðist sá hluti
af stórfjölskyldunni sem var á
svæðinu saman í skötuveislu.
Svo erum við svo heppin að

vera komin með íslenskar
jólarjúpur, sem mágur minn
(Veigar Grétars) skaut, í fryst-
inn sem verða jólamaturinn í
ár. Svo er það hangikjötið á
jóladag. Við hjónin höfum
haldið mörg jól í Bandaríkj-
unum og þá fengum við alltaf
hangikjöt og fleira íslenskt
góðgæti til okkar um jólin.

Þannig að þó að við séum
ekki á heimahögum þá er alltaf
ákveðinn hluti sem kemur frá
Ísafirði, t.d. höfum við alltaf
fengið sendar heimabakaðar
sörur og lagkökur frá mömmu
og súkkulaðibitakökur frá
tengdamömmu. Það má því
segja að jólaundirbúningur og
jólahald hjá okkur sé íslensk
með dönsku ívafi.

Það er notalegt að halda
jólin í Danmörku. Danirnir eru
tímanlega að öllu og maður
upplifir ekkert jólastress eins
og oft var á Íslandi. Þá er ég
að sjálfsögðu að tala um þegar
við vorum í höfuðborginni.
Það er mikið lagt upp úr því
að hafa það huggulegt og hitt-
ast og njóta líðandi stundar.
Það sem vantar er að hafa alla
fjölskylduna í nágrenninu, ég
er þó heppin að systir mín býr
nálægt mér og um síðustu jól
komu foreldrar okkar og við
vorum öll saman á jólunum
hérna hjá okkur. Alltaf þegar
ég hugsa til jólanna á Ísafirði
þá kemur upp í hugann hvað
það var mikil stemming að
kíkja í bæinn á Þorláksmessu-
kvöld og sjá jólastemminguna
og allir að óska öllum gleði-
legra jóla!“

Næsta tölublað
BB kemur út

miðvikudaginn

8. janúar 2009.
Fréttavakt verður á

bb.is yfir hátíðarnar.

Gleðilega
hátíð!
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Margrét J. Birkisdóttir
og Gunnar Sigurðsson á Ísafirði

Gúllas súpa og
kókosbomba

Sælkerar vikunnar bjóða
upp á ljúffenga gúllas súpu
sem ætti að hressa og kæta mat-
háka í skammdeginu. Sælker-
arnir benda á að gott sé að
hafa snittubrauð með súpunni.
Einnig láta þau fljóta með
uppskrift að ómótstæðilegri
kókosbollubomba sem er
mjög vinsæll eftirréttur. Og
af því að það eru nú að koma
jól gefa þau lesendum Bæjar-
ins besta einnig einfalda upp-
skrift að jólanammi.

Gúllas súpa
500 g gúllas
5 msk olía
2 laukar
3 hvítlauksrif
8 kartöflur
4 gulrætur
1 tsk steinselja
1 tsk timian
6 súputeningar
½ tsk pipar
2 tsk salt
5 msk tómatþykkni
1 ½ ltr vatn

Kjötið steikt í potti í olíunni.

Allt grænmeti saxað. Allt sett
út í pottinn og látið malla við
vægan hita í rúma klst.

Kókosbollubomba
½ ltr vanilluís
1 stór poki Nóakropp
4 kramdar kókosbollur
1 askja jarðaber
1 peli rjómi
Súkkulaðispænir
Ísinn er settur í form, Nóa-

kroppi stráð yfir, þá kókos-
bollurnar og niðurskorin jarða-
ber.

Rjóminn þeyttur og settur
ofaná og skreytt með súkku-
laðispænum eða bræddu súkku-
-laði.

Þetta er fryst og tekið út 2-
3 klst fyrir notkun.

Auðvelt jólanammi
250 g núgat og 126 g súkku-

laði er brætt í skál yfir vatns-
baði. Hellt í álform eða sæl-
gætismót og látið kólna.

Við skorum á Edward Hob-
lyn og Sigríði Ólafsdóttur á
Ísafirði að verða næstu sæl-
kerar.

Lítið vatn í BolungarvíkurgöngumLítið vatn í BolungarvíkurgöngumLítið vatn í BolungarvíkurgöngumLítið vatn í BolungarvíkurgöngumLítið vatn í Bolungarvíkurgöngum
„Þetta er mjög svipað og verið hefur undanfarið. Við höfum ekki lent í neinum vandræðum með
vatn við jarðgangagröftinn. Það er nánast hægt að segja að göngin séu þurr Bolungarvíkurmegin
en Hnífsdalsmegin er smá vatn en ekkert meira en búist var við,“ segir Rúnar Ágúst Jónsson,
staðarstjóri Ósafls sem grefur Bolungarvíkurgöng, aðspurður hvort vatn hafi truflað gangagröft-
inn. Hann segir ekki reiknað með að mikið vatn komi í göngin nema tímabundið vatnsstreymi.
„Þá gætu komið svokallaðir vatnspokar en við teljum að þeir eigi að þurrkast upp,“ segir Rúnar.
Jarðfræðin í göngunum er svipuð og reiknað var með í áætlun þeirra að sögn Rúnars.

Áramótabrennur verða kveikt-
ar víða um Vestfirði á gaml-
árskvöld en flestum finnst það
vera ómissandi partur af því
að kveðja árið sem nú er að
líða og fagna hinu nýja. Sótt
hefur verið um leyfi fyrir átta
brennum á Vestfjörðum. Á
Ísafjarðar verður kveikt í
brennu á Hauganesi kl. 20:
30. Í Bolungarvík verður að
venju samkvæmt kveikt í
brennu við gamla flugvöllinn
við Þuríðarbraut kl. 20.30.
Björgunarsveitin Sæbjörg
stendur fyrir brennu við snjó-
flóðavarnargarðinn á Flateyri

kl. 20.30.
Brenna verður í Nausta-

tungu á Tálknafirði kl. 20.30
og brennur fara fram á við
Geirseyrarmúla Patreksfirði
og við Völuvöll á Bíldudal kl.
21. Björgunarsveitin Dagrenn-
ing verður með brennu austan
við fjárrétt á Víðidalsárgrund-
um á Hólmavík kl. 18 á sama
tíma og brennan á Mýrarholti
Drangsnesi verður kveikt.

Þann 6. janúar verður þrett-
ándabrenna í Hreggnasagryfju
í Bolungarvík þar sem jólin
verða kvödd á viðeigandi hátt
með öllu sem því tilheyrir.

Átta áramótabrennur

„Senn ganga í garð þrítug-
ustu jól ofanritaðs. Tíminn
flýgur. Það er eins og gerst
hafi í gær, þegar ég fékk bæði
Playmo-sjóræningjaskipið og
Playmo-kastalann í jólagjöf
frá mömmu og pabba þegar
ég var átta ára. Alveg eins og
ég hafði óskað mér! Það var
ótrúleg vellíðunartilfinning.
Sá er þetta ritar tapaði þó barn-
inu í sjálfum sér fyrir löngu
og hefur því miður ekki sömu
tilhlökkun til jólanna líkt og í
uppvextinum í Villta Vestr-
inu, nánar tiltekið í Bolungar-
vík á níunda áratugnum.

Til dæmis fékk greinarhöf-
undur ekki sömu vellíðunar-
tilfinningu á jólunum í fyrra
og þegar hann var átta ára, en
í fyrra gáfu foreldrar mínir
mér ruslafötu í jólagjöf. Já,
ruslafötu. Að vísu er ruslafat-
an úr burstuðu áli og er víst
einhverskonar „design“ sem
skiptir auðvitað sköpum þegar
kemur að ruslafötum. Er hún
ekki ósvipuð í laginu og R2
D2 vélmennið úr Stjörnu-
stríðsmyndunum. Ég passaði
mig á að vera ekki vanþakk-
látur, en ég vissi hreint ekki
hvað gera skyldi við þessa
plássfreku ruslafötu, annað en
að fylla hana af umbúðunum
sem hún var pökkuð inn í,
enda bjó ég þá í íbúð sem er
álíka stór og fyrstu farsímarnir
í gamla daga. Verð ég að við-
urkenna, að mér fannst nota-
gildið heldur rýrt, enda átti ég

alveg ágætis ruslafötu fyrir,
sem komst með góðu móti
fyrir undir vaskinum, þrátt fyr-
ir að vera hvorki „design“ né
úr burstuðu áli.

(Reyndar skal tekið fram,
foreldrum mínum til varnar,
að ruslafata þessi hefur nú
fengið uppreisn æru og gegnir
stöðu dósasafnara í nýrri og
stærri íbúð, hvar hún tekur
sig frekar vel út, enda „design“
ruslafata.)

Þessi vöntun mín á jóla-
skapi og tilhlökkun ræðst þó
eflaust aðallega af þrennu. Í
fyrsta lagi er greinarhöfundur
búsettur í Reykjavík, sem þrátt
fyrir ýmsa kosti, hefur þó mun
fleiri galla en landsbyggðin.
Til að mynda er erfitt að kom-
ast í jólaskap hér syðra, þegar
vart festir snjó og “rauð” jól
fá tvíræðna merkingu sökum
allra umferðarljósa-stoppana
á leiðinni til foreldra minna á
aðfangadag. Öðru gilti fyrir
vestan, hvar fátt kom þeim er
þetta ritar í meira jólaskap en
innilokunarkenndin sem fylgdi
því að snjóa inni. Ekkert skap-
aði meiri samkennd meðal
meðlima fjölskyldunnar en
þegar rafmagnið fór, þar sem
allar eldavélar og jólaljós,
voru á fullu blasti á sama tíma
í bænum, en rafmagn var í þá
daga af jafn skornum skammti
og erlendur gjaldeyrir er í dag.
(Ég er farinn að hljóma eins
og faðir minn!)

Í öðru lagi, þá hefur mark-

aðsöflunum tekist að eyði-
leggja jólaandann í samfélag-
inu, með því að skipta honum
út fyrir vínanda, græðgi og
neyslukapphlaup, sem ekki
einu sinni versta fjármála-
kreppa í manna minnum virð-
ist hafa áhrif á. Foreldrar
þamba jólabjór og jólaglögg
sem enginn væri morgundag-
urinn, kíkja síðan í Hagkaup
um hánótt, (þar er nú opið
allan sólarhringinn)og láta
glepjast af gylliboðum um
vaxtalaus lán til þess eins að
geta keypt nógu dýrar gjafir
handa börnunum sínum. Ell-
egar fá þeir að kenna á van-
þakklætinu sem fylgir í kjöl-
farið, þegar hin börnin fá flott-
ari leikföng og eineltis-hættu-
ástand skapast. Auðvitað er
þetta klisja, en það er óþolandi
þegar kaupmenn byrja jólin
fyrr með hverju árinu, nú í
september. Og hafi verslunar-
miðstöðvarnar ekki sogað úr
manni lífskraftinn á haustút-
sölunum, þá gera þær það
pottþétt á jólamánuðunum,
öllum þremur.

Í þriðja lagi, þá kýs vanfær
systir mín heldur að leita á
náðir sólarstranda og sumar-
húsa um jólin, sem ég hlýt að
túlka sem einhverskonar óvild
í minn garð og fjölskyldunnar.
Einhverra hluta vegna þykir
henni jólalegra að fljúga til
Flórída um jólin með kærast-
anum, en að vera í faðmi fjöl-
skyldunnar, eins og henni ber.

Það er einmitt svo jólalegt að
slá frá sér moskítóflugur,
svitna á enninu og bera á sig
sólarolíu meðan þú eldar
sterafyllta jólasteikina. Að
hún kjósi nærveru sveittra,
aldraðra offitusjúklinga í
Bandaríkjunum í stað blóð-
skylds bróður og foreldra, á
tímum þar sem samkennd og
samvera ætti að styrkja fjöl-
skylduböndin, hljóta að teljast
vonbrigði, enda er systir mín
stór hluti af fjölskyldunni,
meira að segja ¼ hennar, eða
25% þó svo þyngdaraukning
hennar á meðgöngunni gefi
annað og meira til kynna.
(Hey, ég verð að fá að hefna
mín einhvern veginn á fjar-
veru hennar!)

Sjálfur vil ég hvergi vera
annarsstaðar en í faðmi fjöl-
skyldunnar á jólunum. Enda
íhaldssamur í þeim efnum.
Það er eitthvað afslappandi
öryggi sem felst í þessum
helstu jólahefðum og er það
algerlega óþolandi ef aðrir eru
ekki sama sinnis, sérstaklega
manns eigin systir.

Í sífellu er mér sagt að þetta
viðhorf mitt muni breytast
þegar ég stofna mína eigin
fjölskyldu. Þá muni ég vilja
eyða tíma mínum með henni,
í stað þess að fara til foreldra
minna. Þetta getur vel verið
rétt, en ég þarf þá að finna
mér kærustu í snatri, ellegar
neyðist ég til þess að grafa
upp gamla Playmo-dótið mitt.“

Hví finn ég ekki jólaskapið?
Eftir Trausta Salvar KristjánssonEftir Trausta Salvar KristjánssonEftir Trausta Salvar KristjánssonEftir Trausta Salvar KristjánssonEftir Trausta Salvar Kristjánsson

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestlæg eða breytileg átt og él,
einkum við suður- og vesturströndina en léttskýjað

austanlands Frost 0-8 stig, en víða talsvert kaldara í
innsveitum á norður- og austurlandi. Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Útlit fyrir kalt veður áfram, með úrkomu í flestum
landshutum. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Útlit fyrir kalt veður

áfram, með úrkomu í flestum landshutum.
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