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Vestfirðingur ársins 2004 valinn á bb.is

Mugison hlaut flest atkvæði

Tíu ár frá
snjóflóðinu
í Súðavík
Á sunnudag eru liðin 10 ár

frá snjóflóðinu mikla sem féll
á Súðavík aðfaranótt mánu-
dagsins 16. janúar 1995.

Í flóðinu fórust 14 manns
en 34 björguðust. Þessa
hörmulega atburðar er minnst
í blaðinu í dag, m.a. með við-
tölum við nokkra einstaklinga
sem komu að björgunarstörf-
um sem og við tvö af þeim
sem björguðust giftusamlega.

Sunnudaginn 16. janúar nk.
verður haldin minningarguð-
þjónusta í íþróttahúsinu og
hefst hún kl. 14. Eftir athöfnina
býður Súðavíkurhreppur til
kaffisamsætis í grunnskólan-
um. Sjá nánar á bls. 8-13.

Guðmundur M. Kristjánsson, faðir Arnar Elíasar tekur við viðurkenningu og farandgrip úr hendi
Arnar Torfasonar í Gullauga (tv) og Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar, fréttastjóra Bæjarins besta og bb.is

Tónlistarmaðurinn Örn Elí-
as Guðmundsson, Mugison, er
Vestfirðingur ársins 2004
samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is. Ástæður þess
að lesendum vefjarins gáfu
honum atkvæði sitt, eru hversu
frábærlega hann hefur staðið
sig á tónlistarsviðinu, hvernig
hann gerði skíðaviku Ísfirð-
inga að eftirsóknarverðum at-
burði og hve duglegur hann
hefur verið við að kynna sínar
heimaslóðir. „Mugison er ein
besta kynning sem Vestfirðir
hafa fengið um langt skeið,“
segir í mörgum umsögnum
þeirra sem gáfu honum at-
kvæði sitt. Mugison gaf út nýja
hljómplötu á síðasta ári sem
hlotið hefur frábæra dóma.
Gagnrýnendur Morgunblaðs-
ins, Rásar 2 og DV hafa valið
plötu Mugisons, bestu plötu
ársins 2004, auk þess sem hann

er tilnefndur til fimm verð-
launa hátíð Íslensku tónlistar-
verðlaunanna sem fram fer í
næsta mánuði.

Í öðru sæti að mati lesenda
bb.is varð Jón Fanndal Þórðar-
son, verslunarmaður og for-
maður Félags eldri borgara í
Ísafjarðarbæ en hann var einn
af forsvarsmönnum Heima-

stjórnarhátíðar alþýðunnar
sem haldin var á Ísafirði á síð-
asta ári. Í þriðja sæti varð
Kristinn H. Gunnarsson, al-
þingismaður, sem varð í öðru
sæti árið 2003, og í fjórða sæti
varð Sigmundur F. Þórðarson,
húsasmíðameistari á Þingeyri
og formaður Íþróttafélagsins
Höfrungs. Vel á fjórða hundr-

að manns tóku þátt í kosning-
unni sem stóð frá miðjum des-
ember og fram til áramóta.
Þeir einstaklingar sem urðu í
1.-4. sæti fengu rúmlega helm-
ing allra greiddra atkvæða. Sjá
nánar um valið á Vestfirðingi
ársins 2004 og viðtal við Örn
Elías Guðmundsson, alias
Mugison á bls. 6 og 7.

Tónlistarmaðurinn Örn Elías Guðmundsson (Mugison) er Vestfirðingur ársins 2004.

Kristinn H. Gunnarsson var
valinn framsóknarmaður árs-
ins 2004 í netkönnun á vef
sambands ungra framsóknar-
manna, suf.is. Af tíu þúsund
atkvæðum fékk Kristinn um
þriðjung.

„Ég er mjög ánægður. Ég
gleðst bara mjög yfir þessum
stuðningi sem ég fæ og kemur
mér mjög á óvart og er þakk-
látur fyrir“, segir Kristinn í
viðtali við suf.is. Í viðtalinu
ræðir Kristinn meðal annars
um málþingið „Með höfuðið
hátt“ sem haldið var á Ísafirði
í sumar og hugmyndina um
háskóla á Vestfjörðum.

– thelma@bb.is

Kristinn H.
valinn fram-
sóknarmað-

ur ársins
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Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra í Ísafjarðarbæ

Leggur til að stöðugildum á vegum
bæjarins verði fækkað um þrjátíu
Magnús Reynir Guðmunds-

son, bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar segir handbært fé
bæjarins minnka um 813 millj-
ónir króna á þremur árum ef
fjárhagsáætlun sú sem meiri-
hluti bæjarstjórnar hefur lagt
fram nær fram að ganga. Hann
segir engar líkur á öðru en að
bæjarsjóður verði tómur á ár-
inu 2007 ef ekki fyrr miðað
við fyrirliggjandi gögn. Þetta
kemur fram í breytingatillög-
um bæjarfulltrúans fyrir seinni
umræðu um fjárhagsáætlun
bæjarins sem fram fer á morg-
un, fimmtudag.

Segist Magnús Reynir vilja
grípa til aðgerða og meðal ann-
ars leggur hann til að stöðu-
gildum hjá bænum verði fækk-
að um 30 á tveimur árum.
Hann vill einnig bjóða út rekst-
ur skíðasvæðisins í Tungudal
þar sem útgjöld til þess svæðis
hafi farið stórlega fram úr áætl-

un. Einnig leggur hann til að
Ísafjarðarbær segi sig úr
Fjórðungssambandi Vestfirð-
inga. Þá vill hann að fasteigna-
skattar verði ekki hækkaðir
eins og meirihlutinn hefur lagt
til og að varlegar verði farið í
hækkun ýmissa gjalda á ellilíf-
eyrisþega og öryrkja.

Á hádegi á mánudag rann út
frestur sá sem fulltrúar í bæj-
arstjórn höfðu til þess að leggja
fram breytingatillögur við fjár-
hagsáætlun bæjarins sem lögð
var fram fyrir nokkru. Meðal
tillagna Magnúsar Reynis er
sú að stöðugildum hjá Ísafjarð-
arbæ verði fækkað á næstu
tveimur árum um 30. Telur
hann að með því lækki launa-
kostnaður bæjarins um 100
milljónir á ári. Í tillögunni er
gert ráð fyrir að bæjarstjóra
verði falið að leggja fyrir bæj-
arráð hugmyndir um það
hvernig ná skuli þessu mark-
miði fyrir 1. júlí. Í greinargerð

með tillögunni segir að í
stefnuræðu bæjarstjóra hafi
komið fram að stöðugildum
hjá bænum hafi fjölgað um
nær 30 stöður frá árinu 1998
til ársins 2004 og að í áætlun
meirihlutans séu stöðugildi
ársins áætluð 287 talsins og
að laun og launatengd gjöld
ársins verði 1.064 milljónir
króna eða rúmlega 3,7 milljón-
ir á hvert stöðugildi.

Í greinargerð Magnúsar
Reynis segir m.a.: „Með slík-
um aðgerðum (þ.e. að fækka
stöðugildum) mætti freista
þess að reksturinn skilaði
nokkrum upphæðum á ári til
framkvæmda en miðað við
reksturskostnað bæjarfélags-
ins í dag, eru engar líkur á
öðru en bæjarsjóður verði tóm-
ur á árinu 2007, ef ekki fyrr,
miðað við fyrirliggjandi gögn.
sem þó hafa verið af skornum
skammti við áætlunargerðina
að þessu sinni. Benda má á að
í árslok 2002 var handbært fé
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans 1.016 milljónir króna en
samkvæmt áætlun meirihlut-
ans verður það komið niður í
203 milljónir þann 31.desem-
ber á þessu ári. Hefur rýrnað
um 813 milljónir króna á
þremur árum. Við þetta verður
ekki unað og bæjarfulltrúar
bera ábyrgð á því, að bæjarfé-
lagið eyði ekki um efni fram

ár eftir ár, án þess að gripið sé
til aðgerða.“

Þá leggur Magnús Reynir
til að rekstur skíðasvæðisins í
Tungudal verði boðinn út því
rekstur þess hafi farið marg-
sinnis stórlega fram úr áætlun
þrátt fyrir sérstakar umræður í
bæjarráði í þá veru að slíkt
ætti ekki að gerast ár eftir ár.
Þá er einnig lagt til að Ísafjarð-
arbær segi sig úr Fjórðungs-
sambandi Vestfirðinga frá og
með næsta aðalfundi sam-
bandsins sem haldinn verður
næsta haust. Við þá úrsögn
telur bæjarfulltrúinn að sparist
4,8 milljónir króna á ári. Í
greinargerð segir að sam-
bandið sé barn síns tíma og
ekki sé þörf á slíkum samtök-
um eins og áður var enda hafi
sveitarfélögum fækkað og
kjördæmi stækkað. Telur hann
að þátttaka bæjarins í Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða geti
verið mun arðvænlegri ef vel

er á málum haldið.
Magnús Reynir leggst í

breytingartillögum sínum
gegn þeim áformum meirihlut-
ans að hækka fasteignaskatta
í bæjarfélaginu og vill að þeir
verði óbreyttir. Hann leggst
einnig gegn ýmsum hækkun-
um á gjaldskrám fyrir þjónustu
til ellilífeyrisþega og fatlaðra.
Í greinargerð sinni segir hann
að meirihluti bæjarstjórnar
geri tillögu um 106,7% gjalda-
hækkun á akstursþjónustu fatl-
aðra. Hann segir að þar sé
hugsanlega og vonandi um að
ræða prentvillu frekar en við-
horf meirihlutans til þessa
hóps. Hann segir í greinargerð
sinni að tilhneigingar virðist
gæta til að hækka gjöld fyrir
félagsþjónustu meira en víða
annars staðar og segir að ekki
sé hægt að fallast á þær hug-
myndir að hækka húsleigu á
Hlíf um 25% á árinu.

– hj@bb.is

Magnús R. Guðmundsson.

Samgönguráðherra, Sturla
Böðvarsson, hefur fallist á
tillögur Vegagerðarinnar um
breytingar á þjónustuflokkun
vetrarþjónustu Vegagerðar-
innar á þann veg að tveir
neðstu þjónustuflokkarnir
færast upp um einn flokk.
Þessi uppfærsla mun hafa
töluverð áhrif á hálkuvarnir
á Vestfjörðum og verða nú
hálkuvarnir á helstu þjóðveg-
um í fjórðungnum sambæri-
legar við aðra þjóðvegi á
landinu. Í minnisblaði sem
ráðherra lagði fram á ríkis-

stjórnarfundi á föstudag kemur
fram að þessar breytingar séu
gerðar vegna þess að umferð
um vegi hefur stóraukist á und-
anförnum árum. Áætlað er að
umræddar breytingar hafi í för
með sér um 100 milljóna króna
kostnaðarauka á ári.

Björn Ólafsson, forstöðu-
maður hjá Vegagerðinni, segir
gleðilegt að ráðherra skuli hafa
fallist á tillögur þær sem unnið
hefur verið að hjá stofnuninni.
Björn segir þessar reglur hafa
orðið til í samvinnu við starfs-
menn Vegagerðarinnar í öllum

umdæmum. Aðspurður hvort
Vegagerðin sé í stakk búin til
þess að framfylgja þessum
nýju reglum segir Björn svo
vera. Hann segir ekki endan-
lega liggja fyrir hvenær farið
verður að vinna eftir þessum
nýju reglum en hann býst við
því að það verði á næstu dög-
um.

Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum að undanförnu
hafa reglur um vetrarþjónustu
Vegagerðarinnar sætt nokkurri
gagnrýni. Hefur því verið hald-
ið fram að þær hafi ekki tekið

mið af breyttu veðurfari og
aukinni þungaumferð á veg-
um landsins. Nýju reglurnar
munu hafa mest áhrif á þá
sem aka um Ísafjarðardjúp
og um Barðastrandarsýslu.
Þeir þjóðvegir hækka um
einn flokk og mun því til
dæmis vera sama þjónusta í
hálkuvörnum á leiðinni norð-
ur í land og á Ströndum og í
Ísafjarðardjúpi.

Áður minnkaði þjónustan
á Brú hjá þeim sem keyrðu
norður Strandir.

– hj@bb.is

Hálkuvarnir á Vestfjörðum aukn-
ar samkvæmt nýjum tillögum

Góð aðsókn var að skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal
um helgina. Göngumót sem haldið var á vegum Skíðafé-

lags Ísfirðinga gekk vel og stórar göngubrautir voru
troðnar í Tunguskógi. „Það er mjög gott færi. Loksins

núna, þegar ekki snjóar á okkur stanslaust, gefst okkur
tími til að troða almennilega“, segir Haraldur Tryggva-

son, starfsmaður skíðasvæðisins. „Þá var töluvert af fólki
á skíðasvæðinu um helgina, sérstaklega á sunnudegi.

Aðstæður voru ágætar, þó birtan hafi ekki verið neitt
svakalega skemmtileg.“ Innsta lyfta skíðasvæðisins bilaði

á sunnudag og búist við því að það taki um viku að gera
við. „Mótorinn bilaði og var sendur suður í viðgerð. Það

fer eftir samgöngum milli Ísafjarðar og Reykjavíkur
hvenær hann kemur aftur en ég vona að lyftan verði

komin í notkun um næstu helgi. Þetta hefði gengið hrað-
ar fyrir sig ef rafall úr togara hefði ekki bilað á sama

tíma, en vegna þess þurftum við að leita annað eftir
viðgerð“, sagði Haraldur. – halfdan@bb.is

Mikil umferð
um skíðasvæðið

Mikil umferð var á skíðasvæðinu í Tungudal um helgina.

Skemmdarverk unnin
á anddyri Íslandsbanka

Stórum steini var hent í
rúðu í anddyri Íslandsbanka
á Ísafirði í síðustu viku og
hún brotin. Lögreglan rann-
sakar málið og óskar upplýs-
inga frá þeim sem þær kunna
að hafa. Í síðustu viku var
lögreglunni tilkynnt um að
ekið hafi verið á kyrrstæða
bifreið sem stóð á bílastæði
við verslunarhúsnæði Neista
á Ísafirði. Sá sem ók á bif-
reiðina hirti ekki um að gera
eiganda eða lögreglunni við-
vart. Bifreiðin sem ekið var
á er grá og af gerðinni Subaru
Forester. Lögreglan óskar
eftir upplýsingum um atvik-

ið.
Ökumaður sem ók bifreið

með kerru í eftirdragi var
stöðvaður á Ísafirði í vikunni.
Ástæðan var sú að hann var
með farþega í kerrunni. Þá
má nefna að höfð voru af-
skipti af ökumanni vélsleða
innanbæjar á Ísafirði. Öllum
með ökuréttindi ætti að vera
kunnugt um að akstur slíkra
torfærutækja í þéttbýli er
bannaður. Ef menn þurfa
eldsneyti þá þurfa þeir annað
hvort að verða sér út um ben-
sínbrúsa eða flytja vélsleð-
ana á bensínstöð á kerru.

– thelma@bb.is
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Nokkrar breytingar hafa
orðið á kennaraliði skólans
sem er nú fjölmennara en
nokkru sinni áður. Síðastliðið
haust hófu tíu nýir starfsmenn
störf við skólann, sjö kennarar,
bókavörður, fjármálastjóri og

námsráðgjafi. Nú um áramótin
bættust fjórir nýir kennarar við
hópinn, þar af einn í fullu starfi
en fjórir í hlutastörfum. Þetta
eru Gunnar Páll Eydal sem
kenna mun raungreinar í stað
Kristins Harðarsonar sem er

að hætta. Svavar Þór Guð-
mundsson mun kenna frönsku
í hálfu starfi í stað Brynjars
Viborg sem verður í veikinda-
leyfi til vors. Þá koma inn fjórir
nýir stundakennarar, Dóra
Hlín Gísladóttir sem kennir

stærðfræði, Hákon Þorleifsson
sem kennir tölvutækni og svo
valgreinakennararnir Sigurrós
Eva Friðþjófsdóttir sem kenna
mun dans og Elín Ólafsdóttir
matreiðslukennari.

– hj@bb.is

Á laugardag voru braut-
skráðir 23 nemendur frá
Menntaskólanum á Ísafirði. Í
þeim hópi voru átta stúdentar,
ellefu vélaverðir með vélstjórn
1. stigs, einn vélstjóri af 2.
stigi, einn vélsmiður, einn
húsasmiður og einn meistari í
vélasmíði. Á sama tíma í fyrra
útskrifuðust 15 nemendur frá
skólanum. Í máli Ólínu Þor-
varðardóttur skólameistara
kom fram að aðsókn að skól-
anum hefur farið stigvaxandi
á undanförnum fjórum árum
og hefur skólinn undanfarin
tvö ár þurft að forgangsraða
umsóknum þannig að ekki
komust allir að sem vildu.

Við skólasetningu höfðu
borist 445 umsóknir saman-
borið við 379 árið áður. Af
349 dagskólanemum gengu
338 til prófs sem þýðir að
brottfall haustannar er 6% og
bendir það að sögn Ólínu til

þess að sá árangur sem skólinn
hefur náð við að minnka brott-
fall sé orðinn varanlegur. Sem
dæmi nefndi hún að haustið
2001 hafi brottfall verið 17,4%
en hafi síðan legið á bilinu
4,5-6,5%.

Þá kom fram hjá skólameist-
ara að nokkrar breytingar
hefðu orðið á húsakynnum
skólans. Tvær nýjar kennslu-
stofur voru í haust settar upp
til bráðabirgða í mötuneytis-
álmu heimavistarinnar auk
þess sem nú er að ljúka endur-
bótum á neðri hæð suðvestur-
álmu heimavistarinnar. Þar er
nú verið að taka í notkun tíu
rúmgóð herbergi með nýjum
húsbúnaði og snyrtingu sem
fylgir hverju herbergi. Þá hefur
tækjabúnaður skólans tekið
stórstígum framförum og er
þess ekki langt að bíða að allar
kennslustofur skólans verði
búnar skjávarpa og tölvu.

Útskriftarnemar úr MÍ ásamt Guðmundi Einarssyni og Ólínu Þorvarðardóttur. Mynd: Birgir Þór Halldórsson.

Aðsókn að skólanum fer stigvaxandi
Á þriðja tug nemenda útskrifuðust frá Menntaskólanum á Ísafirði

Undirbúningur er hafinn
fyrir tónlistarhátíðina Aldrei
fór ég suður sem haldin verð-
ur á Ísafirði um komandi
páska. Eins og mönnum er í
fersku minni var hátíðin
haldin í skíðaviku Ísfirðinga
í fyrra og þótti takast með
eindæmum vel.

„Þetta tókst svo vel í fyrra
að það var ákveðið að telja í
aftur“, segir Rúnar Óli Karls-
son, einn þeirra sem skipar
undirbúningsnefnd hátíðarinn-
ar. „Við stefnum á að hafa
þetta með svipuðu sniði og í
fyrra, blanda saman vestfirsk-
um hljómsveitum og stærri

nöfnum annars staðar frá. Við
reynum að hafa þetta heimilis-
legt og bjóðum alla velkomna.
Sama staðsetning og í fyrra er
inni í myndinni“, segir Rúnar,
en um síðustu páska var hátíð-
in haldin á neðri hæð Sindra-
bergs á Ísafirði.

„Það standa yfir viðræður

við hljómsveitir. Það er
greinilega mikill áhugi með-
al tónlistarmanna, bæði
heimamanna og að sunnan.
Þá er verið að reyna að fá
erlenda listamenn til að
koma fram og eru margir
þeirra mjög jákvæðir fyrir
þessu“, segir Rúnar Óli.

Reynt að fá erlenda listamenn
Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður verður haldin í annað sinn um páskana

Breytingatillögur meirihluta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar kynntar á blaðamannafundi

„Hækkanir á gjaldskrám nauð-
synlegar til að tryggja þjónustu“

Reiknað er með töluverðum
hækkunum á gjaldskrám sam-
kvæmt fjárhagsáætlun Ísa-
fjarðarbæjar sem verður til
seinni umræðu í bæjarstjórn á
fimmtudag. Forystumenn
meirihluta bæjarstjórnar segja
hækkanir á gjaldskrám tryggja
að þjónusta við bæjarbúa hald-
ist jafn góð og hún hefur verið.
Þeir telja nauðsynlegt að mjög
fljótlega komist niðurstaða í
viðræður ríkis og sveitarfélaga
um tekjuskiptingu því tekjur
sveitarfélaga verði að aukast
frá því sem nú er til þess að
mæta kröfum íbúa um aukna
þjónustu.

Á fréttamannafundi sem
haldinn var á mánudag kynntu
Guðni Geir Jóhannesson for-
maður bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar og Halldór Halldórsson
bæjarstjóri helstu þætti í fjár-
hagsáætlun bæjarins sem verð-
ur til seinni umræðu í bæjar-
stjórn á fimmtudag. Í máli
þeirra kom fram að rekstrar-
kostnaður bæjarins hækkar
mikið á þessu ári og sem dæmi
má nefna að launakostnaður
verður um 100 milljónum
króna hærri en á síðasta ári
þrátt fyrir tillögu um fækkun
stöðugilda um 7 á árinu.

Kostnaðaraukning verður
mest á fræðslu- og félagssviði
þar sem nýverið hefur verið
samið við kennara og leik-
skólakennara um talsverðar
launahækkanir.

Í tillögum meirihluta bæjar-

stjórnar eru lagðar til töluverð-
ar hækkanir á gjaldskrám. Að
sögn forystumanna meirihlut-
ans er almennt miðað við 4%
hækkun. Margar gjaldskrár
taka mun meiri hækkunum.
Þar má fyrst nefna að lagt er
til að leikskólagjöld hækki um
10% á árinu en hádegisverður
og hressing um 4%. Í félags-
legri heimaþjónustu verður
lágmarksgjald fellt niður en
gjald fyrir hvern tíma hækkað
um 50%. Gjald fyrir aksturs-
þjónustu fatlaðra og öryrkja
hækkar töluvert. Leiga á íbúð-
um á Hlíf I verður hækkuð um
25% í áföngum og gjald fyrir
heilsdagsskóla hækkar um
25%.

Eins og fram hefur komið í
fréttum hækkar álagningar-
stofn fasteignagjalda nokkuð
ásamt því að fasteignamat á
Ísafirði hækkar um 10%.
Munu því fasteignagjöld á Ísa-
firði hækka um allt að 22% af
ákveðnum eignum. Af öðrum
gjöldum má nefna að aflagjald
verður hækkað úr 1,28% í
1,4%. Við fyrri umræðu var
gert ráð fyrir að aflagjald
hækkaði í 1,6%.

Í samtali við bb.is á dögun-
um sagði formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar að tillögur um
álagningarstofn fasteigna-
gjalda yrði endurskoðaður á
milli umferða í ljósi hækkunar
fasteignamats á Ísafirði um
10%. Niðurstaðan varð samt
sú að tillögur um hækkun

álagningarstofns eru óbreyttar.
Eins og áður sagði breyttust
tillögur um hækkun aflagjalds
á milli umræðna og er nú ekki
gert ráð fyrir jafn mikilli hækk-
un og við fyrri umferð. Guðni
Geir segir að fyrri tillaga hafi
sætt töluverðri gagnrýni frá
sjávarútvegsfyrirtækjum og
ákveðið hefði verið að taka
tillit til þeirrar gagnrýni.

Aðspurðir hvort ekki hefði
komið fram viðlíka gagnrýni
á boðaðar hækkanir á öðrum
gjöldum sögðu forsvarsmenn
meirihlutans svo ekki vera og
því hefði ekki verið talin
ástæða til þess að breyta þeim
tillögum. Á undanförnum ár-
um hefur hlutfall íbúa í yngri
aldursflokkum bæjarins verið
að lækka. Um skeið hafa leik-
skólagjöld í Ísafjarðarbæ verið
með þeim allra hæstu á land-
inu. Aðspurðir hvort boðaðar

hækkanir á leikskólagjöldum
nú ásamt hækkun á öðrum
gjöldum virkuðu ekki neikvætt
á það fólk sem hefði í hyggju
að setjast hér að sögðu for-
svarsmenn meirihlutans svo
ekki vera. Þjónusta væri mjög
góð í Ísafjaðrarbæ og fyrir
hana þyrfti að greiða. Til þess
að tryggja áfram þessa góðu
þjónustu þyrfti nú að grípa til
þess ráðs að hækka gjaldskrár
eins og flest önnur sveitarfélög
væru að gera.

Við fyrri umræðu um fjár-
hagsáætlun var gert ráð fyrir
sölu eigna að fjárhæð 100
milljónir króna. Meirihluti
bæjarstjórnar leggur til við
seinni umræðu að sala eigna
nemi 60 milljónum króna.
Ekki hefur verið tekin ákvörð-
un um hvaða eignir verði seld-
ar. Fram hefur komið í fréttum
að nefnd hefur verið sala íbúða

á Hlíf 1. Ekkert hefur þó verið
ákveðið í því sambandi.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri segir ýmsar hugmyndir
hafa komið upp um hugsan-
legar eignasölur en ekkert væri
ákveðið í því efni. Bærinn ætti
ýmsar fasteignir sem hægt
væri að selja. Guðni Geir Jó-
hannesson formaður bæjarráðs
nefndi að sveitarfélög hefðu á
sumum stöðum verið að selja
veitufyrirtæki svo sem vatns-
veitur og skoða mætti þann
möguleika hér t.d. með því að
kanna þann möguleika að selja
Orkubúi Vestfjarða vatnsveit-
ur bæjarins.

Við fyrri umræðu um fjár-
hagsáætlun var gert ráð fyrir
að rekstrargjöld yrðu 152
milljónir króna umfram tekjur
og að veltufé til rekstrar yrði
0,4 milljónir króna. Við seinni
umræðu er gert ráð fyrir að

rekstargjöld umfram rekstrar-
tekjur verði 107 milljónir
króna og að veltufé frá rekstri
verði 45 milljónir króna.

Á fréttamannafundinum
varð forystumönnum meiri-
hlutans tíðrætt um tekjuskipt-
ingu ríkis og sveitarfélaga og
nauðsyn þess að niðurstaða
fengist úr viðræðum um hugs-
anlega breytingu hennar. Að-
spurðir hversu lengi sveitarfé-
lög gætu beðið lengi eftir nið-
urstöðu úr þeim viðræðum í
ljósi versnandi afkomu þeirra
sögðu þeir mjög brýnt að já-
kvæð niðurstaða fengist í þeim
viðræðum sem allra fyrst.

Bæjarfulltrúar Samfylking-
arinnar sátu blaðamannafund-
inn og tilkynntu þar að þeir
myndu ekki leggja til neinar
breytingartillögur við fjár-
hagsáætlunina.

– hj@bb.is
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Hjalti Rúnar Oddsson,
17 ára Ísfirðingur, var
kjörinn íþróttamaður

sveitarfélagsins Árborgar
fyrir árið 2004 fyrir frá-
bæran árangur í sundi.
Hjalti Rúnar er fæddur

og uppalinn á Ísafirði en
flutti á Selfoss með fjöl-

skyldu sinni fyrir um
tveimur árum þegar faðir
hans, Oddur Árnason tók
við stöðu aðstoðaryfirlög-

regluþjóns hjá lögregl-
unni í Árnessýslu.

Hjalti Rúnar varð efst-
ur í kjörinu en alls voru

13 íþróttamenn tilnefnd-
ir. Hann hefur átt fast

sæti í unglingalandsliði
Íslands frá árinu 2002 og

keppti m.a. á nokkrum
mótum á erlendri grundu
á árinu 2004 fyrir Íslands

hönd. Hjalti Rúnar æfir
6-9 sinnu í viku og er einn

efnilegasti sundmaður
landsins og æfir með

sunddeild Umf.Selfoss.
– bb@bb.is

Ísfirðingur
íþróttamaður
Árborgar 2004

Hjalti Rúnar Oddsson, íþróttamaður Árborgar.
Ljósm: Magnús Hlynur, Selfossi.
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Ökumaður vörubifreiðar sem stöðvaður var á Hestakleif í Ísafjarðardjúpi

Sýknaður af ákæru
um of mikinn ásþunga

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað bílastjóra vöru-
bifreiðar af ákæru um að hafa
ekið bifreið sinni með of mik-
inn ásþunga. Hann var stöðv-
aður við akstur eftir Djúpvegi
yfir Hestakleif og við vigtun
bifreiðarinnar kom í ljós að
ásþungi hennar var 3.400 kg.
á framási og 4.300 kg. á aft-
urási. Ekki var ágreiningur
um niðurstöðu vigtunarinnar.
Ákærði taldi sig hins vegar
ekki yfir auglýstum ásþunga-
takmörkunum þar sem við
vegamót vegarins upp á
Hestakleif var umferðar-
merki sem sýndi 5 tonna
þungatakmörkun. Lögregla
taldi mörkin vera 3.000 kg. á
hvorum ás.

Fyrir dómi var hins vegar
tekist á um hvers tegund um-
ferðarmerkis hefði verið við
áðurnefnd vegamót. Ákærði
hélt því fram að umrætt merki
hefði sýnt bifreiðaöxul með
fjórum hjólum en ekki tveim-
ur hjólum eins og segir í
reglugerð. Fram kom í réttin-

um að báðar tegundir merkja
voru til hjá Vegagerðinni.
Starfsmaður Vegagerðarinnar
sem setti merkið upp treysti
sér ekki til að fullyrða af eða á
af hvorri gerðinni merkið var
sem hann setti upp.

Ákærði krafðist sýknu þar
sem bifreið hans hafi ekki ver-
ið með ásþunga yfir 5.000 kg.
og auk þess sem umrætt merki
hefði ekki verið í samræmi
við ákvæði reglugerðar um

umferðarmerki og notkun
þeirra og því ekki falið í sér
löglegt boð til vegfarenda um
heimila ásþyngd ökutækja. Í
dómnum segir að á umrætt
umferðarmerki skuli letra há-
mark leyfðs ásþunga, en þyngd
áss með tvö hjól á ásenda og
þyngd tví- eða þríáss skuli vera
í samræmi við reglur um
þyngd ökutækja. Segir að þetta
verði ekki skilið á annan hátt
en að vegfarendur geti treyst

því að ásþungi samkvæmt
nefndu umferðarmerki eigi
við um ás með einu hjóli á
hvorum ásenda.

Var ákærði því sýknaður
af kröfum ákæruvaldsins og
sakarkostnaður greiddur úr
ríkissjóði. Erlingur Sig-
tryggsson dómstjóri kvað
upp dóminn. Ólafur Hall-
grímsson sótti málið af hálfu
ákæruvaldsins en ákærði
varði sig sjálfur fyrir dómi.

Menntamálaráðuneytið
hefur ákveðið nýjar dag-

setningar vegna samræmd-
ra lokaprófa í 10. bekk

grunnskóla í vor í kjölfar
þeirrar röskunar sem varð

á skólahaldi í grunnskólum
síðasta haust.  „Við fáum

því fjóra kennsludaga
aukalega sem léttir tölu-

vert á spennunni. Þá hefur
komið til tals að bæta við

kennslustundum og verður
tekin ákvörðun um það á

sameiginlegum grundvelli
skólastjórnenda. Ef af því

verður kemur upp sú
spurning hvernig fyrir-

komulagið verður og hvort
fjármagn fáist í það“, segir

Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á

Ísafirði.  Ákvörðun
menntamálaráðuneytisins

er tekin í samráði við
Námsmatsstofnun sem sér
um framkvæmd prófanna.
Prófgreinar og prófdagar í
10. bekk grunnskóla vorið

2005 verða eftirfarandi:
Íslenska: mánudagur 9.

maí. Enska: þriðjudagur
10. maí. Stærðfræði:

fimmtudagur 12. maí.
Danska: föstudagur 13.

maí. Samfélagsfræði:
þriðjudagur 17. maí. Nátt-

úrufræði: miðvikudagur
18. maí. Öll prófin fara

fram frá kl.9 -12.

Samræmdu prófunum
seinkað um fjóra daga

Grunnskólinn á Ísafirði.

Hvetjandi hf., eignarhaldsfélag
auglýsir eftir umsóknum um
kaup félagsins á hlutafé

Tilgangur félagsins er fyrst og fremst að ávaxta hluta-
fé með þátttöku í nýsköpun og uppbyggingu atvinnu-
tækifæra á norðanverðum Vestfjörðum.

Heimasíða félagsins er www.hvetjandi.is og er þar að
finna allar nauðsynlegar upplýsingar um félagið, um-
sóknareyðublöð og kröfur félagsins vegna þátttöku
þess í verkefnum.

Ennfremur er þeim sem áhuga hafa á að kynna sér
félagið bent á að hafa samband við framkvæmda-
stjóra þess, Eirík Finn Greipsson, Aðalstræti 20,
Ísafirði (hús Sparisjóðs Vestfirðinga).
Sími 450 4900. Netfang: hvetjandi@snerpa.is

Héraðsdómur Vestfjarða er til húsa í Neistahúsinu á Ísafirði.
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ritstjórnargrein
Vestfirðingur
ársins 2004
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Örn Elías Guðmundsson, tónlistarmaður kjörinn Vestfirðingur ársins 2004

„Ein besta kynning sem
Vestfirðir hafa fengið“

Vestfirðingur ársins 2004
samkvæmt valið lesenda
fréttavefjarins bb.is er Örn
Elías Guðmundsson (Mugi-
son), tónlistarmaður frá Bol-
ungarvík, sem staðið hefur sig
frábærlega á tónlistarsviðinu
á undanförnum árum og sér-
staklega á því síðasta. Örn Elí-
as gaf á síðasta ári út plötuna
„Mugimama (Is This Monkey-
music?) sem Morgunblaðið,
DV og Rás 2 hafa valið sem
bestu plötu ársins. Þá samdi
Örn Elías tónlistina við kvik-
mynd Friðrik Þórs Friðriks-
sonar, Næsland og hann er til-
nefndur til fimm verðlauna á
Íslensku tónlistarverðlaunun-
um sem fram fara í næsta mán-
uði.

Örn Elías stóð einnig fyrir
rokkhátíðinni „Aldrei fór ég
suður“ ásamt föður sínum,
Guðmundi M. Kristjánssyni,
hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar
(Papamug) um síðustu páska
og gerði þar með skíðavikuna

að reglulega eftirsóknarverð-
um atburði. Þá hefur hann ver-
ið ötull við að kynna heima-
slóðirnar eða eins og fjölmarg-
ir lesenda bb.is sögðu: „Mugi-
son er ein besta kynning sem
Vestfirðir hafa fengið um langt
skeið.“

Alls fengu 72 einstaklingar
atkvæði í kosningunni og
fengu þeir sem voru í 1.-4.
sæti rúmlega helming atkvæða
sem voru vel á fjórða hundr-
aðið. Faðir Arnar Elíasar,
Guðmundur M. Kristjánsson,
tók við viðurkenningu í tilefni
útnefningarinnar á laugardag
sem og eignar- og farandgrip
sem smíðaður er af Ísfirðingn-
um Dýrfinnu Torfadóttur,
gullsmið.

Í öðru sæti að mati lesenda
bb.is varð Jón Fanndal Þórðar-
son, verslunarmaður og for-
maður Félags eldri borgara í
Ísafjarðarbæ en hann var einn
af forsvarsmönnum Heima-
stjórnarhátíðar alþýðunnar

Örn Elías ásamt sambýliskonu sinni, Rúnu Esradóttur.
sem haldin var á Ísafirði á síð-
asta ári.

Í þriðja sæti varð Kristinn
H. Gunnarsson, alþingismað-
ur, sem varð í 2. sæti  2003, og
í fjórða sæti varð Sigmundur
F. Þórðarson, húsasmíða-
meistari á Þingeyri og formað-
ur Íþróttafélagsins Höfrungs.

Í næstu sætum komu Soffía
Vagnsdóttir í Bolungarvík,
Guðni Albert Einarsson, fram-
kvæmdastjóri á Suðureyri, Al-
bertína Elíasdóttir á Ísafirði,
Ólafur Sveinn Jóhannesson á
Tálknafirði, Rósamunda Jóna
Baldursdóttir, lögreglukona á
Ísafirði, Lýður Árnason, lækn-
ir og kvikmyndagerðarmaður
á Flateyri, Elvar Logi Hannes-
son, vert og leikari á Ísafirði,
Guðni Jóhannesson, fram-
kvæmdastjóri og bæjarfulltrúi
á Ísafirði, Magnús Guðmunds-
son, sjómaður á Flateyri og
Vestfirðingur ársins 2003 og
Friðgerður Guðmundsdóttir,
ekkja Rafns Jónssonar, tón-
listarmanns, sem lést á síðasta
ári.

Aðstandendur valsins á
Vestfirðingi ársins 2004, Gull-
auga á Ísafirði, hugbúnaðar-
fyrirtækið Innn hf., í Reykja-
vík og bb.is þakka lesendum
þátttökuna og óska þeim og
Vestfirðingum öllum velfarn-
aðar á árinu.

– bb@bb.is

Guðmundur M. Kristjánsson, faðir Arnar Elíasar tekur við viðurkenningu
og farandgrip úr hendi  Arnar Torfasonar í Gullauga (tv) og Hálfdáns Bjarka

Hálfdánssonar, fréttastjóra Bæjarins besta og bb.is

Skemmst er frá því að segja, að R-listinn fór enn einu sinni
af hjörunum, þegar minnst er á OR og Línu.net og önnur gælu-
verkefni Alfreðs Þorsteinssonar. Viðbrögðin voru þau sömu
og þegar ég vakti máls á því á sínum tíma, að kostnaður við nýj-
ar höfuðstöðvar OR myndu fara fram úr áætlun og kanna ætti
það sérstaklega.

Þá var farið að tala um Skálann við alþingishúsið, náttúru-
fræðihúsið í Vatnsmýrinni og endurgerð safnhúss Þjóðminja-
safnsins. Nú flutti Alfreð tillögu um, að borgarstjóri skyldi
kanna kostnað allra fyrirtækja í fjarskiptum, þar á meðal fyrir-
tækja, þar sem Reykjavíkurborg hefur engra beinna hagsmuna
að gæta.

Örn Elías Guðmundsson, söngvarinn og tónskáldið Mugison,
var til þess valinn af lesendum bb.is að bera sæmdarheitið
Vestfirðingur ársins 2004. Þetta er í fjórða sinn, sem bb.is
stendur fyrir því að Vestfirðingur er krýndur þessu sæmdarheiti,
sem áður í samvinnu við fyrirtækið Gullauga á Ísafirði og að
þessu sinni ennfremur með hugbúnaðarfyrirtækinu Innn hf í
Reykjavík. Á hæla Mugison kom Jón Fanndal Þórðarson, fyrr-
um garðyrkjubóndi og í þriðja sæti Kristinn H. Gunnarsson, al-
þingismaður.

Fullyrða má að Mugison hafi skotist með slíkum leifturhraða
upp á stjörnuhiminn tónlistarinnar að fá dæmi séu þar til jöfn-
unar. Má með nokkru sanni orða það svo, að á hann hafi verið
hlaðið lofi allt frá því að hans varð fyrst vart sem tónlistarmanns,
bæði hérlendis sem erlendis. Nægir í þessu sambandi að nefna
plötu hans Lonely Mountain, sem fékk fádæma góða dóma,
þátttöku í raftónlistarhátíð í Barcelona í júní s.l., tónlist hans í
kvikmyndinni Niceland, að ekki sé minnst á rokkhátíð alþýð-
unnar, Aldrei fór ég suður, sem lengi verður í minnum höfð.
Um Mugison hefur verið sagt að hann sé ,,einn áhugaverðasti
og efnilegasti tónlistarmaður sem fram hefur komið hérlendis
í mörg ár.“  Mugison hefur hlotið 5 tilnefningar til Íslensku tón-
listarverðlaunanna 2004, meðal annars fyrir plötuna Mugimama,
sem 18 helstu tónlistarsérfræðingar landsins telja tvímælalaust
bestu plötu ársins.

Á Heimastjórnarhátíð alþýðunnar, sem haldin var með
glæsibrag á Ísafirði, minnti Jón Fanndal Þórðarson landsmenn
á, að bóndinn, verkamaðurinn og sjómaðurinn, áttu ekki síður
þátt í að skapa hina nýju sögu íslensku þjóðarinnar og því ætti
aldarafmæli heimastjórnar á Íslandi ekki síður erindi til
almennings en fáeinna stjórnmála- og embættismanna, sem
eignuðu sér þessi merku tímamót. Fyrir framgöngu sína í þessu
máli og fyrir störf í Félagi aldraðra á Ísafirði var Jón Fanndal
ofarlega í huga fólks í vali á Vestfirðingi ársins. Kristinn H.
Gunnarsson, sem hlaut þriðja sætið, varð í öðru sæti í kosn-
ingunni í fyrra. Það er eðli stjórnmála að þeir sem taka þátt í
þeim séu umdeildir. Þótt velgengni Kristins þurfi ekki skýringar
við má þó í léttari tón ætla, að áhyggjur vakni hjá sumum hverj-
um. Jóni Fanndal Þórðarsyni og Kristni H. Gunnarssyni eru
færðar heilla- og hamingjuóskir með verðskuldaðan heiður.

Bæjarins besta óskar Mugison til hamingju með titilinn
Vestfirðingur ársins 2004. Hann er vel að þessu kominn, ungur
maður, sem fer vel með góðar vöggugjafir.

s.h.
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Vestfirðingur ársins 2004

Ummæli um fjóra
efstu í kjörinu

Örn Elías Guðmundsson (Mugison):
„Frábær tónlistarmaður – Gerði

skíðaviku Ísfirðinga að eftirsóknarverð-
um atburði – Vekur eftirtekt og aðdáun
hvar sem er – Er hrikalega töff og góð-
ur tónlistarmaður – Óstöðvandi í að
kynna heimaslóðirnar – Framúrskar-
andi tónlistarmaður og Rúna kærasta
hans líka – Ein besta kynning sem
Vestfirðir hafa fengið – Tónlistarsnill-
ingur sem hefur sannað að það er hægt að gera skemmtilega
hluti – Hefur verið góð auglýsing fyrir vestfirskt menningar-
líf – Öflugur talsmaður Vestfjarða – Er með eina bestu
plötu ársins – Hann er snillingur.“

Jón Fanndal Þórðarson:
„Hörku karl, fulltrúi alþýðunnar á

Vestfjörðum – Hélt hátíð fyrir alla –
Maðurinn á bak við Heimastjórnarhátíð
alþýðunnar – Hann er svo óbilandi bjart-
sýnn, jákvæður og fylginn sér – Jón er
samviska Vestfirðinga, frumkvöðull –
Vinnur meira fyrir Vestfirðinga en allir
þingmenn okkar til samans – Er oftast
boðberi sannleikans – Maðurinn er yfir-
fullur af réttlætiskennd að það hálfa væri nóg – Baráttumaður
fyrir betra lífi fyrir vestan – Skar upp herör gegn hroka og
lákúru sjálfstæðis- og framsóknarmanna í ríkisstjórn –
Maður alþýðunnar –  Frábær fulltrúi eldri borgara á svæð-
inu.“

Kristinn H. Gunnarsson:
„Hefur staðið sig vel fyrir Vestfirð-

inga –  Öflugur talsmaður Vestfirðinga,
reyndar sá eini sem við eigum á þingi –
Píslarvottur lýðræðisins – Lætur ekki
beygja sig til hlýðni – Fyrir að þora
vera hann sjálfur – Maður lýðræðis- og
landsbyggðar. Hlustar eftir röddum
fólksins – Trúr sínum kjósendum –
Ódeigur í ræðu og riti – Hvikar hvergi
frá sannfæringu sinni – Ber hag kjósenda sinna meira fyrir
brjósti en flokksagann – Heldur Vestfjörðum inni í umræð-
unni – Skársti þingmaður Vestfjarða, þorir að standa á sínu
– Stefnufastur og lætur ekki kúga sig til að falla frá sann-
færingu sinni.“

Sigmundur F. Þórðarson:
„Fremstur í hópi frábærs fólks hjá

Höfrungi – Helsta driffjöður Dýrfirð-
inga í íþrótta- og félagsmálum – Góður
gæi – Fórnfús fyrir æsku Dýrafjarðar,
Leiðandi í öllu íþrótta- og menningarlífi
í Ísafjarðarbæ – Hann er svo góður,
hann er svo duglegur – Mikill dugnaðar-
forkur – Óeigingjarn eldhugi og áhuga-
maður um ræktun uppvaxandi kyn-
slóðar.“

Eftirtaldir einstaklingar fengu einnig eitt eða fleiri atkvæði í
valinu á Vestfirðingi ársins 2004: Gunnar Atli Gunnarsson,
Ragna Aðalsteinsdóttir, Baldur Smári Einarsson, Vilborg Arn-
ardóttir, Ólína Þorvarðardóttir, Halldór Sveinbjörnsson,  Gísli
Ásgeirsson, Níels Ársælsson, Jón Jónsson, Rafn Jónsson, Guð-
mundur Einarsson, Hallgrímur Sveinn Sævarsson, Helgi Þór
Arason, Halldór Halldórsson, Þór Harðarson, Jóhanna Odds-
dóttir, Guðmundur Halldórsson, Sigurður Gunnar Þorsteins-
son, Einar Oddur Kristjánsson, Dóra Hlín Gísladóttir, Halldór
Jónsson, Ísfirski unglingurinn, Smári Haraldsson, Þorsteinn
Másson,  Árný Halldórsdóttir, Auður Ólafsdóttir, Agnes M.
Sigurðardóttir, Þröstur Þórisson.

Arnar Kristjánsson, Falur Þorkelsson, Eiríkur Böðvarsson,
Óli M. Lúðvíksson, Olgeir Hávarðarson, Gísli Úlfarsson, Reynir
Torfason, Laufey Jónsdóttir, Einar Valur Kristjánsson, Guð-
finnur Pálsson, Magnús Ólafs Hansson, Jón Emil Svanbergsson,
Gylfi Gunnarsson, Önundur Jónsson, Haraldur Tryggvason,
Jónas Guðmundsson, Halldór Hlöðversson, Sveinn Karlsson,
Þröstur Jónsson og Brad Egan, Dorothee Lubecki, Sveinbjörn
Kristjánsson, Þóra Þórðardóttir, Magnús Hauksson, Hermann
Gunnarson, Þuríður Katrín Vilmundardóttir, Hlynur Snorra-
son, Hjörtur Hinriksson, Brynhildur Einarsdóttir, Guðmundur
Hjaltason og Ólafur Ragnar Grímsson.

Ísfirski/bolvíski tónlistar-
maðurinn Örn Elías Guð-

mundsson segir það mikinn
heiður að hafa verið valinn

Vestfirðingur ársins 2004 af
lesendum bb.is. Aðspurður

segir hann tíðindin hafa
komið sér mjög á óvart.
„Þetta er agalega mikill

heiður. Ég veit eiginlega
ekki alveg hvað hef ég gert
svona merkilegt. Persónu-

lega finnst mér það mitt
mesta afrek á liðnu ári að

hafa barnað unnustu mína“,
segir Örn en Rúna Esradóttir

verðandi barnsmóðir hans
verður að líkindum léttari

eftir um mánuð.
„Þar á eftir eru það

kannski þessar tvær plötur
sem ég gaf út. Svo finnst

mér mjög gaman að hafa átt
þátt í tónlistarhátíðinni Al-
drei fór ég suður, sem var

haldin á Ísafirði um síðustu
páska.“

Á lítinn heiður afÁ lítinn heiður afÁ lítinn heiður afÁ lítinn heiður afÁ lítinn heiður af
Aldrei fór ég suðurAldrei fór ég suðurAldrei fór ég suðurAldrei fór ég suðurAldrei fór ég suður

– Nokkrir kusu þig einmitt
út af þessari tónlistarhátíð,

frekar en út af tólistar-
ferlinum.

„Já, þetta er kannski ör-
lítill misskilningur, að ég

hafi verið að draga vagninn á
þessari tónlistarhátíð. Pabbi

(Guðmundur Kristjánsson
hafnarstjóri. Innskot: BB) á

99,9% heiður af þessari hátíð
og var án nokkurs vafa helsti

skipuleggjandi hennar.

Hann reddaði öllu. Ef
menn halda að ég hafi átt

þessa hátíð er það kannski út
af einhverri athyglissýki í

mér. Pabbi hreinsaði verk-
smiðjuna, íbúðirnar, reddaði

mat og gistingu og í rauninni
öllu. Ég var bara svo hepp-
inn að fá að vera í farþega-

sætinu og hjálpa til þegar
þess þurfti.

Því má svo auðvitað ekki
gleyma að fjöldi fólks kom
að þessari hátíð, ég spilaði
bara mitt hlutverk og aðrir

spiluðu sín.“

Rúntarar meðRúntarar meðRúntarar meðRúntarar meðRúntarar með
FM í botniFM í botniFM í botniFM í botniFM í botni

Örn Elías gaf út plöturnar
Niceland og Mugimama, is
this monkey music á liðnu

ári.
„Ég var fram að páskum

að vinna Niceland plötuna.
Ég gerði hana í kirkjunni í

Súðavík. Þar fór afskaplega
vel um mig og ég stend í

mikilli þakkarskuld við Súð-
víkinga, trúi varla að þeir
hafi treyst mér svona vel
fyrir kirkjunni. Ég hafði

ótrúlega góða aðstöðu þarna,
maður er einhvern veginn

ekkert að slæpast í kirkju og
heldur vel á spöðunum allan

tímann.
Ég byrjaði að vinna að

Mugimama í Súðavík, en
gerði samt megnið af henni í
gamla gráa húsinu í Hafnar-

strætinu á Ísafirði, beint á
móti gamla apótekinu. Þar

fór líka mjög vel um mig.
Að vísu gat verið svolítið

erfitt þegar rúntararnir voru
með FM í botni að keyra

framhjá, það er erfitt að taka
upp lágstemmdan söng við
svoleiðis aðstæður, en eins

og þeir vita sem hafa hlustað
á plötuna þá eru nokkur

róleg lög á henni.“

Geðveikur einnGeðveikur einnGeðveikur einnGeðveikur einnGeðveikur einn
inni í húsiinni í húsiinni í húsiinni í húsiinni í húsi

Þrátt fyrir ónæðið er hægt
að segja að rúntarar og

skemmtanaglatt fólk í miðbæ
Ísafjarðar hafi líka haft já-

kvæð áhrif á gerð plötunnar.
„Það varð til þess að

maður fór að gera eitthvað
rokk. Til dæmis er lagið Sad
as a truck gert á helgarkvöldi

þegar rúntararnir fóru ham-
förum á bílgræjunum og fólk

arkaði sauðdrukkið framhjá
húsinu. Þá var ég snargeð-

veikur einn inni í húsi að
klára plötu, þó maður hefði

að sjálfsögðu frekar kosið að
fara á djammið.“

Jón Fanndal erJón Fanndal erJón Fanndal erJón Fanndal erJón Fanndal er
náttúrurebell,náttúrurebell,náttúrurebell,náttúrurebell,náttúrurebell,
alvöru töffarialvöru töffarialvöru töffarialvöru töffarialvöru töffari

Örn er tilnefndur til
íslensku tónlistarverðlaun-

anna sem afhent verða í
febrúar. Í það mesta gæti
hann hlotið fimm slík, en

hann og fönksveitin Jagúar
hlutu flestar tilnefningar

þetta árið. Aðspurður segist
hann vona að titillinn Vest-
firðingur ársins gefi tóninn
fyrir það sem koma skal á

þessu ári.
„Það væri gaman. Annars
er ég furðu lostinn yfir að

hafa hlotið þessi verðlaun.
Mér finnst Jón Fanndal

Þórðarson helst eiga að fá
þau. Bæði ég og pabbi

kusum hann. Ef hægt er að
deila verðlaununum, þá vil
ég deila þeim með Jóni og

pabba og lít svo á að þeir séu
ekki minni Vestfirðingar

ársins en ég.
Jón hefur gert ótrúlegustu

hluti á þessu ári. Það hefur
náttúrlega verið gaman að
fylgjast með þessu sjúkra-

húsþvottamáli öllu, þar hefur
hann ekki verið feiminn við
að segja sína skoðun, frekar
en fyrri daginn. Og svo var

að sjálfsögðu þvílíkt afrek að
halda þessa heimastjórnar-

hátíð. Aðal ástæðan fyrir því
að ég kaus hann voru um-

mæli hans um að þingmenn
og bæjarpólitíkusar væru að

stuðla að snobbvæðingu. Það
fannst mér alger snilld. Hann

er náttúrurebell. Alvöru
töffari.

Ég veit ekki hvað hann er
gamall, en mér finnst eins og
hann sé bara nokkrum árum

eldri en ég. Það er þvílík
orka í gæjanum. Hann rífur

kjaft þegar honum finnst
hann þurfa. Svo selur hann

líka ódýrasta kaffi á landinu,
á flugvellinum á Ísafirði.“

„Veit eiginlega ekki hvað ég
hef gert svona merkilegt“
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Tíu ár liðin frá snjóflóð-
inu mannskæða í Súðavík

Snjóflóð eru þær náttúru-
hamfarir sem kostað hafa flest
mannslíf á Íslandi, allt frá land-
námi til okkar daga. En hvers
vegna fara snjóflóð af stað?

Snjóflóð falla þegar þyngd-
arafl jarðar verður samloðun-
arkrafti snjóþekjunnar yfir-
sterkara. Því er ljóst að til þess
að snjóflóðahætta sé sem allra
minnst þarf snjóþekjan að vera
vel samloðandi og hvergi veik
lög að finna.

Þeir þættir sem hafa áhrif á
myndun snjóflóða eru land-
fræðilegir og veðurfarslegir.
Landfræðilegu þættirnir eru
fjöllin og veðurfarslegi þáttur-
inn er snjórinn. Án fjalla og
snævar væru engin snjóflóð.
Lögun og bratti fjalls hafa mik-
il áhrif varðandi snjóflóða-
hættu. Í fjöllum sem hafa 30-
50 gráðu halla falla flest snjó-
flóð. Lögun fjallshlíðarinnar
skiptir einnig máli og þar sem
fjallshlíð er mjög giljum skor-
in getur það aukið snjóflóða-
hættuna til muna. Ef mikið
snjóar á stuttum tíma nær
snjórinn ekki að bindast sem
skyldi og hættan á snjóflóðum
vofir yfir. Undirlagið skiptir
einnig miklu. Ef undirlagið er
ísilagt myndar ísinn góðan
rennslisflöt og falli snjór á ís-
inn getur mikil hætta verið á
ferðum. Hér á landi er algeng-
ast að snjókoma hefjist í köldu
veðri en síðan hlýnar og snjór-
inn tekur að þyngjast. Blautur
og þungur snjór sest ofan á
léttari og burðarminni snjó.
Ef þetta gerist er afleiðingin
oft sú að snjóflóð falla.

Mesta snjóflóðahætta á

Vestfjörðum tengist aftaka-
veðrum af norðri þegar lægðir
ganga norður fyrir land úr
suðri eða austri. Lægðir þessar
beina tiltölulega hlýju lofti að
sunnan með mikilli úrkomu
norður fyrir landið og valda
mikilli snjósöfnun á upptaka-
svæðum margra snjóflóðafar-
vega á Vestfjörðum. Mikil

snjósöfnun getur einnig átt sér
stað í sömu farvegum í lang-
varandi norðaustanátt með
mikilli ofankomu. Áköf úr-
koma í suðaustanátt getur
einnig valdið snjóflóðahættu í
ákveðnum hlíðum sem vita
mót norðri.

Dýpkandi lægð kom upp að
landinu að morgni 15. janúar

1995 og gekk norður með aust-
urströndinni.Varð hún 940 mb
þegar lægst lét og fylgdi henni
bæði mikill vindur og snjó-
koma, fyrst af A en vindáttin
snerist síðan til NA, N og NV.
Safnaðist þá víða mikill snjór
í þær fjallshlíðar sem nutu
skjóls en aðrar hlíðar voru að
mestu auðar.

SúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavíkSúðavík
16. janúar 199516. janúar 199516. janúar 199516. janúar 199516. janúar 1995

Mánudaginn 16. janúar
1995 féllu þrjú snjóflóð á þorp-

ið í Súðavík við Álftafjörð og
ollu þar miklu tjóni. Fyrsta
flóðið féll snemma morguns
úr Súðavíkurhlíðinni en síðari
tvö flóðin féllu úr Traðargili
um kvöldið.

Fyrsta snjóflóðið féll kl.
06.17 að morgni mánudagsins
16. janúar og fór niður í gegn-
um mitt þorpið og allt niður
undir höfnina. Flóðið lenti á
20 húsum, þar af 16 íbúðar-
húsum, og mölbraut flest
þeirra en skemmdi önnur. Í
þessum húsum voru þá 48
manns og létust 14 en 34 björg-

uðust, þar af 12 slasaðir.
Björgunaraðgerðir voru mjög
erfiðar, bæði vegna veðursins
og eins vegna þess að veðrið
hindraði að mestu samgöngur.
Ekki var flugfært og vegir voru
allir lokaðir en siglt var á milli
staða við erfiðar aðstæður.

Heimamenn sinntu fyrstu
aðgerðum en síðan komu
björgunarmenn frá Ísafirði og
enn seinna frá öðrum stöðum.
Sá síðasti sem lést fannst 37
tímum eftir að flóðið féll. Öll
húsin í miðjum farvegi flóðs-
ins brotnuðu mjög illa eða

16. janúar 1995 – 16. janúar 2005
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10 ár liðin frá snjóflóðinu mikla í Súðavík

þeirra sem björgunarmenn
fundu í flóðinu. Einnig er rætt
við tvo menn sem komu að
björgunarstarfinu þótt á ólíkan
hátt hafi verið. Með vali við-
mælenda er ekki verið að
leggja neinn dóm á störf allra
þeirra sem komu að hinu um-
fangsmikla og árangursríka
björgunarstarfi í Súðavík dag-
ana eftir flóðin. Vonandi mun
saga fleira fólks sem að björg-
unarmálum kom verða skráð
síðar. Af nógu er þar að taka.
Einnig er rætt við núverandi
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps.
Hann ásamt forverum sínum
hefur unnið að uppbygging-
unni eftir snjóflóðin.

Náttúran hefur tekið mikinn
toll hjá Vestfirðingum gegnum
aldirnar. Þau áföll hafa örugg-
lega sett mark sitt á fólkið
þrátt fyrir að erfitt sé að slá
því föstu með hvaða hætti það
hafi verið. Hins vegar hafa
Vestfirðingar ávallt komist í
gegnum þau áföll.

Segja má með nokkrum rök-
um að snjóflóðin sem féllu á
Vestfjörðum árin 1994 og
1995 séu verstu áföll sem yfir
þennan landshluta hafi gengið.
Árin á undan hafði byggð látið
mjög undan síga af ýmsum
orsökum. Ýmislegt í umhverf-
inu sem ákveðið er af manna-
völdum hafði verið íbúum
andsnúið. Ýmis teikn voru þó
á lofti um að vörn væri að
snúast í sókn. Þess vegna urðu
þessi flóðaár svo skelfileg.
Ekki bara fyrir aðstandendur
þeirra sem létu lífið eða þá
sem misstu heimili sín. Flóðin
gengu mjög nærri sjálfum rót-
um byggðanna. Þau ollu því
að fjölmargir gátu ekki hugsað
sér að búa á þessum slóðum
framar. Þau sneru líka hug ým-
issa þeirra sem íhugað höfðu
að flytjast hingað.

Það sem einna verst var
hvað eftirköstin snerti er sú

hreinlega sópuðust af grunn-
um sínum. Sumt af fólkinu
hentist út úr húsunum sem það
var í en björgunarmenn máttu
brjóta sig í gegnum brak til að
komast að öðrum.

Öll vinnan við björgunar-
störfin var mjög erfið vegna
veðursins og vegna þess að
allt þurfti að vinna í höndun-
um. Þá vofði það stöðugt yfir
björgunarmönnum að annað
flóð gæti fallið á svæðið. Um
kvöldið féllu síðan tvö snjó-
flóð úr Traðargili og náði
a.m.k. annað þeirra í sjó fram.
Það fyrra féll kl. 20.35 og hreif
með sér þrjú íbúðarhús við
Aðalgötu og flutti að hluta til
í sjó fram. Ekkert manntjón
varð í þessu flóði enda höfðu
húsin verið rýmd. Síðar um
kvöldið eða nóttina féll annað
snjóflóð úr Traðargilinu,
nokkru minna, og rann tunga
þess saman við tungu fyrra
flóðsins. Umfang beggja flóð-
anna úr Traðargili samanlagt
var svipað og mannskaða-
flóðsins úr Súðavíkurhlíð um
morguninn.

Eins og áður sagði létust 14
manns í þessu flóði en 34
björguðust. Við björgunar-
störfin voru unnin mikil afrek.
Þar tókust menn á við ólýsan-
legar aðstæður – aðstæður sem
enginn þeirra sem þar voru
hafði upplifað áður.

En það voru ekki einungis
björgunarmennirnir sem unnu
afrek. Við björgunarstörfin
voru notaðir leitarhundar sem
áhugafólk hafði þjálfað til þess
að leita að fólki í snjóflóðum.
Það er samdóma álit manna
að þeir hafi skipt miklu við
björgunarstarfið og án efa
bjargað mannslífum.

Verstu áföllinVerstu áföllinVerstu áföllinVerstu áföllinVerstu áföllin
í sögu Vestfjarðaí sögu Vestfjarðaí sögu Vestfjarðaí sögu Vestfjarðaí sögu Vestfjarða

Hér á eftir er rætt við tvö

staðreynd, að í endurbyggingu
þeirra samfélaga sem í flóðun-
um lentu fór gríðarleg orka.
Orka sem þörf var fyrir í annars
konar uppbyggingu. Álagið
sem lagt var á herðar þeirra er
í fararbroddi voru í þessum
byggðum var gríðarlegt og
verður trúlega engum fyllilega
ljóst öðrum en þeim sem í því
stóðu.

Snjóflóðin miklu árin 1994

og 1995 breyttu einnig áhersl-
um sem lagðar voru á rann-
sóknastarfsemi varðandi snjó-
flóð. Aukinn þungi var lagður
í þær rannsóknir og einnig
breyttist hugarfar ráðamanna
gagnvart snjóflóðum. Það var
vissulega tímabær hugarfars-
breyting. Almenningur opnaði
líka augu sín betur fyrir þeim
hættum sem felast í nábýli við
snjó og fjallshlíðar í senn.

Súðvíkingar tóku til óspillt-
ra málanna að loknum snjó-
flóðum. Hafist var handa að
byggja upp nýtt þorp á örugg-
ari stað. Þar hefur vel til tekist.

Þessi umfjöllun er ekki til
þess ætluð að ýfa upp þau
miklu sár sem snjóflóðin í jan-
úar 1995 ristu. Henni er ein-
faldlega ætlað að minnast at-
burðar sem þó að sjálfsögðu
gleymist aldrei. Minnast dags-

ins þegar íbúar þessa friðsæla
þorps voru með hastarlegum
hætti minntir á hversu mjótt
er milli lífs og dauða.

– Halldór Jónsson.

[Samantekt þessi er að hluta
til unnin úr greinargerð starfs-
manna snjóflóðavarna Veður-
stofu Íslands og af vefnum Nátt-
úruhamfarir á Íslandi eftir Helgu
Heiðu Helgadóttur.]

Minningarathöfn um þá sem fórust í snjóflóðinu fór fram í íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði.
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Dreg í efa að lærdómurinn
verði nokkurn tímann nægur

– viðtal við
 Kristján Þór

Júlíusson,
þáverandi

bæjarstjóra
á Ísafirði

afar lærdómsríkt ferli sem
reyndi bæði á líkama og sál –
að eigin mati án skaða. Ég tel
þessa miklu og erfiðu reynslu
hafa styrkt mig sem mann-
eskju og komið mér að miklu
gagni bæði í leik og starfi. Að
því leyti hafa þessir atburðir
fylgt mér áfram og munu gera
alla tíð.“

Fennir fljótt í sporinFennir fljótt í sporinFennir fljótt í sporinFennir fljótt í sporinFennir fljótt í sporin

– Höfum við lært nægilega
mikið af þessum atburðum?
Eða erum við að ganga of langt
í snjóflóðavörnum?

„Ég er þeirrar skoðunar að
rýmingar húsa vegna snjó-
flóðahættu geti verið og eigi
að vera virkur þáttur í snjó-
flóðavörnum. Þær hafa verið
og verða ætíð umdeilanlegar
en þó má öllum ljóst vera að
markmið þeirra er einungis
eitt: Að verja mannslíf. Ákvör-
ðun sem þessa tekur enginn
að gamni sínu. Ég minnist þess
hversu erfitt þetta reyndist oft
í framkvæmd, til dæmis í
Hnífsdal þar sem því miður

þurfti oft að gera íbúum að
yfirgefa hús sín af þessum
sökum.

Þetta breyttist í kjölfar ham-
faranna í Súðavík. Undir lok
janúar 1995 héldu Hnífsdæl-
ingar fund um þessi efni og
tilkynntu fulltrúar þeirra mér
að framvegis mætti gera þeim
að rýma hús sín frekar fyrr en
seinna. En hver er svo staðan í
þessum efnum í dag, einungis
10 árum frá þessum voðaat-
burðum? Jú, þær fréttir berast
að íbúar nokkurra húsa í Bol-
ungarvík og í Hnífsdal neita
að yfirgefa hús sín að fyrir-
mælum almannavarnanefnda
staðanna.

Í ljósi þessa dreg ég í efa að
lærdómurinn verði nokkurn
tímann nægur. Ég deili örugg-
lega þeirri skoðun með öllum
vel þenkjandi mönnum, að við
eigum að ganga mjög langt í
að verja hvert einasta manns-
líf. Þótt ótrúlegt megi virðast
þá er það nú einu sinni svo, að
fljótt fennir í sporin í þessum
efnum.“    – Halldór Jónsson.

Kristján Þór Júlíusson var
bæjarstjóri á Ísafirði á árunum
1994-97. Trúlega hefur það
ekki hvarflað að honum þegar
hann ákvað að halda vestur
hvílík lífsreynsla beið hans
þar. Þegar hann kom til starfa
sumarið 1994 höfðu Ísfirðing-
ar nýverið misst bæði skíða-
svæði sitt og sumarparadís í
snjóflóði. Vetur án skíðasvæð-
is og sumar án sumarbústaða í
Tunguskógi var flestum bæjar-
búum fráleit tilhugsun. Það
kostaði gríðarleg átök að end-
urheimta báða þessa ómiss-
andi hluti. Þar lögðust margir
á eitt, að vísu gegn uppbygg-
ingu. Saga þeirrar baráttu
verður trúlega skrifuð af öðr-
um en þeim sem í henni stóðu.

Hefði sú barátta ekki verið
komin eins langt og raun ber
vitni þegar flóðin féllu í Súða-
vík hefði uppbygging skíða-
svæða Ísfirðinga eflaust tafist
um mörg ár. Óvíst er að nokkr-
ir sumarbústaðir væru risnir á
ný í Tunguskógi í dag. Sú upp-
bygging var hins vegar komin
á beinu brautina þegar flóðin
féllu í Súðavík. Þeir válegu
atburðir höfðu lamandi áhrif á
mannlíf allt á Vestfjörðum.

Haustið eftir féll svo flóðið
á Flateyri og uppbyggingin þar
lenti mjög á herðum Kristjáns
Þórs Júlíussonar sem bæjar-
stjóra eftir að Flateyrarhreppur
og Ísafjarðarkaupstaður sam-
einuðust árið 1996. Sú sam-
eining hafði reyndar verið
ákveðin áður en flóðið féll.

Sem bæjarstjóri á Ísafirði
var Kristján Þór formaður al-
mannavarnarnefndar bæjarins.
Sú nefnd hafði ekki lögsögu í
Súðavík. Engu að síður hélt
hann þangað og tók að sér
stjórn björgunarstarfsins þegar
mest á reið. Það er því við
hæfi að ræða við hann um
þessa daga þegar hann var í
eldlínunni í Álftafirði.

– Hver var ástæða þess að
þú fórst til Súðavíkur þennan
örlagaríka dag?

„Almannavarnanefndin á
Ísafirði kom saman um morg-
uninn. Umfang hamfaranna og
aðstæður á vettvangi urðu æ
ljósari eftir því sem á leið
morguninn og augljóst var að
Súðvíkingar þurftu á allri
þeirri aðstoð að halda sem
kostur var á. Þar var samfé-
lagið einfaldlega allt í rúst. Þá
hafði almannavarnanefnd Ísa-
fjarðarbæjar verið falin stjórn
aðgerða þar sem stjórnkerfið í
Súðavík var ekki starfhæft
vegna hamfaranna.

Niðurstaða almannavarna-
nefndarinnar varð sú að ég
skyldi sendur til aðstoðar.

Meginverkefni mín áttu að
liggja í því að skapa nefndinni
betri yfirsýn og leggja þar með
mitt af mörkum til þess að
stjórn á þessu gríðarlega um-
fangsmikla og flókna verkefni
gæti gengið sem best.“

Upplifði smæð sínaUpplifði smæð sínaUpplifði smæð sínaUpplifði smæð sínaUpplifði smæð sína
– Hvenær fórstu til Súða-

víkur og hvernig var aðkoman
þar?

„Ég fór með togaranum
Stefni til Súðavíkur um kl. 14
og starfaði þar næstu 36
klukkutímana. Mér er enn afar
minnisstæð gangan frá brygg-
ju upp í húsnæði Frosta þar
sem miðstöð björgunarstarfs-
ins var. Myrkrið, veðurofsinn
– eyðileggingin lá í loftinu og
maður upplifði smæð sína
frammi fyrir feiknakrafti nátt-
úruaflanna.“

– Hvernig gekk björgunar-
starfið að þínu mati? Er þar
eitthvað sem menn geta eftir á
sagt að hefði verið hægt að
vinna betur?

„Það gekk í öllum megin-
atriðum afar vel og þegar ég
lít til baka kem ég ekki auga á
nein alvarleg atvik sem kalla
mætti misfellur í því starfi.
Minnisstæðast er sá einbeitti
vilji, þrek og dugnaður allra
þeirra sem að verki komu. Það
var með miklum ólíkindum
hversu fólk allt lagði sig fram
í ljósi þeirra aðstæðna sem
við var að glíma.“

Verðum aðVerðum aðVerðum aðVerðum aðVerðum að
treysta á eigið liðtreysta á eigið liðtreysta á eigið liðtreysta á eigið liðtreysta á eigið lið

– Mikið var rætt á sínum
tíma um för björgunarliðs úr

Reykjavík og hversu lengi það
var að koma sér af stað. Kom
þetta lið að einhverju gagni?
Er hægt að treysta á miðstýrt
lið úr Reykjavík til þess að
bregðast við svona slysum?

„Vissulega kom þetta lið að
miklu gagni en skiljanlegt er
að tekið hafi tíma að koma því
af stað. Við þær aðstæður sem
þarna sköpuðust og aðrar sam-
bærilegar er að mínu mati ekki
undir neinum kringumstæðum
að treysta á annað en eigið lið
á vettvangi við upphaf aðgerða
í kjölfar þvílíkra hamfara.
Enda sýndu björgunarsveitar-
menn okkar á Ísafirði og í
Hnífsdal að þeir stóðu fyllilega
undir því orðspori sem af þeim
fór. Yfirburðamenn. Og ekki
síður vil ég nefna þá sjómenn
sem að verki komu. Áhafnir
Stefnis, Fagraness og Haffara
gegndu mikilvægu hlutverki í
björgunaraðgerðunum.“

FjölmiðlabanniðFjölmiðlabanniðFjölmiðlabanniðFjölmiðlabanniðFjölmiðlabannið
umdeilanlegtumdeilanlegtumdeilanlegtumdeilanlegtumdeilanlegt

– Fjölmiðlabann í Súðavík
var mikið rætt á sínum tíma.
Hvers vegna var fjölmiðlafólki
meinuð för til Súðavíkur og
var það rétt ákvörðun?

„Eflaust má deila um það
hvort sú ákvörðun hafi verið
rétt og hvernig að henni var
staðið. Æskilegt hefði verið
að fyrir hefðu legið einhverjar
samskiptareglur milli aðila við
kringumstæður sem þessar.
Engu að síður verður því ekki
breytt og menn drógu lærdóm
af þessu í kjölfarið. Ástæður
þessarar ákvörðunar yfir-
stjórnar aðgerðanna má ugg-

laust telja að hafi legið fyrst
og fremst í því að álag var
mikið, bæði á þeim sem stjórn-
uðu aðgerðum sem og á þeim
fjölmiðlamönnum sem voru
við störf á svæðinu. En ef
kveða á upp einhvern dóm í
þessum efnum tel ég að menn
verði beggja vegna borðs að
líta í eigin barm. Og meta einn-
ig málið í ljósi þeirra aðstæðna
sem uppi voru í því samfélagi,
Súðavík, sem í einni svipan
hafði verið þurrkað af yfirborði
jarðar.“

– Nú voru mjög margir
þeirra sem störfuðu við björg-
unarstörf aðkomumenn. Var
það betra?

„Ef höfð er í huga sú nánd
sem óhjákvæmilega er milli
einstaklinga og fjölskyldna í
litlum samfélögum, þá er aug-
ljóst að við hamfarir af þessu
tagi er ákveðin tilfinningaleg
fjarlægð æskileg. Einnig má
segja að þekkingin og nálægð-
in geti verið kostur í umgengni
við slíkt verkefni. Að öllu sam-
anlögðu tel ég að þetta hafi
vegið hvort annað upp og með-
al annars stuðlað að því hversu
vel þetta gekk.“

– Nú hljóta þessir dagar að
hafa reynt mjög á þig. Hvernig
gekk þér að vinna úr þeim
málum? Fylgir þessi lífsreyn-
sla þér áfram?

„Atburður sem þessi reynir
mikið á alla sem að þurfa að
koma og einnig fjöldann af
fólki sem situr í fjarlægð og
fylgist með. Óhjákvæmilega
horfir maður öðrum augum á
tilveruna eftir þátttöku í slíkum
hildarleik.

Eftir á að hyggja var þetta

16. janúar 1995 – 16. janúar 2005
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10 ár liðin frá snjóflóðinu mikla í Súðavík

Lífið heldur áfram í Súðavík

– viðtal við
 Ómar Már

Jónsson, nú-
verandi sveitar-
stjóra í Súðavík

Ómar Már Jónsson er Súð-
víkingur sem kom aftur. Stýrir
nú sveitarfélaginu sem hann
ólst upp í. Hann hefur borið
með sér ferska vinda í samfé-
lagið við Djúp. Lætur finna
fyrir sér og gerir það vel.
Stendur á sínu eins og fólk
hefur orðið vart við vegna
ýmissa mála. Hann hefur tekið
upp mál sem kollegar hans í
stærri sveitarfélögum hafa
ekki treyst sér til. Hann er
bjartsýnn og hefur trú á sínu
samfélagi.

Nú þegar 10 ár eru liðin frá
hinum mannskæðu flóðum var
eðlilegt að ræða við Ómar Má
um gamla tímann og þann
nýja. Hvernig hlutirnir breytt-
ust og hvernig fólki hefur
gengið að vinna úr vandamál-
um sínum.

– Nú ert þú Súðvíkingur sem
fluttir í burtu en komst aftur.
Þú hefur því upplifað þetta
samfélag fyrir og eftir flóð.
Berðu saman samfélagið fyrir
og eftir. Hvað hefur til dæmis
breyst?

„Súðavík hefur alltaf átt
stóran hlut í hjarta mínu, allt
frá því að ég fór að muna eftir
mér sem smápolla hér í Súða-
vík. Umhverfið og samfélagið
var paradís fyrir okkur krakk-
ana. Hér var nóg að gera í
bryggjuveiði, kofasmíði, bol-
taleikjum og mörgu fleiru.
Stundum var svo mikið að ger-
ast að það voru á tíðum vand-
ræði að fá mann til að matast
og sofa.“

Eitthvað kallaðiEitthvað kallaðiEitthvað kallaðiEitthvað kallaðiEitthvað kallaði

„Árið 1986 flutti ég til
Reykjavíkur til að fara í Stýri-
mannaskólann og ílentist svo
fyrir sunnan allt þar til við
flytjum til Súðavíkur haustið
2002, að undanskildu einu ári
sem við bjuggum á Ísafirði.
Þrátt fyrir að ég hafi alltaf
kunnað vel við mig í Reykja-
vík fann ég alltaf þörf að koma
reglulega vestur í heimsókn.
Það var eitthvað hér fyrir vest-
an sem kallaði á mig og skipti
þá ekki máli hvort það var um
vetur eða sumar, ég hlýddi
kallinu. Ég tel að umhverfið
og náttúrufegurðin hafi skapað
þetta aðdráttarafl og einnig
hafði það áhrif að foreldrar
mínir voru og eru búsettir í
Súðavík.

Á uppvaxtarárunum var
maður ekki mikið að velta því
fyrir sér hvernig sveitarfélagið
væri rekið, hvort það væri með
jákvæða eða neikvæða rekstr-
arafkomu eða hvort þjónusta
við íbúana væri betri eða verri
en í öðrum sveitarfélögum.
Það fór þó ekki fram hjá nein-
um á þessum árum að samfé-
lagið var öflugt. Atvinnulífið
blómlegt og um nokkurra ára
skeið var alltaf þörf á meira
vinnuafli en samfélagið gat út-

vegað. Því var fengið vinnuafl
annars staðar frá, allt að 30
manns, sem bjuggu hér mis-
lengi og hjálpuðu til við að
gera verðmæti úr þeim afla
sem barst á land.“

Flóðin breyttu mikluFlóðin breyttu mikluFlóðin breyttu mikluFlóðin breyttu mikluFlóðin breyttu miklu
„Flóðin sem féllu á Súðavík

16. janúar 1995 breyttu miklu
í lífi fólks, bæði hér í Súðavík
og annars staðar. Það getur
verið erfitt að koma orðum að
því hvaða áhrif þessir atburðir
höfðu á íbúana og samfélagið
og þá sem stóðu næstir þeim
sem fórust. Hver og einn túlkar
það á sinn hátt.

Samanburður fyrir og eftir
flóð sýnir þó nokkrar grund-
vallarbreytingar sem hafa orð-
ið. Einum og hálfum mánuði
fyrir flóð, eða 1. desember
2004, bjuggu í Súðavík 227
manns. Í flóðinu 16. janúar
1995 létust 14 manns, sem hjó
stórt skarð í samfélagið. Í kjöl-
far flóðanna fluttu um 30
manns frá Súðavík sem má að
mestu rekja til flóðanna. Þann-
ig má því segja að um 20%
fækkun hafi orðið í Súðavík á
þessum tíma. Íbúatalan hefur
nokkurn veginn staðið í stað
frá þeim tíma en í dag búa um
180 manns í Súðavík.

Einnig finnst mér að breyt-
ing hafi orðið á hugsunarhætti
margra hér, sem ég tel að megi
að mörgu leyti rekja til flóð-
anna 1995. Fyrir flóð var mik-
ill hraði á öllu hér, eins og svo
oft er með Íslendinga. Við
leiðumst út í það að vera í
kapphlaupi við tímann og
kannski of oft gleymum við
okkur í því. Eftir snjóflóðin
var eins og tíminn hefði verið
stöðvaður um skeið. Á þessum
örlagaríku tímamótum tel ég
að flestir hafi endurskoðað líf
sitt, metið upp á nýtt og komist
að þeirri niðurstöðu, að lífið
sé ekki eins sjálfsagður hlutur
og margur hafði haldið. Við
vorum illilega minnt á það að
enginn er eilífur og enginn veit
ævi sína fyrr en öll er.

Ég tel einnig að samheldni,
nærgætni og umhyggja hvers
fyrir öðrum hafi aukist í kjöl-
farið á flóðunum. Náttúruham-
farir sýna okkur hvað við meg-
um okkur lítils gegn Móður
náttúru. Það er á slíkum stund-
um sem við sýnum hvað sterk-
ast samheldni og umhyggju
fyrir náunganum. Ég trúi því
að þetta sé enn til staðar þó að
nú séu 10 ár liðin.“

Þorpin tvöÞorpin tvöÞorpin tvöÞorpin tvöÞorpin tvö

„Önnur mikil breyting varð
á þorpinu vegna flóðanna, sem
felst í því að nú samanstendur
þorpið af tveimur byggðum,
innri og ytri Súðavík eða
,,nýju” og ,,gömlu” Súðavík,
eins og sumir kalla byggðirnar.
Ytri Súðavík er einungis nýtt
á sumrin þar sem hún er á

um tíma töldum við að mun
stærri hluti byggðarinnar hefði
farið undir flóð en raunin var.
Við komumst í land rétt fyrir
hádegi og því tók ég þátt í
atburðarásinni þennan dag og
næstu daga á eftir.“

UppbygginginUppbygginginUppbygginginUppbygginginUppbyggingin
– Í kjölfar flóðanna var

ákveðið að byggja upp þorpið
á nýjum stað. Er þeirri vinnu
lokið?

„Já, það má segja það. Síð-
asta húsið sem byggt var hér í
innri Súðavík var þjónustu-
húsið Álftaver sem var tekið í
notkun í desember 2001. Í því
er öll þjónustustarfsemi Súða-
víkur – skrifstofa Súðavíkur-
hrepps, matvöruverslun, veit-
ingastaður, sparisjóðurinn,
póstafgreiðsla og heilsugæslu-
sel. Þeirri vinnu sem sneri að
því að kaupa upp allar húseign-
ir í ytri byggðinni með styrk
Ofanflóðasjóðs lauk formlega
þegar síðasta húsið í ytri
byggðinni var keypt upp í mars
árið 2004.“

– Þú nefndir hvernig hugs-
unarhátturinn hafi breyst.
Hvað með bæjarbraginn, hefur
hann breyst?

„Já, ég er ekki frá því að
hann hafi gert það. Sambæri-
legir atburðir þeim sem hér
gerðust eru sem betur fer fá-
tíðir. Það var ekki bara höggv-
ið stórt skarð í samfélag Súða-
víkur heldur allrar þjóðarinnar.
Það er víða söknuður til staðar.
Margir misstu mikið, allt of
mikið. Oft hefur maður leitt
hugann að þeim sem misstu
hvað mest. Það hlýtur að þurfa
sterk bein til að bera þá byrði
sem það er að missa sér ná-
kominn á þennan hátt.

Lífið heldur þó áfram, ný
verkefni taka við. Ég er nokk-
uð viss um að þau sem fórust
hefðu viljað að þeir sem eftir
lifðu myndu leita leiða til að
fá sem mest út úr lífinu og
njóta þess á sem bestan hátt.
Þannig tel ég að þessir atburðir
hafi breytt miklu, bæði fyrir
okkur sem einstaklinga og
einnig fyrir samfélagið í heild
sinni.“

– Liggja þessir atburðir á
fólki?

„Þeir gera það, mismikið þó.
Maður heyrir af erfiðum tíma-
bilum hjá mörgum, eins og
þegar fregnir berast af ham-
förum annars staðar. Eða þegar
tíðarfar verður eins og það hef-
ur verið hér undanfarið, mikil
ofankoma, mikill vindur og
fregnir af snjóflóðahættu víða.
Þá rifjast upp atriði sem geta
verið keimlík þeirri atburðarás
sem hér átti sér stað 1995. Það
sækir á og getur valdið vanlíð-
an.“

Fylgja hefðiFylgja hefðiFylgja hefðiFylgja hefðiFylgja hefði
þurft fólkinu beturþurft fólkinu beturþurft fólkinu beturþurft fólkinu beturþurft fólkinu betur

– Var talað út um hlutina
eða á eftir að ræða eitthvað í
botn?

„Það er alltaf eitthvað sem
er órætt eftir svona áföll. Það
á einnig við hér. Margt gerðist
bæði fyrir flóðin hér í Súðavík,
og síðan dagana og vikurnar á
eftir, sem gaf tilefni til skoð-
anaskipta. Ég gæti trúað að
margir sem áttu um sárt að
binda eftir flóðin hafi ákveðið
að halda sig nokkuð til hlés
þar sem um tíma fór fram mjög
hávær umræða í fjölmiðlum.
Það er mitt álit að sú umræða
hafi verið um tíma of beitt og
á köflum óréttlát. Einnig fann
maður mikið fyrir því hvernig
mörgum leið þegar ákveðið
var að hefjast handa við að
gera minningarlund til minn-
ingar um þá er fórust en það
var gert í samvinnu og samráði
við marga aðstandendur.
Vinnan við undirbúning hófst
snemma árs 2003 og var gerð
hans að mestu lokið í nóvem-
ber 2004.

Sú vinna tók á marga og var
hreint og beint erfið á köflum.
Nokkur mál komu þar upp sem
varð að vinna úr og ég tel að
það hafi náðst að langmestu
leyti að finna farsælar lausnir
á þeim málum. En ég tel að
einhverjir eigi enn eftir að
vinna úr sínum málum vegna
þess sem hér gerðist. Hver og
einn verður að finna hjá sjálf-
um sér hvernig best er að gera
það.

Oft hefur maður leitt hugann
að þeirri áfallahjálp sem veitt
var eftir flóðin hér. Það er mín
skoðun að það hefði mátt
fylgja þeim aðstandendum
sem misstu hvað mest mun
betur eftir en gert var og að-
stoða þá við að fóta sig á ný í
lífinu við breyttar aðstæður.
Einnig er ég viss um að ef
sambærilegt áfall dyndi yfir í
dag, þá yrði áfallahjálp til
þeirra sem þess þyrftu með
öðrum hætti en hún var eftir
flóðin 1995. Mikil vinna fór í
gang eftir flóðin til að byggja
upp áfallahjálpina. Sú áfalla-
hjálp sem veitt er í dag fær
góða dóma og talið er að við
Íslendingar stöndum mörgum
þjóðum framar í þeim málum.

Það sem hér gerðist 16. jan-
úar 1995 var stór viðburður á
landsvísu og breytti lífi marg-
ra. Hans verður minnst á
spjöldum sögunnar, hvort sem
okkur líkar það betur eða verr.
Við höfum lært mikið af þess-
um atburði og tel ég að við
eigum að vera opin fyrir um-
ræðu um þessi mál ef þörf er á
því. En tilgangurinn með þeirri
umræðu ætti fyrst og fremst
að vera persónulegur fyrir
hvert og eitt okkar með það
markmið að öðlast betri líðan
og sálarró vegna þess sem hér
gerðist.“

– Halldór Jónsson.

hættusvæði.
Vegna þessara breytinga

hefur starfsemi samfélagsins
breyst mikið. Fyrir flóðin var
Súðavík sjávarþorp sem bygg-
ði afkomu sína á veiðum og
vinnslu og tengdri þjónustu.
Um þetta snerist daglegt líf að
stærstum hluta árið um kring.
Núna má að mörgu leyti líkja
Súðavík við strandhéruð á sól-
arströndum Spánar, þar sem
allt breytist á vorin þegar
ferðamannatíminn byrjar. Frá
hausti til vors snýst lífið hér
um rækjuveiðar og vinnslu en
á vorin þegar ferðmannatím-
inn byrjar margfaldast íbúa-
fjöldi Súðavíkur. Verslun og
þjónusta taka kipp og samfé-
lagið fer í allt annan gír.

Þannig hefur Súðavík vegna
staðsetningar sinnar og sér-
stöðu stimplað sig inn sem eft-
irsóknarverður sumardvalar-
staður, ákjósanlegur til dvalar
fyrir innlenda og erlenda
ferðamenn sem sækja Vest-
firði heim.

Undanfarin sumur hefur
Súðavík einnig þótt góður
staður til að halda ættarmót.
Slíkum samkomum hafa fylgt
allt að 450 manns í einu. Gestir
Sumarbyggðar hf. í Súðavík
eru allt að 150-200 manns í
viku hverri á sumrin og setja
stóran svip á mannlífið. Þegar
mest hefur verið hefur mann-
fjöldi í Súðavík farið úr 180 í

um 700 manns. Þetta ætti sér
ekki stað nema með tilkomu
ytri Súðavíkur sem sumardval-
arstaðar.

Mér finnst einnig að Súð-
víkingar séu almennt sáttir við
breytinguna sem verður á
sumrin og bíði jafnvel hvers
sumars með eftirvæntingu.
Það fer gott orð af gestrisni
Súðvíkinga gagnvart sumar-
búum og ferðamönnum og
þannig finnst mér samfélagið
hafa aðlagast vel breyttum að-
stæðum. Ég tel það eitt af okk-
ar styrkleikamerkjum hvað við
erum samstiga að taka vel á
móti þeim sem sækja okkur
heim.“

Um borð í BessaUm borð í BessaUm borð í BessaUm borð í BessaUm borð í Bessa
– Eins og áður kom fram

varstu ekki búsettur í Súðavík
þegar flóðin féllu.

„Nei, við vorum þá búsett á
Ísafirði. Við höfðum búið þar
frá því um haustið og ætlunin
var að flytja aftur suður haustið
eftir til að halda áfram því
námi sem ég var í. Laufey
konan mín var um þetta leyti
að vinna á Ísafirði en ég var á
skipverji á Bessa ÍS-410.

Þegar fyrra flóðið féll á
Súðavík vorum við staddir í
Ísafjarðardjúpi á leið í land.
Það var mikið áfall að fá fregn-
irnar. Fyrstu fréttir af atburð-
unum voru frekar óljósar og
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16. janúar 1995 – 16. janúar 2005

Lífið er hverfult og stutt

– viðtal við
 séra Magnús

Erlingsson,
sóknarprest á

Ísafirði

Prestar gegna veigamiklu
hlutverki í samfélaginu. Við-
fangsefni þeirra utan hefð-
bundinna athafna eru að vísu
ekki mjög sýnileg. Það vita
hins vegar allir af þeim. Þeir
eru til staðar þegar á þarf að
halda. Þeir eiga mikinn þátt í
gleðistundum í lífi sóknar-
barna sinna og sinna afar erf-
iðu hlutverki þegar sorgin
kveður dyra.

Séra Magnús Erlingsson á
Ísafirði var sóknarprestur Súð-
víkinga þegar snjóflóðin féllu.
Þar tókst hann á við hlutverk
sem tæplega verður talið að
nokkur maður sé búinn undir.
Séra Magnús féllst á að ræða
nokkur atriði tengd þeim
hörmungum sem yfir Súðvík-
inga dundu janúardaginn ör-
lagaríka fyrir tíu árum.

– Hvernig kemur sóknar-
prestur að málum við aðstæður
eins og sköpuðust í Súðavík?

„Aðkoma presta að slysum
og náttúruhamförum er með
margvíslegum hætti. Að mor-
gni mánudagsins 16. janúar
fyrir tíu árum fór ég með skipi
til Súðavíkur. Þar var ég í
fjöldahjálparstöðinni í Frosta
við að hugga og hughreysta
fólk. Um kvöldið sat ég með
björgunarsveitarmönnum á
fundi í barnaskólanum þar sem
við ræddum atburði dagsins.
Daginn eftir fór ég til Ísafjarðar
að sinna aðstandendum sem
voru þar á Fjórðungssjúkra-
húsinu. Þá tóku við kistulagn-
ingar, útför, eftirfylgd og
margvísleg sálusorgun. Einnig
sat ég í stjórn Samhugar í
verki.

Síðan kom tímabil upp-
byggingar, bæði eigin upp-
byggingar og samfélagsins í
Súðavík. Þannig eru snertiflet-
irnir margir. En í öllu þessu
naut ég þess að vinna með
góðum hópi samverkafólks úr
mörgum stéttum og ólíkum
áttum. Reynsla mín á þessum
tíma sannfærði mig um það,
að með samstilltu átaki margra
og kærleiksríkum huga er hægt
að vinna stórvirki.“

Öll fyrriÖll fyrriÖll fyrriÖll fyrriÖll fyrri
reynsla hjálparreynsla hjálparreynsla hjálparreynsla hjálparreynsla hjálpar

– Þú hafðir ekki starfað lengi
hér vestra þegar þetta var. Nú
er trúlega erfitt að búa menn
undir að mæta svona hörm-
ungum. Hvernig fannst þér
menntun þín hafa undirbúið
þig til þessara hluta?

„Í náminu við guðfræðideild
Háskóla Íslands voru auk hefð-
bundinnar trúfræði áfangar í
sálgæslu, geðsjúkdómafræði
og viðtalstækni. Í einum af
þessum áföngum skrifaði ég
ritgerð um sorg barna. Þannig
hafði ég nú einhverja þekkingu
í farteskinu. Þá hafði ég einnig

hlýtt á fyrirlestur um áfalla-
hjálp árinu áður. En sannast
sagna er ekki hægt að undirbúa
sig fyrir svona áföll eins og
snjóflóðið í Súðavík var. Þarna
reyndi mjög mikið á fólk. En
öll fyrri mannleg reynsla hjálp-
ar okkur við að vinna úr erfið-
um aðstæðum – bæði sú reyn-
sla sem við höfum sjálf og
eins þekking úr bókum eða
bíómyndum jafnvel. Í Biblí-
unni er til að mynda að finna
marga kafla, sem segja frá
fólki og viðbrögðum þess við
áföllum.“

– Hvernig gekk að veita
fólki aðstoð meðan á þessum
hörmungum stóð?

„Sálusorgun er svolítið
skrýtið fyrirbæri. Þú sérð yfir-
leitt ekki strax áþreifanlegan
árangur af samtölum og fyrir-
bænum eða auðsýndum hlý-
hug. Þetta er heldur ekki þann-
ig að verið sé að líma plástur á
sár. Sálusorgun hefur lang-
tímaáhrif. Kærleik og skiln-
ingi, hvort heldur er frá fagað-
ila eins hjúkrunarfólki eða
góðum vini, mætti líkja við að
græðandi smyrsl séu borin á
sálina. Markmiðið með sálu-
sorgun er að hjálpa fólki til að
ná aftur sínum fyrri persónu-
lega styrk með því að aðstoða
það við að komast yfir sálræn
áföll og mótlæti. Samtal, per-
sónuleg nærvera og fyrirbæn
eru hér lykilatriði. Auðvitað
tekst misvel að hjálpa fólki.
Stundum tekst það og stundum
ekki.“

Stórslys opinberaStórslys opinberaStórslys opinberaStórslys opinberaStórslys opinbera
vanmátt okkarvanmátt okkarvanmátt okkarvanmátt okkarvanmátt okkar

– Vorum við vanbúin til þess
að taka á svona stórum áföll-
um?

„Nei og já, myndi ég segja.
Í fyrsta lagi er maðurinn aldrei

viðbúinn stórum áföllum eins
og náttúruhamfarir eru. Við
erum hvorki tilfinningalega né
hvað þekkingu varðar undir-
búin fyrir slíkt. Stórslys opin-
bera alltaf vanmátt okkar. En
á móti kemur hitt, að við Vest-
firðingar þekkjum það vel úr
sögu okkar og fortíð hvernig
höfuðskepnurnar – sjórinn,
stormar og hríðarbyljir – hafa
rænt frá okkur mannslífum.
Og við vitum að á slíkum
stundum er það hlý hönd vin-
arins, sem hjálpar okkur að
halda áfram að lifa. Það var til
dæmis stórkostlegt að heyra
frásagnir þeirra, sem komust
af í flóðunum í Suðaustur-Asíu
á dögum, af því hvernig hlý-
hugur íbúanna var þeim ómet-
anleg hjálp. Trúin á Guð veitir
fólki líka styrk í svona hörm-
ungum. Að geta treyst á æðri
mátt og aðstoð góðra vina veit-
ir manni tvöfaldan styrk.“

– Hvað hefur breyst síðan
þessir atburðir gerðust? Höf-
um við eitthvað lært af þeim?

„Þegar snjóflóðið varð á
Flateyri í október sama ár, þá
sá ég að þar var staðið öðruvísi
og betur að bæði hreinsunar-
málum og margvíslegri eftir-
fylgd. Þannig höfðu menn þá
strax lært. Síðan þá hefur við-

búnaður verið aukinn. Snjó-
flóðavarnir hafa verið efldar.
Þjóðkirkjan hefur líka endur-
skipulagt sína starfsemi og nú
í vetrarbyrjun var samþykkt
sérstök neyðaráætlun, sem
kirkjan vinnur eftir í erfiðum
aðstæðum.“

Sennilega betraSennilega betraSennilega betraSennilega betraSennilega betra
að vera ungurað vera ungurað vera ungurað vera ungurað vera ungur

– Nú hljóta svona atburðir
að hafa mikil áhrif á alla þá
sem að þeim koma. Hvernig
gekk þér sem ungum manni
að komast í gegnum þetta
álag?

„Ætli það sé bara ekki betra
að vera ungur og óreyndur
þegar svona holskeflur ríða
yfir! Með aldrinum verðum
við meyrari. Stór áföll rífa líka
upp eldri sár þannig að ég er
ekkert endilega viss um að
reynsla og aldur í árum hjálpi
til í hamförum. Ég hefði alla
vega ekki viljað vera eldri en
ég var.“

– Hvert gat presturinn leitað
sér aðstoðar? Er nokkuð reikn-
að með því að hann þurfi að
vinna sig út úr hlutunum?

„Prestar þurfa líkt og aðrir
að leita sér aðstoðar, – og gera
það. Innan kirkjunnar er starf-

rækt fagleg handleiðsla. Þá
leita prestar líka stuðnings
hver hjá öðrum og hjá vinum
sínum.“

– Efast ekki jafnvel prestar
í trúnni við svona aðstæður?

„Um trúna í þessum kring-
umstæðum mætti líklega
heimfæra orð Jesú og segja,
að þeim, sem hefur lifandi trú,
verði gefin meiri trú, en þeim,
sem litla trú á eða enga, frá
honum verði tekið. Það stend-
ur hvergi skrifað í Heilagri
ritningu að líf mannsins skuli
vera laust við erfiði og böl.

Guð er látinn segja við Ad-
am, forföður og fulltrúa mann-
kyns: Með erfiði skalt þú þig
af jörðinni næra alla þína
lífdaga. Þyrna og þistla skal
jörðin bera þér. Í sveita þíns
andlits skalt þú neyta brauðs
þíns þangað til þú hverfur aft-
ur til jarðarinnar því að af
henni ert þú tekinn.

Það er blekking og firring
nútímans að halda að til sé líf
án þrauta. Vantrúin er afurð
velmegunarinnar. Með þraut
eru öll börn í heiminn borin.
Og við mennirnir deilum ör-
lögum með náttúrunni. Eini
munurinn á lífsbaráttu manns-
ins og dýranna er sá, að mað-
urinn hefur til að bera meiri
þekkingu. Eins skepnan deyr,
þannig deyr og maðurinn, seg-
ir í Predikaranum, og fyrri hluti
þessarar setningar var tekinn
upp sem heiti einnar ágætrar
íslenskrar bíómyndar.“

Lífsbaráttan verðurLífsbaráttan verðurLífsbaráttan verðurLífsbaráttan verðurLífsbaráttan verður
aldrei umflúinaldrei umflúinaldrei umflúinaldrei umflúinaldrei umflúin

„Kannski hneykslar þetta tal
mitt einhvern. En það verður
þá bara svo að vera. Ég hef
aldrei álitið það að Guð stýrði
heiminum í stóru og smáu.
Manninum er varpað inn í
þessa tilveru. Hann á bæði völ-

ina og kvölina. Við erum frjáls
og ábyrg allra okkar gerða, –
en líka ofurseld örlögum okk-
ar. Ég hef oft fundið fyrir van-
mætti mínum, grátið og öskr-
að, verið nístur inn að beini og
beðið Guð um miskunn, beðið
hann að gefa mér styrk eða
stýra gjörðum mínum og hugs-
un. Og ég hef fundið það að
slík bæn virkar og hjálpar mér.

Lífsbaráttan verður aldrei
umflúin. Lífsháskinn er alls
staðar í kringum okkur. For-
feður okkar við Djúpið þekktu
ógnir lífsins og ekki eru þær
minni í stórborgum nútímans.
Sem gamall aðdáandi Íslend-
ingasagna tel ég það dyggðugt
og eftirbreytnivert að mæta ör-
lögum sínum með reisn.

Enda yrkir Hallgrímur Pét-
ursson svo í þeim sálmi, sem
oftast hefur hljómað yfir mold-
um Íslendinga: Dauði, ég ótt-
ast eigi afl þitt né valdið gilt. Í
Kristí krafti eg segi: Kom þú
sæll, þá þú vilt.“

– Höfum við lært eitthvað
hvað sálgæslu og áfallahjálp
varðar á þeim tíu árum sem
liðin eru frá þessum atburðum?

„Já, það höfum við gert. Við
þekkjum betur takmarkanir
okkar og veikleika. Og við
umgöngumst líka náttúruna af
meiri varfærni en þá. En þetta
var dýrkeypt reynsla. Því má
aldrei gleyma. Mannskaðar
skilja eftir sig sár, sem aldrei
gróa.

Það, sem ég hef sjálfur lært
af þessu er eftirfarandi: Lífið
er hverful og stutt. Þess vegna
eigum við líka að hugsa helst
um það að njóta lífsins með
vinum okkar og minnast þess
að veraldlegur auður er for-
gengilegur en ástin er það eina,
sem lifir af dauða og eyði-
leggingu.“

– Halldór Jónsson.

Tomasz Þór Veruson bjargaðist síðastur úr snjóflóðinu

Hef jafnað mig ágætlega
Tomasz Þór Veruson

bjargaðist síðastur úr flóð-
inu. Hann var tíu ára gamall

þegar þetta gerðist. Hann
bjó í Túngötu 7 og lenti hús

hans í miðju flóðsins. Allt
heimilisfólk var sofandi

þegar flóðið féll. Aðspurður
segist hann muna eftir því

þegar hann var grafinn upp.
„Ég man lauslega eftir

því þegar björgunarsveitar-
mennirnir grófu mig upp.

Ég er ekki viss hvort ég
hafi heyrt í þeim áður en
þeir komust niður á mig,

þetta er allt í móðu.“ Eins
og allir aðrir sem fundust,

lífs eða liðnir, þá var Tom-

asz fluttur í rækjuverksmiðju
Frosta. „Síðan fór ég með

skipi til Ísafjarðar og á
sjúkrahúsið þar. Ég er ekki

alveg viss um það hversu
lengi ég var þar, en held það
hafi verið svona ein og hálf
vika.“ Tomasz og Wieslawa

Lupinska, móðir hans sem
einnig bjargaðist úr flóðinu,

fluttu til Kópavogs strax eftir
snjóflóðið. „Við byrjuðum

að búa í Trönuhjalla í Kópa-
vogi, en fluttum síðar í

Ástúnið og höfum verið þar
síðan þá.“ Tomasz segist

ekki hafa verið lengi að ná
sér líkamlega eftir flóðið.

„Ég var það ungur að þetta

var fljótt að lagast. En maður
er lengur að ná sér andlega.
Þetta tekur á, ég viðurkenni

það alveg.“ Tomasz hefur
komið nokkrum sinnum til

Súðavíkur á þessum tíu árum
sem liðin eru frá flóðinu.

„Ég fór til Súðavíkur nýlega
með unnustu minni. Við tók-

um smá hring um Vestfirði
og komum meðal annars við

í Súðavík og á Ísafirði. Þó að
snjórinn sé miklu minni í

Kópavogi en í Súðavík rám-
ar mann oft í þennan tíma

þegar maður sér myndir úr
bænum. En ég hef jafnað

mig ágætlega og hugsa ekki
um þetta dags daglega.“ Tomasz Þór Veruson. Ljósm: Spessi.
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10 ár liðin frá snjóflóðinu mikla í Súðavík

Tomasz er mikill áhugamaður um körfuknattleik. Það kom fram í viðtölum á sínum tíma. Stuttu eftir slysið fékk
hann áritaðan bolta frá uppáhaldsliðinu sínu í NBA-boltanum, Orlando Magic. Hér afhendir Björn Helgason

honum boltann sem leikmenn í úrslitaleik bikarkeppninnar hér á landi höfðu áritað.

Elma Dögg Frostadóttir fannst grafin í snjónum eftir 15 klukkustundirAndlegur
bati tekur
lengri tíma

Elma Dögg Frostadóttir
fannst eftir að hafa verið grafin
undir snjónum í 15 klukku-
tíma. Hún var fjórtán ára göm-
ul þegar flóðið féll og var vak-
andi þegar það gerðist.

„Ég heyrði svakalega mikil
læti þarna um nóttina. Rúðan í
herberginu sprakk, ég leit upp
og fann að allt þrengdist að
mér, allt varð svart og ég missti
meðvitund. Fataskápurinn datt
ofan á mig og það hefur líklega
bjargað lífi mínu.

Ég vaknaði við það að heyra
í björgunarmönnunum þegar
þeir voru að leita að mér í
herberginu við hliðina. Ég
kallaði á móti en þeir heyrðu
ekkert í mér. Eftir á frétti ég
að mamma og pabbi hefðu
fundist um svipað leyti, og þá
voru um það bil fimm tímar
liðnir frá því að flóðið féll.

Ég var með meðvitund allar

þessar tíu klukkustundir eftir
það, en var við það að detta út
þegar mér var bjargað. Ég var
orðin mjög vönkuð og rugluð
og var að kalla á mömmu þegar
þrír björgunarmannanna heyr-
ðu í mér, en það varð til þess
að þeir fundu mig.“

Elma var lengi að ná sér
líkamlega eftir slysið og hefur
ekki enn náð sér að fullu.

„Ég fór fyrst á sjúkrahúsið á
Ísafirði, en var mjög fljótlega
send suður. Þar var ég sett í
nýrnavél og lappirnar á mér
skornar upp. Nýrun voru alveg
hætt að starfa og menn voru
ekki alveg öruggir á því að
það væri hægt að bjarga ann-
arri löppinni.

Eftir tíu ár hef ég að mestu
leyti jafnað mig líkamlega, en
samt finn ég ennþá til í annarri
löppinni.“

Elma segir að andlegur bati

Elma Dögg var lögð inn á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði eftir að henni var bjargað. Þar voru þá fyrir foreldrar
hennar, Björg Hansdóttir og Frosti Gunnarsson, sem einnig björguðust úr snjóflóðinu.

taki lengri tíma og segist ekki
getað neitað því að henni hafi
liðið illa í fannferginu sem var
á norðanverðum Vestfjörðum
í síðustu viku.

„Við búum náttúrlega á
öruggu svæði í Súðavík núna,

ég veit það. En samt er ónota-
tilfinningin mikil. Það versta
var hversu mikið fennti fyrir
herbergisgluggann hjá mér.
Við það fékk ég svakalega
mikla innilokunartilfinningu.“

– halfdan@bb.is

Elma Dögg Frostadóttir. Ljósmynd: Ómar Már Jónsson.

Sýslumaðurinn á Ísafirði
Skattstofa Vestfjarðaumdæmis

Lengri opnunartími
Sýslumaðurinn á Ísafirði og skattstofa Vest-

fjarðaumdæmis hafa ákveðið að lengja opn-
unartíma sinn frá og með 13. janúar 2005.

Nýr opnunartími er frá kl. 09:30 - 15:30.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir,

sýslumaður á Ísafirði.
Guðrún Björg Bragadóttir,

skattstjóri Vestfjarðaumdæmis.

Kvensjúkdómalæknir
Jón Ívar Einarsson, kvensjúkdómalæknir

verður með móttöku á Ísafirði dagana 24.-
28. janúar nk.

Tímapantanir eru í síma 450 4500, á milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.

Sigríður Sæmundsdóttir
Vallargötu 7, Þingeyri

Ástkær móðir okkar, amma,
tengdamóðir og langamma

sem lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 1. janúar 2005, verður
jarðsungin frá Þingeyrarkirkju, laugardaginn 15. janúar kl. 14:00.

F.h. aðstandenda,

Einar Karlsson, Birgir Karlsson, Karl Þ. Karlsson
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Mexíkósk kjúklingasúpa
Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Harpa Böðvarsdóttir í Reykjavík

Sælkeri vikunnar býður
upp á mexíkóska kjúklinga-
súpu. Harpa segist hafa
fengið uppskriftina hjá
vinnufélaga sínum og boðið
upp á hana í saumaklúbbn-
um þar sem stelpurnar eru
allar meira eða minna tengd-
ar Ísafirði. Þar sló súpan
rækilega í gegn og svo er
frábær frönsk súkkulaðikaka
í eftirrétt sem hreinlega bráð-
nar í munninum.

Mexíkósk kjúklingasúpa:
3-5 laukar
2-3 hvítlaukar
1/2 chilipipar
Sellerí eftir smekk

Látið malla í olíu í smá-
stund

1 flaska Granini tómatsafi
1 ½  l vatn
Nauta og/eða grænmetis
kraftur eftir smekk
1 teskeið kóríander krydd
1-2 teskeiðar Worchester
sósa
1 tsk chilikrydd
2 dósir tómatar í dós (má
vera með hvítlauk eða eftir
smekk)

Látið sjóða í 20 mínútur og
bætið síðan 4-6 kjúklinga-
bringum eða 1 kjúkling út í.
Bæta má við blómkáli, brokk-
olí og fleira grænmeti, allt eftir

smekk hvers og eins.

Berið fram með sýrðum
rjóma, guacamole sósu og/eða
cheese sósu, rifnum osti og
Doritos snakki.

Frönsk súkkulaðikaka
með kremi:

200 g smjör
200 g suðusúkkulaði
Hrært saman
4 egg
2 dl sykur
1 dl hveiti

Hrærið öllu saman sett í mót
og bakið við 170 gráður í um

það bil 30 mín. Athugið kakan
á að vera blaut í miðjunni.

Kremið:
150 g suðusúkkulaði

70 g smjör
2 matskeiðar síróp
Bræðið saman og hellið yfir

kalda kökuna. Látið storkna.
Berið fram með þeyttum rjóma

eða vanilluís.
Ég skora á Sigurbjörgu

Guðmundsdóttur á Ísafirði
að koma með gómsæta upp-
skrift.

Dagný S. Sigurjónsdóttir Magnús M. Þorvaldsson
Elva Jóhannsdóttir Barði Önundarson

Magnús Ö. Jóhannsson Helga G. Haraldsdóttir
Heiðrún B. Jóhannsdóttir

Ari K. Jóhannsson Harpa Henrysdóttir
og barnabörn

Þeir sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið Sigurvon

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi

andaðist þann 7. janúar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 15. janúar kl. 14:00.

Halldóra Jóhannsdóttir

Jóhann Magnússon
bifreiðaskoðunarmaður

Móholti 12, Ísafirði

Hallgrímur Hjálmarsson býr ásamt foreldrum sínum að Hrauni í Hnífsdal

Engin ákvörðun verið tekin
um áframhaldandi búsetu
Hallgrímur Hjálmarsson

sem býr ásamt foreldrum sín-
um í Hrauni í Hnífsdal segir
að nokkrar skemmdir hafi orð-
ið á íbúðarhúsinu í snjóflóðinu
í síðustu viku. Hann segir einn-
ig að skemmdir hafi orðið á
vinnuvélum sem stóðu við bæ-
inn og bíll sem stóð við íbúð-
arhúsið sé trúlega mikið
skemmdur ef ekki ónýtur.
Gamli bærinn í Hrauni sé hins
vegar gjörónýtur.

Hann segir framhald búsetu
í Hrauni ekki hafa verið ákveð-
ið. Skemmdir af völdum snjó-
flóðsins eru nú að koma í ljós.
„Það urðu skemmdir á gólf-
efnum í húsinu og einnig á
innréttingum auk þess sem
rúður brotnuðu. Hvort að
veggir hússins hafa skekkst er
ekki fullkannað sem stendur.
Hins vegar virðist sem veggur
í bílskúr við húsið hafi brotn-
að“, segir Hallgrímur.

Einnig urðu talsverðar
skemmdir á vinnuvélum sem
stóðu á hlaðinu og bíll sem
stóð við bílskúrinn er mikið
skemmdur ef ekki ónýtur. Þá
segir Hallgrímur ljóst að gamli
bærinn í Hrauni sé gjörónýtur

en þar hefur ekki verið búið
undanfarin misseri. Útihúsin
á jörðinni virðast hafa sloppið
með öllu við flóðið en þar inni

er tæplega 100 fjár.
Um frekari búsetu í Hrauni

vill Hallgrímur sem minnst
segja. „Um það hefur að

sjálfsögðu engin ákvörðun
verið tekin enda hefur enginn
tími verið til þess að meta þau
mál. Hvað stjórnvöld vilja gera

vitum við ekkert enda enginn
haft samband úr þeirri áttinni“,
segir Hallgrímur.

– hj@bb.is

Hallgrímur Hjálmarsson.

Feðgarnir Hjálmar og Hallgrímur við rústir gamla bæjarins.

Flutninga-
bíll valt
Flutningabíll fór út af veg-
inum í Hrútafirði er hann
var á leið til Ísafjarðar með
matvörur á miðvikudag í
síðustu viku. „Ég var að
mæta öðrum bíl á ein-
breiðu slitlagi og fór út af
veginum. Það er í lagi með
mig fyrir utan kannski sál-
artetrið og ég held að
skemmdirnar á bílnum séu
óverulegar“, segir Bjarni
Gunnarsson ökumaður
bílsins er bb.is náði tali á
honum stuttu eftir óhapp-
ið. „Það þýðir ekkert ann-
að en að ná í annan bíl,
lesta á milli og koma vör-
unum til skila.“

KFÍ tapaði
stórt
Meistaraflokkur Körfu-
knattleiksfélag Ísafjarðar
þurfti að láta í minni pok-
ann fyrir Ungmennafélagi
Njarðvíkur á fimmtudags-
kvöld í síðustu viku. Loka-
staðan var 55-108. Leikur-
inn fór fram í íþróttahús-
inu á Torfnesi og fannst
heimamönnum dómgæsla
vera með lakara móti og
fullmikil harka leyfð í
leiknum  „Njarðvíkingar
spiluðu eins fast og þeir
gátu og komust upp með
það langtímum saman, en
þeir fá kredit fyrir það að
hafa svona góð tök á leikn-
um, dómararnir voru alla
vega ekki á sama leik og
við sem sátum í stúkunni
og leyfðu rosalega hörku“,
segir í frétt á kfi.is. Josh
Helm sem hefur verið
stigakóngur leik eftir leik
meiddist á hné og gat lítið
beitt sér eftir það. Næsti
leikur KFÍ er gegn Fjölni
og fer fram í Grafarvogi á
morgun, fimmtudag.
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30%
Dagbjört Hjaltadóttir í Súðavík skrifar

Kærar þakkir Ísfirðingar
Nú eru bráðum liðin tíu ár

frá snjóflóðunum í Súðavík.
Ofankoman, ófærðin og til-
kynningar um hættuástand síð-
ustu daga minna óþægilega á
tímann í kringum 16. janúar
1995. Við Súðvíkingar sem nú
búum öll á öruggu svæði hugs-
um með samúð til þeirra sem
verða að yfirgefa heimili sín
við þvílíkar aðstæður. Fyrir tíu
árum var enginn fyrirvari á
flutningnum frá þorpinu. Við
sem ekki misstum húsin okkar,
eða lentum í flóðinu sjálfu, rif-
um okkur í fötin og fórum niður
í frystihús til að styrkja ætt-
ingja og vini og til að reyna að
verða að liði með einhverju
móti. Við urðum að yfirgefa
þorpið í þeim fötum sem sem
við stóðum, óvíst hvenær eða
hvort við áttum afturkvæmt.
Það var samt okkar minnsta
áhyggjuefni því afdrif náinna
skyldmenna, nágranna, vina
eða samstarfsfélaga vóg þyng-
ra.

Það sem ég vil nefna hérna
er viðmót Ísfirðinga þessa ör-
lagaríku daga og vikur sem
Súðavíkingar dvöldu í bænum.
Það getur ekki hafa verið auð-
velt að taka á móti svo mörgum
sem höfðu upplifað svo skelfi-
lega hluti. En allt frá því að
þessi brotni hópur safnaðist
saman á Fjórðungssjúkrahús-
inu á Ísafirði eftir skelfilega
sjóferð frá Súðavík allt þar til
nokkrum vikum seinna að

við, oftar en ekki við kertaljós,
í tíðu rafmagnsleysi þessara
stormdaga eftir flóðið. Hjart-
ans þakkir Inga Lára og Elvar
fyrir ykkar stóra hús og ykkar
stóra hjarta.

Ísfirðingar kunnu að gefa
það sem Íslendingar hafa veitt
hverjir öðrum í aldir en það er
áfallahjálp vináttunnar. Hlýtt
handtak, klapp á bakið eða
snöggt faðmlag gerði meira
gagn en þúsund orð. Þessu
fólki langar mig að senda
þakkir. Líka Stebba Dan og
þeim sem söfnuðu íþróttaföt-
um með honum svo börnin frá
Súðavík gætu hist í stað þess
að húka föl og fá dreifð um
allan bæ. Einnig starfsfólki
sjúkrahússins sem stóð í eld-
línunni ásamt björgunarsveit-
arfólkinu sem kom á vettvang.
Prestunum sem aldrei virtust
hvílast sendi ég líka þakkir og
fólkinu sem opnaði verslanir
sínar án þess að nokkuð væri
farið að tala um bætur fyrir
vörurnar sem það lét af hendi
og svona mætti lengi telja.

Ég tel það lán okkar Súðvík-
inga að við áttum góða að þeg-
ar mest á reyndi og að við
gátum verið áfram á Vestfjörð-
um á meðan mál voru að skýr-
ast. Ég tel það reyndar ástæðu
þess að svo fáir fluttu í burtu
og raunin varð. Ísfirðingar,
hjartans þakkir fyrir okkur.

Dagbjört Hjaltadóttir,
Súðavík.

óhætt var að snúa heim (þeir
sem það gátu) var viðmót ná-
granna okkar Ísfirðingu þeim
og Íslendingum til sóma.

Ísfirðingar opnuðu heimili
sín fyrir fólki sem þeir þekktu
kannski aðeins af afspurn.
Hótel, gistiheimili og verbúðir
fylltust einnig af  þessu flótta-
fólki sem hafði ekki ekki einu
sinni föt til skiptana til að
byrja með. Á sjúkrahúsinu var
ný álma opnuð þó ekki væri
hún tilbúin og starfsfólk þar
lagði dag við nótt til að gera
þeim lífið bærilegra sem mest
höfðu misst. Mín fjölskylda
var tekin inn ásamt tveimur
öðrum fjölskyldum af kunn-
ingjafólki systur minnar og
við hljótum að hafa verið öm-
urlegir gestir. Dofinn og
beygð eftir atburðina sátum

Dagbjört Hjaltadóttir.

Snjómokstur hefur geng-
ið vel í Bolungarvík að
undanförnu og eru allar

götur orðnar færar. „Þetta
hefur gengið þokkalega

miðað við veður. Við vor-
um að vinna alla helgina og

erum núna að breikka hjá
okkur“, segir Finnbjörn

Birgisson, bæjarverkstjóri í
Bolungarvík. „Við höfum

þurft að keyra öllum snjón-
um í burtu á bílum. Það á

örugglega eftir að taka hátt í
viku í viðbót að hreinsa

bæinn almennilega, það er
að segja ef við fáum frið.“
Aðspurður segir Finnbjörn

kyrrstæða bíla alltaf valda
snjómokstursmönnum erf-

iðleikum. Eins og sjá má
að meðfylgjandi mynd sem

Sveinbjörn Kristjánsson
tók getur oft verið vara-
samt að moka í kringum
bíla sem lagt er á götum

bæjarins. – halfdan@bb.is

Tekur örugglega viku í
viðbót að hreinsa bæinn

Erfitt getur verið að moka í kringum bíla. Mynd: Sveinbjörn Kristjánsson.

30%
afsláttur af jólavörum,

baðsápum og gjafavörum
til 21. janúar
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STAKKUR SKRIFAR

Snjóflóð og eignatjón
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.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til leigu er hús á Ísafirði. Uppl.
í síma 477 1800 (Fjölnir).

Minningarkort Krabbameinsfé-
lagsins Sigurvonar fást hjá Sól-
rúnu Jónsdóttur á Hólmavík.
Uppl. í síma 864 2182.
Til sölu eru tvenn Rossignol
skíði. Önnur eru 170 cm og hin
150 cm á lengd. Skíðin eru sem
ný. Skór og pokar fylgja. Uppl.
í síma 456 8172 og 893 1058.
Til sölu er Subaru Impreza, 4x4,
árg. 1999, ekinn 94 þús. km.
Góður í snjóinn. Uppl. í símum
456 3035 og 862 3035.

Til sölu er vel með farið píanó.
Upplýsingar í síma 456 3906
og 848 0918.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78 með sérinngangi.
Upplýsingar í símum 456 3928
og 456 4323.

Til sölu eru Goritex mótorhjóla-
og vélsleðagallar. Nánast ónot-
aðir. Uppl. í síma 820 7245.
Til sölu eru Burton Freestyle
brettaskór nr. 13. Aðeins not-
aðir í eina klst. Uppl. í símum
456 3486 og 846 7473.

Til sölu er vel með farinn Simo
kerruvagn með burðarrúmi.
Einnig barnabílstóll og skipti-
borð með baði. Upplýsingar í
síma 456 3517.
Til sölu er stuttu KIA jeppi. Góð-
ur bíll í ófærðina. Upplýsingar
gefur Pétur í síma 894 3389.

Til sölu er Renault Laguna st.,
1600 cc, árg. 98, ekinn 94 þús.
km. Stórgóður bíll, mjög rúm-
góður en afar sparneytinn.
Ásett verð kr. 650 þús. Uppl. í
síma 456 3517 og 860 7443.

Síðustu viku hafa náttúruöflin minnt hastarlega á sig. Brátt eru liðin 10 ár frá því
snjóflóðið mikla féll á þorpið í Súðavík með afleiðingum, er ekki munu gleymast.
Flóðbylgjan mikla í Indlandshafi á eftir að fylgja mannkyninu lengi. Vísindamenn
og ríkisstjórnir eiga eftir að velta vöngum yfir því hvernig bregaðst skuli við skelfi-
legum afleiðingum náttúrunnar. Jarðskjálftar eru daglegt brauð. Oft fylgir þeim
eyðilegging og dauði margra. Um síðustu helgi fórust margir í Danmörku og Sví-
þjóð í fárviðri sem þar geisaði. En ekkert fær stuggað við stórmenninu í Vestfirðing-
um. Bolvíkingar neita að fara úr húsum og lögreglan segir að við því sé ekkert að
gera, en svo var það nú leiðrétt sem betur fer.

Ósjálfrátt er spurt eftir snjóflóðin í síðustu viku hvort sumt fólk læri ekki af því
sem fyrir augu þeirra ber. Snjór var mun minni nú en fyrir áratug, er leiðir hugann
að þeirri staðreynd að ekkert er víst varðandi snjóflóð. Veður og aðstæður varðandi
snjóalög ráða þar miklu. Allt þarf að skoða og skilgreina og læra að draga lærdóm
af því sem gerist. Rannsóknir eru mjög mikilvægar og geta fært okkur þekkingu
sem kennir okkur að verjast snjóflóðum, bjarga mannslífum og forða eignatjóni.
Snjóflóðin  í Hnífsdal vekja upp spurningar um skipulagsmál og stjórn þeirra í Ísa-
fjarðarkaupstað fyrir þremur áratugum. Á áratug er byggð horfin að mestu í vest-
anverðum dalnum. En mikilvægi rýminga sýndi sig glöggt.

Sláandi var að lesa ummæli í Morgunblaðinu höfð eftir ábúanda á Hrauni í Hnífs-
dal þess efnis að hann hefði sloppið, væntanlega við afleiðingar snjóflóðsins, sem
algerlega eyddi gamla bænum að Hraun og olli skemmdum á nýrra húsinu. Eru

menn með þessum hætti að storka örlögunum eða bara slá um sig með stórkarlalegum
yfirlýsingum? Hvort heldur sem er verður flestum heilvita mönnum hugsað til
þeirra skeliflegu fórna sem Vestfirðingar færðu á árunum 1994 og 1995. Þá glöt-
uðust alls 35 mannslíf vegna snjóflóða á Vestfjörðum. Það er óvirðing við þá sem
dóu að sýna nú drýgindaleg mannalæti.

Íbúar við Dísarland og Traðarland eiga alls ekki að nota heimskulega þrjósku til
að fá verð, sem þeir sætta sig við, fyrir eignir sínar. Til þess að fá fram niðurstöðu
varðandi verð fasteigna eru til aðrar leiðir, sem flestir íbúar þessa lands verða að
sætta sig við að nota, enda lögbundið að láta dómstóla skera úr um ágreining.

Þá er mikill munur að lesa það sem haft er eftir Eiríki Finni Greipssyni, sem
sjálfur lenti í snjóflóðinu á Flateyri og missti húsið, en hélt lífinu og fjölskyldunni,
í Morgunblaðinu um varnir gegn snjóflóðum. Þar kemur fram yfirvegun og skír
sýn á afleiðingarnar og hve mikilvægt það er að tryggja öryggi fólks með öllum
ráðum. Það er ógaman að standa frammi fyrir því að hús manns og heimili er ekki
lengur öruggt eins og er með byggðina efst í Bolungarvík. Vissulega er öllum
vandi á höndum, en þá reynir líka á að beita yfirvegun og skynsemi. Bæjarstjórinn
í Ísafjarðarbæ segir hreint út að ekki verði búið í blokkinni á Árvöllum til fram-
tíðar. Auðvitað er þetta skelfileg niðurstaða, að horfa á eignir tapast með einu eða
öðrum hætti vegna hættu á snjóflóðum, en við verðum að gera allt til að tryggja ör-
yggi fólks og forðast að það láti lífið í náttúruhamförum, þegar tiltölulega einfalt
er að bjarga mannslífum.

Bræðrabátarnir eða systur-
skipin Guðmundur Einarsson
ÍS og Hrólfur Einarsson ÍS frá
Bolungarvík náðu þeim ótrú-
lega árangri að vera samtals
með 904 tonna afla síðustu
fjóra mánuði nýliðins árs. Var
Guðmundur Einarsson ÍS með
tæp 464 tonn að verðmæti um
50 milljóna króna og afli Hról-
fs Einarssonar ÍS var litlu
minni eða rúmlega 440 tonn á
þessu tímabili.

„Ég held ég geti fullyrt að
árangur áhafna þessara línu-

báta er hreint út sagt einstakur.
Ekki spillir heldur fyrirað þess-
ir bátar eru alfarið íslensk
hönnun og smíði og þeir og
fleiri nýir, íslenskir hraðfiski-
bátar sýna og sanna að Íslend-
ingar standa öðrum framar í
slíkri bátasmíði“, segir Guð-
mundur Halldórsson, fyrrver-
andi formaður smábátafélags-
ins Eldingar á norðanverðum
Vestfjörðum, í samtali við
skip.is en Guðmundur sló á
þráðinn til þess að greina frá
útkomu bolvísku bræðrabát-

anna. Bátarnir eru báðir að
gerðinni Cleopatra og eru þeir
heitnir eftir bræðrunum Guð-
mundi og Hrólfi Einarssonum
sem báðir voru þekktir sjó-
menn í Bolungarvík.

Að sögn Guðmundar fór
Guðmundur Einarsson ÍS í 22
línuróðra að jafnaði á mánuði
síðustu fjóra mánuði ársins en
meðalmánaðaraflinn var 116
tonn. Olíukostnaður á þessu
tímabili nam 1,2 milljónum
króna eða um 2,35% af afla-
verðmætinu. Sjósóknin var

svipuð hjá Hrólfi Einarssyni
ÍS en meðalafli bátsins var 110
tonn.

„Því hefur verið haldið fram
að smábátarnir geti ekki haldið
upp atvinnu í byggðarlögum
landsins í svartasta skamm-
deginu. Því vísa ég á bug. Það
hefur a.m.k. ekki verið vanda-
mál hér í Bolungarvík“, segir
Guðmundur en að hans sögn
var Guðmundur Einarsson
með alls 1178 tonna afla á
síðasta ári og 1020 tonna afla
á síðasta fiskveiðiári. Ef miðað

er við almanaksárið þá fór bát-
urinn í 255 róðra á árinu eða
21,25 róður að jafnaði á mán-
uði. Meðalafli í róðri var 4,6 t.

„Miðað við að það séu að-
eins tveir í áhöfn þessara báta
og hve aflinn er mikill og olíu-
kostnaður lítill þá koma önnur
íslensk fiskiskip ekki betur út.
Það mega menn hafa í huga
nú þegar mengunarkvóti er í
þann veginn að dynja á okkur
og krafan um vistvænar veiðar
fer vaxandi“, sagði Guðmund-
ur Halldórsson.

Ótrúlegur árangur bræðrabátanna

– Sól og fegurð –
Sól og fegurð óskar viðskiptavinum sínum

gleðilegs nýs árs með þökk fyrir viðskiptin
á liðnum árum.

Sól og fegurð opnar að nýju föstudag-
inn 14. janúar nk. Opið verður frá mánu-
dögum til laugardaga frá kl. 11:00-19:00.
Hlakka til að sjá ykkur að nýju.

Rekstur fyrirtækisins sem er til húsa að
Túngötu 3, Ísafirði, er til sölu. Stofan hefur
verið rómuð fyrir hlýleika og gott viðmót.
Þar er m.a. boðið upp á ljósabekk, strata-
meðferð, leirvafninga, sogæðanudd og al-
hliða nudd.

Um er að ræða tilvalið tækifæri fyrir dug-
mikið fólk sem vill starfa við sjálfstæðan at-
vinnurekstur. Starfsemi sem bíður upp á
marga möguleika.

Nánari upplýsingar gefur Lögfræðistofa
Tryggva Guðmundssonar ehf., í síma 456
3244.                                       Sigga Maja.

Þakkir
Alúðar þakkir sendi ég öllum þeim, sem með

gjöfum, kveðjum og heimsóknum gerðu 85 ára af-
mæli mitt 28. desember sl. að eftirminnilegum há-
tíðisdegi.

Megi nýbyrjað ár verða ykkur til gæfu og  gengis.
Ísafirði 10. janúar 2005,

Sigurður Jónsson.

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps

Setur reglur um út-
hlutun byggðakvóta

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps hefur samþykkt sam-
hljóða reglur sem lagt er til að
gildi við úthlutun 150 þorsk-
ígildistonna byggðakvóta er
kom í hlut sveitarfélagsins á
dögunum. Í reglunum segir að
úthlutað skuli til aflamarks-
skipa og krókaaflamarksbáta.
Þeim sé skylt að leggja til afla-
heimildir í bolfiski til jafns
við úthlutaðan byggðakvóta.

Til þess að eiga rétt á
byggðakvóta skulu bátar og

skip hafa verið skráð og hafa
átt heimahöfn í Súðavík þann
1. september 2004. Einnig
skulu útgerðirnar hafa átt lög-
heimili í Súðavíkurhreppi á
sama tíma. Þá er einnig gert
að skilyrði að afla sem nemi
úthlutuðum byggðakvóta sé
landað í Súðavík og hámarks-
úthlutun sé 80 tonn. Þá segir
einnig að byggðakvótinn og
mótframlag útgerðar skuli
unnið í Súðavík og verða um-
sækjendur að gera grein fyrir

því í umsókn hvernig staðið
verður að vinnslunni.

Þá er einnig í reglum Súða-
víkurhrepps sagt að tekið skuli
tillit til úthlutaðra aflaheimilda
og bóta vegna rækju fyrir fisk-
veiðiárið 2004/2005. Fylgi út-
gerð ekki þeim skilyrðum sem
sett eru varðandi vinnslu afla í
Súðavík fyrirgerir hún rétti
sínum til hugsanlegrar úthlut-
unar á næsta ári, að óbreyttum
reglum.

– hj@bb.is

Í september 2004 komu á
land 2.352 tonn af sjávarfangi
á Vestfjörðum að verðmæti
tæpar 219 milljónir króna. Í
sama mánuði árið áður var
landað 3.536 tonnum að verð-
mæti rúmar 319 milljónir kr.

Samdráttur í afla á milli ára
er því þriðjungur og í verð-
mætum um 31.5%. Fyrstu níu
mánuði síðasta árs var landað
á Vestfjörðum 34.223 tonnum
að verðmæti 3.193 milljónir
króna. Árið áður var landað á
sama tíma 42.400 tonnum að
verðmæti 3.599 krónur. Sam-
dráttur í magni er því um
fimmtungur en í verðmætum
rúm 11 %.

Þriðjungs
samdráttur
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn 12. janúar,
12. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1830 voru Friðrik Sigurðsson og
Agnes Magnúsdóttir, tekin af lífi í Vatnsdalshólum fyrir
að myrða Natan Ketilsson og Pétur Jónsson. Þetta var

síðasta aftaka á Íslandi. Líflátshenging var numin úr
lögum 1. júlí árið 1928.

Þennan dag árið 1928 lést Einar Benediktsson skáld,
75 ára að aldri. Hann var jarðsettur í þjóðargrafreitn-

um á Þingvöllum 27. janúar, fyrstur allra. Einar var
„einhver stórbrotnasti ljóðvíkingur vor að fornu og

nýju“, sagði Jóhannes úr Kötlum.

Þennan dag árið 1933 var samningur um aðild Ís-
lands að Evrópska efnahagssvæðinu, EES, samþykkt-

ur á Alþingi, eftir lengstu umræður í þingsögunni.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Örn Elías Guðmundsson (Mugison), tónlistarmaður

Á þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árum

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Vaxandi suðaustanátt og fer að snjóa sunnan- og

vestanlands. Minnkandi frost.
Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:

Hvöss suðaustanátt og slydda eða rigning, einkum
sunnanlands. Hiti 0-5 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hæg vestlæg átt og stöku él, en rigning suðaustan-

lands. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Sunnanátt og rigning en slydda vestanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Telur þú að breyting verði á þínum
högum á nýju ári?

Alls svöruðu 529. – Já, til hins betra sögðu 342 eða 65% – Já,
til hins verra sögðu 57 eða 11% – Nei sögðu 130 eða 24%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Í gærkvöldi og í dag voru
Rúna og ég í foreldraþjálf-
un. Við vorum að læra um
öll líffærin inni í konunni, úr
hverju barnið er og þar fram
eftir götunum. Svo vorum
við að læra um það hvað
getur gerst við fæðingu,
hvernig á að haga sér og
svoleiðis. Eftir því sem mér
skilst þá á ég bara að vera

auðmjúkur þjónn hennar
meðan þetta stendur yfir,
segja helst ekki neitt og
vera bara hlýðinn.

Þá er systir mín væntan-
leg í heimsókn. Hún frestaði
ferðinni vestur um einn dag
til að kíkja á bróður sinn.
Hún kemur hingað í súpu í
kvöld og fer síðan heim í
fyrramálið.

Að öðru leyti er lítið í
gangi. Ég er bara heima að

vinna alla daga frá klukkan
átta til fimm.“

Á bara að vera auðmjúkur þjónn Rúnu

Strengdir þú
áramótaheit?

Í byrjun hvers nýs árs er fólki eðlilegt að horfa fram á
veg og velta vöngum yfir því hvað framtíðin muni bera í
skauti sér. Margir strengja þá heit um bót og betrun á
þeim sviðum sem þeim finnst hafa farið forgörðum á liðnu
ári. En hvernig heit eru þau sem flestir strengja og stendur
fólk þá nokkurn tíma við þau. BB spurði nokkra Vest-
firðinga um áramótaheit.

Ásthildur Cesil Þórðar-
dóttir, garðyrkjustjóri

Ísafjarðarbæjar:

Ég strengi ekki áramótaheit
heldur strengi heit af og til
yfir allt árið og reyni að standa
við þau. Ég geri það bara þegar
ég er í stuði fyrir svoleiðis.
Þegar ég var ung að strengdi
ég áramótaheit og voru þau þá
í þeim dúr að verða betri mann-
eskja. Seinna komst ég að því
að það tekur allt árið að betr-
umbæta sig, og jafnvel alla
ævi og læt ég nú hverjum degi
nægja sína þjáningu.

Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar

Ísafjarðarbæjar:

Áramótaheitið mitt er að
koma mér í form og halda mig
frá freistingum sem blasa við
á hverju strái. Ég strengi ára-
mótaheit á hverju ári og yfir-
leitt er það sama heitið og í ár
en ég hef nær alltaf svikið það.
Ég ætla þó að standa við það í
þetta sinn. Einnig set ég mér
það markmið að vera góð við
börnin mín og betri manneskja
á þessu ári en því síðasta. Það
er undirliggjandi tónninn í ára-
mótaheitum.

Benedikt Sigurðsson,
fyrrverandi sundþjálfari:
Ég ætla ekki að strengja

áramótaheit núna því ef ég geri
það er ég hræddur um að ég
nái ekki markmiði mínu. Ég
ætla að ná af mér 10 kílóum
og held að mér takist áætlunar-
verkið ef það er ekki áramóta-
heit. Ég hef strengt heit á
hverju nýju ári um að verða
betri maður og hef staðið við
það, en heilsuátökin fara gjarn-
an í súginn.

Margrét Magnúsdóttir,
fegurðardrottning
Vestfjarða 2004:

Ég hef aldrei strengt ára-
mótaheit en ef ég myndi gera
það væri það helst að vera
dugleg í skólanum og öllu því
sem ég er að gera. Ég hef ekki
mikla trú á áramótaheitum en
tel að fólk strengi þau til þess
að láta sér líða betur.

Jón Fanndal Þórðarson,
verslunarmaður og for-
maður eldri borgara:

Ég strengdi ekki áramóta-
heit í ár og hef aldrei gert það.
Ég tek bara því sem að höndum
ber hverju sinni. Ég myndi
ekki þora að lofa einhverju
sem ég gæti svo ekki staðið
við. Ég hef oft velt því fyrir
mér af hverju fólk strengir ára-
mótaheit og sumir eru stað-
fastir og standa við sitt en aðrir
ekki. En það er ekki fyrir mig.

Elfar Logi Hannesson,
leikari og kaffihúsavert:

Ég strengdi þess heit núna
að vera meira með mínum
nánustu. Ég hef meðal annars
ekki verið nógu duglegur að
heimsækja ömmu mína á
Þingeyri og ætla að bæta úr

því. Ég strengi oftast áramóta-
heit og hef tvisvar heitið þess
að hætta að reykja en ákvað
að gera það ekki í ár þar sem
mikið er að gera hjá mér. Svo
ætla ég líka að njóta lífsins
enda er ég bjartsýnn og tel að
árið verði skemmtilegt og við-
burðarríkt hjá Vestfirðingum.

Ásthildur Þórðardóttir. Birna Lárusdóttir

Benedikt Sigurðsson. Elvar Logi Hannesson.

Margrét Magnúsdóttir.Jón Fanndal Þórðarson.

Fulltrúar sjómanna og útvegsmanna náðu samkomulagi
við formann yfirnefndar um fiskverð á árinu 1965 og var
ákveðið að verðið skyldi hækka um 5 ½ %, frá því sem
það var sl. ár. Hins vegar greiddu fulltrúar fiskkaupenda
atkvæði gegn þessu samkomulagi.

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að beita sér fyrir því, að rík-
issjóður greiði 25 aura á hvert kíló af línu- og handfærafiski
á árinu 1965. Stuðlar það að því að auka þessar veiðar
og bæta þar með fiskvinnsluna því að línu- og handfæra-
fiskurinn er langbesta varan. Má því segja að hér sé um
nokkurs konar verðlaun að ræða til þeirra sem koma
með besta fiskinn að landi.

Fiskverðið
og sjómannadeilan

SvipmyndinSvipmyndinSvipmyndinSvipmyndinSvipmyndin

Árni Steinn Sveinsson vinn-
ur hjá Flytjanda á Ísafirði.

Ljósmyndari BB rakst á Árna
Stein þar sem hann var að

koma með birgðir á lyftara til
ÁTVR á Ísafirði á dögunum.
„Ég vinn við að keyra þetta

tæki daginn út og inn en það
er leiðinlegt í svona miklum

snjó. Í svona blautum snjó
getur maður fest sig þó auð-

vitað eigi það ekki að gerast,
það er bara klaufaskapur. En

hefur þó komið fyrir“, segir
Árni Steinn.

Áfylling
á ÁTVR
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Anna Sigríður Ólafsdóttir, nemi og verkefnastjóri á Ísafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Eitt sinn sem oftar var séra Baldur Vilhelmsson, fyrrum pró-
fastur í Vatnsfirði í Djúpi, fenginn til messugerðar í bænhúsinu
í Furufirði á Hornströndum ásamt fleiri prestum. Það kom í
hlut prófastsins að prédika og var prédikun hans stutt og
gagnorð eins og hann er kunnur fyrir. Síðan snaraði klerkur
sér úr stólnum og gekk rakleiðis út.

Árni Guðmundsson, ættaður úr Furufirði og kenndur við Ós
í Bolungarvík, fór út litlu seinna til þess að svipast um eftir séra
Baldri. Klerkur stóð þá undir vegg, púandi stóran vindil. Árni
spurði hvers vegna presturinn gengi út í miðri guðsþjónustu til
að reykja. Ekki stóð á svari hjá séra Baldri:

Maður verður nú að þjóna djöflinum líka, góði.

Djöflinum þjónað
Ég hef komið til ótal borga

um allan heim og erfitt er
að velja uppáhald en San
Francisco heillaði mig upp
úr skónum. Hún er evrópsk-
asta borgin í Ameríku.

Borgin er ofboðslega
falleg og ekki er langt að
sækja guðdómlega náttúru,
einungis þarf að fara yfir
Golden Gate brúnna og þá

San Franscisco

er maður kominn í ævin-
týraheim. Í borginni ríkir
skemmtileg stemmning því

svo margt mætist í henni,
bæði straumar og stefnur
og mismunandi fólk.

Sportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Laugardagur 15. janúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Liverpool – Man. Utd.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Chelsea.
Kl. 17:15 – Enski boltinn:
Bolton – Arsenal.

Sunnudagur 16. janúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Everton.
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Fulham – WBA

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 15. janúar:
Kl. 12:30– Enski boltinn:
Liverpool – Man. Utd.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Chelsea.
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Reggina – Inter Milan.

Sunnudagur 16. janúar:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Fulham – WBA
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Cagliari – Juventus.

Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:
Laugardagur 15. janúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Newcastle – Southampton
Kl. 17.15 – Enski boltinn:
Bolton – Arsenal.

Sunnudagur 16. janúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Everton.

Canal+ Sverige:
Sunnudagur 16. janúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Udinese.

Kanal 5 Danmark:
Laugardagur 15. janúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Liverpool – Man. Utd.
Kl. 19:00 – Spænski boltinn:
Getafe – Atlético Madrid

Sunnudagur 16. janúar:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – R. Sociedad.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Zaragoza.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Nein Shiran Þórisson, viðskipta- og markaðsráðgjafi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Kraftmikið og kemur blóðinu af stað
1. Smells like teen
spirit – Nirvana.

Þetta lag var á einum af
fyrstu geisladiskunum sem
ég átti. Kraftmikið lag sem
kemur blóðinu alltaf af stað.

2. Creep – Radiohead.
Fyrsta lagið sem ég heyrði

með þessari frábæru hljóm-
sveit. Lagið og hljómsveitin
alltaf í uppáhaldi.

3. One – U2.
Eitt af þeim lögum sem

lætur manni líða vel og þar

að auki er lagið frá uppáhalds
hljómsveitinni.

4. Losing my religion
 – R.E.M.

Grípandi lag sem er eitt af
bestu lögum hljómsveitar-
innar. Lag sem verður aldrei
þreytt og alltaf gaman að
hlusta á..

5. Take five – Dave Brubeck.
Var að kynnast jazztónlist

þegar ég heyrði þetta lag.
Lagið er allþekktur jazzslag-
ari sem hefur verið færður í

allskyns útgáfur.

6. Clocks – Coldplay.
Eftir að hafa séð hljómsveit-

ina á tónleikum eru mörg lög
þeirra í uppáhaldi hjá mér, en
þetta grípandi lag er þó sérstak-
lega í uppáhaldi.

7. Under the bridge –
Red hot chili peppers.

Frábært lag sem minnir mig
á gagnfræðaskólann og allt sem
honum fylgdi.

8. Polyesterday – Gus Gus.

Eitursvalt og grúví raftón-
listarlag frá fjöllistahópnum
Gus Gus. Vildi að þetta væri
mitt „Theme song“.

9. Get Up (I Feel Like
Being A) Sex Machine –

James brown .
Sígilt stuðlag frá funk goð-

inu James brown, við áheyrn
langar manni oftast til að dansa
og dilla sér.

10. Murmur – Mugison:
Nýja plata Mugison kom

mér svakalega á óvart og þetta

lag festist í manni frá fyrstu
áheyrn og er eitt af bestu
lögum sem ég hef heyrt í
langan tíma.

Starfið mittStarfið mittStarfið mittStarfið mittStarfið mitt  · Þorlákur Ragnarsson, vaktstjóri hjá Flugfélagi Íslands á Ísafirði

„Ég er vaktstjóri hjá Flug-
félagi Íslands á Ísafirði. Þar
hef ég unnið alveg frá því að
innanlandsflug var gefið frjálst
eða í rúm 7 ár. Í mínu daglega
starfi sinni ég símsvörun, af-
greiðslu véla sem í felst hleð-
sla, afhleðsla, innritun, upp-
gjör, útkeyrsla á pökkum og
svo sérverkefni frá Flugfélag-
inu sem eru unnin á Ísafirði.

Það skemmtilegasta við
starfið er fjölbreytnin og svo
starfsfélagarnir, þar er jafnt
skipt 50% Bolvíkingar á móti
50% Ísfirðingum. Ástæðan
fyrir því að ég fór að vinna
hjá FÍ á Ísafirði var einfald-
lega sú að ég var að vinna í
Bakka í Bolungavík en bjó á
Ísafirði og vildi fá vinnu nær
heimilinu. Einnig fannst mér

kominn tími til að breyta til
þannig að ég hringdi inn á flug-
völl og spurðist fyrir um vinnu.
Á endanum réð Arnór Jóna-
tansson umdæmisstjóri mig en
hann hefur mikið dálæti á Bol-
víkingum og vill helst ekki án
þeirra vera.

  Eftir að hafa verið farþegi í
nokkrum flugvélum og skoðað
aðrar þá er Fokkerinn sennilega

uppáhalds vélin mín. Hún er
a.m.k. búin að sanna sig frá
því að hún var tekin í notkun í
innanlandsflugi 1965.

Fólki finnst Flugfélagið
oft ekki veita nógu góða þjón-
ustu þegar það hefur verið
ófært í 1-2 daga, að geta ekki
sent eina til þrjár flugvélar á
sama tíma. Þá vil ég minna á
að við erum að fljúga til ann-

arra staða en bara til Ísafjarðar
með svo og svo margar flug-
áhafnir. Hér er ein myndlík-
ing sem dæmi: Það eru fullt
af kirkjum í Ísafjarðarprófast-
dæmi en ekki nógu margir
prestar til þess að sinna messu
í hverri einustu kirkju kl.14,“
segir Þorlákur Ragnarsson,
vaktstjóri hjá Flugfélagi Ís-
lands á Ísafirði.

Fokkerinn uppáhalds flugvélin

Sölubörn óskast til
afleysinga í hin ýmsu
hverfi á Ísafirði.

Nánari upplýsingar
gefur Sigurjón í síma
456 4560.

Sölubörn!
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Sigurður G. Þorsteinsson íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar árið 2004
Hinn 16 ára gamli körfu-

knattleiksmaður, Sigurður G.
Þorsteinsson, hlaut nafnbótina
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar
árið 2004. Útnefningin fór
fram í hófi sem bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, Héraðssam-
band Vestfirðinga og Afreks-
mannasjóður efndu til og hald-
ið var á efstu hæð Stjórnsýslu-
hússins á Ísafirði á sunnudag.

Sigurður var tilnefndur í fyr-
sta sinn en hann leikur bæði
með drengja- og meistaraflokk
Körfuknattleiksfélags Ísa-
fjarðar og varð Norðurlanda-
meistari með U-16 landsliði

Íslands í sumar. Hann var einn-
ig í byrjunarliði U-16 landsliðs
Íslands sem vann B-riðil Evr-
ópukeppninnar í körfuknatt-
leik, sem er besti árangur sem
unglingalandslið í körfubolta
hefur náð á Íslandi.

Ellefu íþróttamenn voru til-
nefndir og hlutu þeir allir
viðurkenningu. Einnig heiðr-
aði HSV ýmsa íþróttamenn
Ísafjarðarbæjar fyrir afrek
þeirra á liðnu ári. Að sögn
Björns Helgasonar íþrótta- og
æskulýðsfulltrúa Ísafjarðar-
bæjar sóttu 115 manns hófið.

                  – thelma@bb.is Sigurður G. Þorsteinsson var útnefndur íþróttmaður Ísafjarðarbæjar 2004.

Siggi Björns
festur á filmu

Lýður Árnason, læknir
og kvikmyndagerðarmaður
vinnur nú að gerð heimild-
armyndar um líf farand-
söngvarann Sigga Björns
frá Flateyri. Vann Lýður að
gerð myndarinnar síðastlið-
ið sumar og fóru tökur fram
erlendis m.a. á Borgundar-
hólmi. Þetta kemur fram í
ítarlegu viðtali við Sigga
Björns í ársriti Önfirðinga-
félagsins í Reykjavík sem
kom út fyrir skömmu.

Í viðtalinu er farið yfir
æviferil Sigga og þar er
hann nefndur víðförlasti
Önfirðingur allra tíma.
Hann er um þessar mundir
að flytja frá Berlín til Dres-
den í Þýskalandi.– hj@bb.is

Guggan verður hvít en
ekki gul. Mynd: Grétar

Þór Sæþórsson.

Ný Gugga
komin á flot

Ný Gugga er væntanleg
til Ísafjarðar innan tíðar.
Báturinn er af Cleopötru-
gerð og „aðeins stærri og
hraðskreiðari“ en sú gamla,
eins og Ásgeir Guðbjarts-
son, annar eigenda bátsins
komst að orði þegar rætt
var við hann í október.

„Hún er kominn á flot
núna. Sonur hans Guðbjart-
ur siglir skipinu vestur og
verður skipstjóri á því í
framtíðinni. Aðspurður
segir Ásgeir að Guggan fari
mjög fljótlega til veiða

– halfdan@bb.is

Fjögur skip við Ísafjarðardjúp

Fá úthlutað aflaheim-
ildum í Barentshafi

Júlíus Geirmundsson ÍS-
270 fær mestan afla þeirra
fjögurra skipa frá Vestfjörð-
um sem fá úthlutað aflaheim-
ildum í Barentshafi. Fiski-
stofa hefur tilkynnt um afla-
heimildir íslenskra skipa á
þessum slóðum á þessu ári.

Júlíus Geirmundsson fékk
úthlutað 64 tonnum í norskri
lögsögu og 40 tonnum í rúss-
neskri lögsögu. Páll Pálsson
ÍS-102 fékk úthlutað tæpum
38 tonnum í rússneskri lög-
sögu og 60,7 tonnum í norskri
lögsögu. Þá fékk Stefnir ÍS-

28 úthlutað 7,7 tonnum í nor-
skri lögsögu og 4,8 tonnum í
rússneskri lögsögu. Einnig
fékk Andey ÍS-440 fékk út-
hlutað 17,3 tonnum í rússnesk-
ri lögsögu og 27,6 tonnum í
norskri lögsögu. Allar þessar
aflaheimildir eru í þorski. Júlíus Geirmundsson ÍS-270.

Ákveðið hefur verið að kaupa upp húsin við Árvelli í Hnífsdal

Óvíst hvað gert verður að Hrauni
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í

Ísafjarðarbæ, segir óljóst í hvaða varn-
araðgerðir verður ráðist með bæinn
Hraun í Hnífsdal. Þar komi annað
hvort til greina að verja bæinn með
varnarfleyg eða kaupa hann upp. Ekki
hefur verið ákveðið hvort verður gert.

„Aftur á móti hefur verið ákveðið
að kaupa upp húsin við Árvelli. Þegar
hættuástandi var aflýst og hiti aftur
kominn á húsin var ekkert því til fyrir-
stöðu að þeir íbúar sem það vildu
snéru þangað aftur. Þó er ljóst að þeg-
ar húsin verða keypt upp, verður ekki
búið í þeim áfram“, segir Halldór.

Aðspurður segir Halldór óvíst
hvenær húsin við Árvelli verða keypt
upp, en þau eru í eigu sveitarfélagsins.
„Það var ákveðið að láta ganga fyrir
uppkaup þeirra húsa sem eru í einka-
eigu. En ég mun ganga á eftir upp-
kaupum Ofanflóðasjóðs á þessum
húsum og hefði gert það þó ekki hefði
fallið þarna flóð“, segir Halldór.

– halfdan@bb.is Snjór fór inn í íbúðir á neðri hæð fjölbýlishússins við Árvelli.
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