
Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

Miðvikudagur 29. mars 2006 · 13. tbl. · 23. árg.

Hermann Þorsteinsson hjá
Vestfirskum verktökum ehf.
segir mikinn áhuga vera á ný-
uppgerðum íbúðum að Skóg-
arbraut 3 og 3a, þar sem áður
var sambýlið Bræðratunga.

„Já það er bara allt á „full
swing“ og virðist vera mikill
áhugi fyrir íbúðunum, það eru
a.m.k. fjórir aðilar sem eru að
skoða þetta“, segir Hermann.
Aðspurður segist hann vera
bjartsýnn á sölu íbúðanna því
þær séu hentugar og rúmgóð-
ar. Hann segir þörfina fyrir

nýjar íbúðir hafa verið til stað-
ar, „Við höfum líka verið að
byggja einbýlishús inni í firði
og þau voru töluvert skoðuð
og maður fann að það var
áhugi til staðar“, segir Her-
mann.

Sömuleiðis hafa verið góð
viðbrögð við auglýsingu
íbúða í eystra Norðurtanga-
húsinu við Sundstræti 36 að
sögn Guðna Geirs Jóhannes-
sonar eins eigenda hússins.
„Eins og ég hef nefnt áður þá
henta íbúðirnar vel fyrir eldri

borgara og einnig fólk sem er
að byrja að búa. Það er nýtt á
Vestfjörðum að bílageymsla
sé á jarðhæðinni og lyfta í
húsinu“, segir Guðni. Hann
segir ekki annað þýða en að
vera bjartsýnn á sölu íbúðanna
og hann væri nú ekki að þessu
ef hann væri það ekki. Hann
býst þó við því að einhvern
tíma taki að selja allar íbúðirn-
ar.

Mikil gróska er í byggingu
íbúðarhúsnæðis á Ísafirði og
eru rúmlega 100 íbúðir í burð-

Á síðustu helgi var fjölbreytileika mannlífsins fagnað á Rótahátíð í Menntaskólanum á Ísafirði, þar sem saman kom fólk frá hinum ýmsustu
þjóðlöndum og deildi menningararfi sínum hvert með öðru. Margir klæddu sig upp á fyrir hátíðina og mættu í sínu þjóðlegasta pússi, líkt og sjá
má á meðfylgjandi mynd. Þeim sem vilja fræðast frekar um hátíðina er vísað á bls. 4 í blaðinu þar sem má finna frásögn og myndir frá hátíðinni.

Mikill áhugi fyrir nýjum íbúðum

arliðnum, ef talin eru öll áform
um byggingar, umsóknir um

lóðir og breytingar á atvinnu-
húsnæði.       – gudrun@bb.is

Mikill áhugi er á nýjum íbúðum á Ísafirði.
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Sjálfshjálparhópar fyrir
þolendur kynferðisofbeldis
Rauði kross Íslands og fleiri stóðu fyrir opnum fundi um kynferðisofbeldi fyrr í þessum

mánuði. Þar var ákveðið að koma á fót sjálfshjálparhópum að fyrirmynd Stígamóta. Hóp-
arnir munu starfa á Ísafirði í húsnæði Rauða krossins. Verið er að mynda fyrsta hópinn
sem líklega hittist í kringum páska. Leiðbeinendur verða Ingibjörg María Guðmunds-
dóttir og Sunneva Sigurðardóttir með aðstoð leiðbeinenda Stígamóta.

Ef þú vilt vera með í sjálfshjálparhópi fyrir þolendur kynferðisofbeldis núna í vor eða
seinna þegar aðrir hópar fara af stað, skaltu hafa samband í síma 846-8-846 sem er
símanúmer hópsins. Leiðbeinandi svarar símanum og gildir algjör trúnaður um allt sem
þar kemur fram. Ef fólk óskar eftir upplýsingum um hvað fer fram í sjálfshjálparhópum
og hvernig unnið er, má einnig hafa samband í síma 846-8-846.

Leiðbeinendur.

Alls eru búsettir 465 ein-
staklingar með erlent ríkisfang
á Vestfjörðum, eða um 6,2%
allra íbúa. Af þeim eru 374,
eða um 80%, frá Evrópu. Fjór-
ir íbúar Vestfjarða eru með

Norður-Amerískt ríkisfang og
eru þeir allir frá Bandaríkjun-
um. Alls eru sextán einstakl-
ingar með Suður-Amerískt
ríkisfang, frá Ekvador, El
Salvador og Perú. Sex ein-

staklingar eru með ríkisfang í
einu Afríkulandanna, fimm
frá Suður-Afríku og einn frá
Nígeríu. Þá eru 62 einstakl-
ingar með asískt ríkisfang, þar
af 24 frá Filippseyjum, 37 frá

Taílandi og einn frá Kína.
Loks eru svo þrír með ríkis-
fang frá Eyjaálfu, allir með
ástralskt.

Í Bolungarvík eru búsettir
66 manns með erlent ríkis-

fang, eða 7% af 920 íbúum.
Flestir eru frá Póllandi, eða
34 og næst flestir frá Taílandi
eða 11 manns. Í Ísafjarðarbæ
eru búsettir 284 einstaklingar
með erlent ríkisfang, eða 6,9%
af 4.108 manns. Flestir þeirra
eru frá Póllandi, eða 150
manns, og næstflestir frá Thaí-
landi eða 25 manns. Í Reyk-
hólahreppi býr enginn með
erlent ríkisfang. Í Tálknafjarð-
arhreppi eru 37 manns með
erlent ríkisfang, eða 12% af
302. Flestir eru þeir með
pólskt ríkisfang, eða 29.

Í Vesturbyggð eru 68
manns með erlent ríkisfang,
eða 7% af 964 íbúum. Þar af
eru 51 einstaklingur með
pólskt ríkisfang. Í Súðavíkur-
hreppi eru 7 manns með erlent
ríkisfang, eða 2,9% af 240 íbú-
um. Í Árneshreppi búa engir
með erlent ríkifang. Í Kaldr-
ananeshreppi býr einn með
pólskt ríkisfang. Í Bæjar-
hreppi eru þeir tveir með erlent
ríkisfang, einn með nígerískt
ríkisfang og einn með breskt.
Í Hólmavíkurhreppi er þá einn
með danskt ríkisfang.

Í Bolungarvík eru búsettir 66 manns
með erlent ríkisfang, eða 7% af 920 íbúum

Langflestir erlendra ríkisborgara á
Vestfjörðum með evrópskt ríkisfang

Lárus Mikael keppir á Íslands-
meistaramóti ÍSÍ í hnefaleikum

ÍSÍ hefur ákveðið að halda
Íslandsmeistaramót í hnefa-
leikum helgina 22.-23. apríl
næstkomandi, og verður
Lárus Mikael Knudsen Dan-
íelsson fulltrúi Hnefaleika-
félags Ísafjarðar á mótinu.
Íslandsmeistaramót í hnefa-

leikum hefur ekki áður verið
haldið á Íslandi, og var síðasta
sambærilega mót haldið árið
1953 en eins og kunnugt er
voru hnefaleikar bannaðir á
Íslandi árið 1956, og ekki
leyfðir aftur fyrr en árið 2002.

Lárus Mikael segir að mótið

leggist vel í sig, og að hann
búist við að vera í þrumuformi
þegar mótið verður haldið.
„Maður gæti alltaf verið í betra
formi, en ég hef mánuð til
stefnu og býst við að vera
kominn í gott form fyrir mót-
ið“, segir Lárus. Þess má

einnig geta að á móti sem
Hnefaleikafélag Reykjavík-
ur hélt nú á síðustu helgi
sigraði Daníel andstæðing
sinn Arnar Óskar Bjarnason.
Lárus berst í þungavigtar-
flokki.

– eirikur@bb.is

Á laugardag hélt Samfylk-
ingin í Ísafjarðarbæ fund í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði
með yfirskriftinni „Jafnaðar-

stefnan í 90 ár“. Tilefni fund-
arins var það að þann 12. mars
sl., voru liðin 90 ár frá því að
Alþýðuflokkurinn sálugi var

stofnaður en eins og kunnugt
er rann Alþýðuflokkurinn inn
í Samfylkinguna fyrir fáeinum
árum.

Jón Baldvin Hannibalsson,
fyrrum ráðherra Alþýðuflokk-
sins og fyrsti skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði flutti

erindi á fundinum þar sem
hann greindi samhengi stjórn-
mála- og efnahagsþróunar út
frá sjónarhóli jafnaðarstefn-
unnar fram til okkar daga, og
sagði að hreyfing jafnaðar-
manna og verkalýðsfélaga
hafi skapað grundvöll velferð-
arkerfisins með setningu laga
um almannatryggingar árið
1936 og síðar átt frumkvæði
að helstu framfaramálum
þjóðarinnar með breytingum
á efnahagskerfinu eftir 1960
og samningunum um Evr-
ópska efnahagssvæðið árið
1992. Þá segir að fundurinn
hafi verið fjölsóttur og að fjör-
legar umræður hafi skapast í
kjölfar erindis Jóns Baldvins.

Þá var aðalfundur Samfylk-

ingarinnar í Ísafjarðarbæ jafn-
framt haldinn á laugardag,
litlu fyrr um daginn. Sigurður
Pétursson, formaður, var end-
urkosinn og með honum í
stjórn Jóna Símonía Bjarna-
dóttir, Védís Geirsdóttir, Arna
Lára Jónsdóttir, Sæmundur
Þorvaldsson, Kolbrún Sverr-
isdóttir, Bryndís Friðgeirs-
dóttir, Guðmdundur Þór Krist-
jánsson, Björn Davíðsson og
Ari Sigurjónsson. Frambjóð-
endalisti Í-listans var lagður
fram á fundinum og ríkti að
sögn mikil samstaða um list-
ann. Þá var fráfarandi bæjar-
fulltrúum Samfylkingarinnar,
þeim Bryndísi og Lárusi
þökkuð vel unnin störf að bæj-
armálum.      – eirikur@bb.is

Jafnaðarstefnan í 90 ár
Miklar umræður sköpuðust í kjölfar erindis Jóns Baldvins sem hér
sést með feðgunum Lárusi Valdimarssyni og Valdimari L. Gíslasyni.

Dr. Ólína Þorvarðardóttir, núverandi skólameistari MÍ og
Bryndís Schram, fyrrverandi skólameistari MÍ og eiginkona

Jóns Baldvins, létu fundinn ekki framhjá sér fara.
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Skíðagönguhópur Skíðafé-
lags Ísafjarðar stóð sig með
mestu prýði á Skíðamóti Ís-
lands sem haldið var á Ólafs-
firði um helgina. Göngugarp-
arnir sópuðu að sér verðlaun-
unum. Strax á fyrsta degi unnu
Ísfirðingar fjögur af þeim sex
sem voru í boði og var fram-

haldið eftir því. Þá varð lands-
liðsmaðurinn og íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar, Jakob Einar
Jakobsson, Íslandsmeistari í
15 km göngu karla með frjálsi
aðferð. Í boðgöngu hirtu Ís-
firðingar gullverðlaunin bæði
í kvenna- og karlaflokki. A-
Sveit Ísafjarðar skipuð þeim

Rannveigu Jónsdóttur, Stellu
Hjaltadóttir og Sólveigu G.
Guðmundsdóttur gekk til sig-
urs en B-sveitin vann til brons-
verðlauna. Sveitina skipuðu
þær Ingibjörg Elín Magnús-
dóttir, Katrín Sif Kristbjörns-
dóttir og Silja Rán Guð-
mundsdóttir.

Þá komu bronsverðlaunin í
hlut B-sveitar SFÍ í kvenna-
flokki.

Í karlaflokki voru ungu Ís-
firðingarnir sigurvegarar en
Arnar Björgvinsson, Sigurjón
Hallgrímsson og Stefán Páls-
son mynduðu A-sveitina. Sig-
urjón og Stefán eru ekki nema

15 ára gamlir og því ljóst að
efnilegir skíðagöngumenn eru
þar á ferð.

Sólveig G. Guðmundsdóttir
sneri heim með þrenn silfur-
verðlaun en hún fylgdi marg-
földum Íslandsmeistaranum
Elsu G. Jónsdóttur frá Ólafs-
firði fast eftir í öllum greinum.

Þjálfarinn Öyvind Olstad var
að vonum mjög ánægður með
gengi sinna manna frá Ísafirði
á mótinu sem lauk á sunnudag.

Þess má geta að í alpagrein-
um var Sigríður Björk Þor-
láksdóttir í þriðja sæti í stór-
svigi kvenna.

– thelma@bb.is

Frábær árangur hjá göngugörpum Skíðafélagsins

Sjávarútvegsklasi stofnaður á Vestfjörðum
Stofnaður hefur verið sjáv-

arútvegsklasi á Vestfjörðum
sem var eitt af markmiðunum
í Vaxtarsamningi Vestfjarða
sem undirritaður var í lok maí
í fyrra. Jón Örn Pálsson sjávar-
útvegsfræðingur og atvinnu-
ráðgjafi Barðastrandasýslu er
klasastjóri sjávarútvegsklas-
ans. Undirbúningur hefur
staðið yfir frá því í haust og
var fyrsti formlegi fundurinn
haldinn í síðustu viku. Til
fundarins voru boðaðir for-
svarsmenn frá tólf sjávarút-
vegsfyrirtækjum af öllum
Vestfjörðum. Fyrirtækin voru
með samtals 550 manns í
vinnu, með veltu samtals upp
á 11 milljarða og unnu úr sam-
tals 60.000 tonnum af hráefni
á síðasta ári. Í upphafi fundar
fjallaði Ingvi Már Pálsson lög-
fræðingur í Fjármálaráðuneyt-
inu um olíugjald og áhrif þess

á flutningskostnað.
„Fundarmenn höfðu tals-

verðar áhyggjur af því að
flutningskostnaður ætti eftir
að hækka verulega en áhrif
lagabreytingarinnar eru ekki
enn komin að fullu í ljós,
ásamt því að það eru fleiri
þættir sem hafa áhrif á flutn-
ingskostnaðinn. Fram kom
m.a. í máli Ingva að hugsan-
lega væri leyfilegt innan
ramma EES samningsins að
taka upp niðurgreiðslur á
flutningskostnaði eins og Nor-
egur hefur verið með til skoð-
unar í nokkur ár, en ákvörðun
þess efnis sé í eðli sínu póli-
tísk“, segir í tilkynningu.

Á fundinum var jafnframt
rætt um sóknarfæri og ógnanir
sem steðjuðu að vestfirskum
sjávarútvegi og sameiginleg
verkefni til hagsbóta fyrir at-
vinnugreinina.

Á fundinum var myndaður
forystuhópur til að marka
stefnu fyrir klasann og setja
honum markmið. Hópinn

skipa þau Daðey Einarsdóttir
frá Bakkavík, Kristján Jóa-
kimsson frá HG, Gunnlaugur
Sighvatsson frá Hólmadrangi,

Elías Oddsson frá Miðfelli,
Skjöldur Pálmason frá Odda
og Guðni Einarsson frá Klofn-
ingi sem jafnframt leiðir

hópinn. Á næstu mánuðum
verður fleiri fyrirtækjum boð-
in þátttaka í klasanum til að
vinna að verkefnum hans.

Hraðfrystihúsið–Gunnvör var eitt þeirra fyrirtækja sem tók þátt í fundinum.

13.PM5 5.4.2017, 10:203



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 29. MARS 200644444

Mikið um dýrðir
á Rótahátíð í
Menntaskól-
anum á Ísafirði

Mikið var um dýrðir á Róta-
hátíðinni sem haldin var í
Menntaskólanum á Ísafirði á
sunnudag til að fagna fjöl-
breytileika í samfélaginu. Jón
Baldvin Hannibalsson, fyrr-
verandi ráðherra, sendiherra
og skólameistari MÍ setti há-
tíðina formlega, en hátíðin var
haldin af Rótum, félagi áhuga-
fólks um menningarfjölbreyt-
ni í samstarfi við Fjölmenn-
ingarsetrið og Rauða krossinn.
Meðal annars var boðið upp á
tælenskan dans, salsakennslu,
söng frá Filippseyjum og
pólskan barnakór. Þá var hald-
ið námskeið í ávaxtaútskurði
og málþing um menningar-
fjölbreytni. Boðið var upp á ýmsa aðra viðburði í
tengslum við hátíðina, m.a. rússneska og pólska
myndlistarsýningu á Langa Manga, matseld frá
El Salvador á veitingastaðnum Fernando’s
fleira.

Á Vestfjörðum býr fjöldi manns af
erlendum uppruna, og býr mikill mann-
auður í
þ e i m
fjölbreytta
hópi. Með því að
stuðla að samveru og
samskiptum ólíkra
þjóðarhópa vilja að-
standendur Rótahátíðar-
innar freista þess að koma
í veg fyrir fordóma.

Fyrsta þjóðahátíð landsins
var haldin á Ísafirði 1998. Tveim-
ur árum síðar var félagið Rætur
stofnað. Markmið félagsins er að
auðvelda tengsl aðkomufólks og
þeirra sem fyrir eru á Íslandi í
leik og starfi og að vinna að
auknum skilningi og virðingu
fyrir ólíkri menningu og stuðla
að almennri velvild og um-
burðarlyndi manna á meðal.
Rætur hafa staðið fyrir ýmsu
atburðum undanfarin ár auk
þjóðahátíða og má þar nefna
sem dæmi Búddahátíðir,
haustfagnaði fyrir fiskvinn-
slufólk á Vestfjörðum og
kynningu á pólskum páska-
hefðum.    – eirikur@bb.is

Kenndur var ávaxtaútskurður.

Jón Baldvin Hannibalsson setti hátíðina. Dansatriðin spiluðu stóra rullu í dagskránni.
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Félög til styrktar hinu og þessu málefninu eru fleiri en tölu verður á komið hjá okkur Frón-
búum. Síðastliðinn sunnudag bættist eitt í hópinn: Aðstandendafélag aldraðra, AFA. Ástæðan:
Niðjum hinna öldruðu finnst tími til kominn að þeir taki höndum saman til að hafa áhrif á
stöðu foreldranna; þeir segja nóg komið af orðum, nefndum og skýrslum og krefjast úrræða
í málefnum þegnanna, sem lögðu grunninn að velferðarþjóðfélaginu.

Þótt sitthvað hafi áunnist í málefnum eldri borgara hafa samtök þeirra lengst af talað fyrir
daufum eyrum yfirvalda. Því bera órækt vitni langir biðlistar á hjúkrunarheimilum, skattlagning
grunnlífeyris ellilauna, tvísköttun þeirra lífeyrisþega, sem á árum áður greiddu fullan tekju-
skatt af þeim hluta tekna sinna, sem varið var í lífeyrissparnað, svo fátt eitt sé nefnt. Viðbrögð
stjórnvalda við kröfunni um að þessum endurgreidda sparnaði í formi lífeyris yrði greiddur
sambærilegur skattur og af öðrum sparnaði og fjármagnstekjum urðu ekki misskilin: Farið
bara í mál við ríkið ef þið eruð óánægð!

Skattlagning lífeyris aldraðra er þjóðarskömm að mati Reynis Ingibjartssonar, formanns
Aðstandendafélags aldraðra, nokkuð sem ekki var gert fyrir áratug, að hans sögn.  Spyrja má
um sanngirnina sem felst í því að hjá einni af ríkustu þjóðum heims skuli ,,keisarinn“ krefja
sjötugan einstakling, sem búinn er að vinna fyrir sér og sínum hörðum höndum í meira en
hálfa öld, um rúmar 11.000 krónur á mánuði af lífeyrissjóðs- og ellilaunum, sem samtals

nema um 100.000 á mánuði?
Meðal þeirra er sátu stofnfund AFA var nýskipaður heilbrigðisráðherra, sem auk þess

að lýsa ánægju sinni yfir stofnun félagsins kvaðst finna fyrir vitundarvakningu meðal
landsmanna fyrir málefnum aldraðra. Ástæða er til að deila ánægjunni um tilvist AFA
með ráðherranum; ekki veitir af auknu liðsinni í baráttunni fyrir bættum hag aldraðra. Um
leið skal látin sú von í ljósi að ,,vitundarvakningin“, sem ráðherran telur sig hafa komið
auga á nái einnig til ráðamanna samfélagsins svo þeir hristi af sér mókið sem svo mjög og
lengi hefur plagað þá í þessum málaflokki.

 Þegar dagblöðum er flett þessa dagana mætti ætla að ekki hafi verið þörf stofnun AFA.
Dag eftir dag birtast yfirlýsingar frá stjórnmálaflokkum og greinar frá einstaklingum, sem
sækjast eftir stuðningi háttvirtra kjósenda í komandi sveitarstjórnarkosningum, um allt
það sem gera þurfi og þeir ætli gera í þágu hinna öldruðu. Allt væri þetta gott og blessað
ef áratuga reynsla væri ekki til staðar fyrir því hversu fljótt slíkar yfirlýsingar og greina-
skrif gleymast að loknum kjördegi; en þá hafa málin runnið beint í hinn klassíska farveg:
til ráða og nefnda, hvar eftir liggja skýrslugerðir í tonnatali.

Í ljósi reynslunnar var stofnun Aðstandendafélags aldraðra nauðsyn.
s.h.

Í ljósi reynslunnar

Vestfirðingar flest-
ir í yngri kantinum

Ef skoðuð er aldursskipt-
ing íbúa á Vestfjörðum í
klösum með fimm ára milli-
bili eru flestir Vestfirðingar
á aldrinum 10-14 ára, eða
627 einstaklingar. Næst-
flestir eru þá frá 15-19 ára
eða 608, og þar á eftir eru
45-49 ára flestir eða 606.

Eins og gefur að skilja eru
íbúar nokkuð færri eftir því
sem þeir eldast, en ef litið er
til íbúa undir 55 ára aldri eru
fæstir á aldrinum 30-34 ára,
eða 458. Í hópi 55-59 ára
eru 407 einstaklingar, og í
hópi 60-64 ára eru þá ein-

ungis 274, 70-74 ára eru
265. Eldri en níræðir eru
32, þar af einn yfir hundrað
ára.

Ef litið er til yngstu barn-
anna eru 459 á aldrinum 0-
4 ára, og 563 á aldrinum 5-
9 ára. 1.235 eru á tvítugs-
aldri, 1.062 eru á þrítugs-
aldri, 917 á fertugsaldri,
1.187 á fimmtugsaldri, 893
á sextugsaldri, 537 á sjö-
tugsaldri, 472 á áttræðis-
aldri, 190 á níræðisaldri, 31
á tíræðisaldri og eins og áður
segir einn yfir 100 ára aldri.
Alls eru Vestfirðingar 7.546.

Í vikunni var lögreglan á
Ísafirði við eftirlit í flugstöð-
inni á Ísafjarðarflugvelli og
var fíkniefnaleitarhundurinn
Dofri lögreglunni til aðstoð-
ar. Ástæða var til að hafa
afskipti af einum farþegan-
um sem var að koma úr
Reykjavík með áætlunar-
flugi. Við leit á honum fund-
ust umbúðir með fíkniefna-
leifum í. Manninum, sem
hefur áður komið við sögu
vegna fíkniefnamála, var

sleppt eftir yfirheyrslu.
Lögreglan hafði afskipti

af nokkrum ökumönnum
vegna ýmissa athugasemda
og má þar nefna of hraðan
akstur, vanrækslu á að færa
ökutæki til skoðunar og
ófullnægjandi ljósabúnaðar
kerru, og fleira. Á fimmtu-
dag tilkynnti ökumaður um
að hann hefði ekið utan í
mannlausa bifreið á bif-
reiðastæði á Ísafirði.

– eirikur@bb.is

Fíkniefnaleifar fund-
ust á flugfarþega

Listasmiðju kom-
ið upp í Súðavík?
Hið nýstofnaða hand-

verksfélag Kofri í Súðavík
hefur í hyggju að setja á stofn
listasmiðju þar sem fram fari
handverksgerð og sala. „Við
höfum hugsað okkur að
koma á legg listasmiðju, ef
við fáum húsnæði og ofn, til
að baka leir og gler í“, segir
Vilborg Arnardóttir meðlim-

ur í handverksfélaginu Kof-
ra sem stofnað var á dögun-
um. „Það er ekki á færi ein-
staklings að fara af stað með
svona listasmiðju og því var
stofnað félag. Súðavík er
líka eini staðurinn á norðan-
verðum Vestfjörðum þar
sem ekki er handverkshús
eða -félag.“

Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf., vinnur að því að setja upp
verksmiðju í Súðavík sem
mun sjóða niður lifur úr eldis-
fiski sem að mestu er alinn í
Álftafirði. Fyrirhugað er að
framleiðsla hefjist í næsta
mánuði.

„Áætlað að prufukeyra í

apríl. Við höldum að þegar
best lætur muni þessi vinnsla
skapa fimm ný störf. Mest
erum við að hugsa um eldis-
lifrina en við munum einnig
nýta annars konar lifur“, segir
Kristinn Kristjánsson fram-
leiðslustjóri hjá HG. Verk-
smiðjan verður til húsa í

Frosta í Súðavík þar sem tvö
ísfirsk fyrirtæki, HG og Stál
og hnífur, eru með rekstur.
Hluti húsnæðisins er nýttur
undir fiskmarkað og vinnslu
á eldisþorski.

Vinnslan og markaðssetn-
ingin á lifrinni og öðru hráefni,
sem aðallega er fengið úr

eldisþorski, verður í samstarfi
við erlenda aðila og mun auka
umsvif  vaxandi starfsemi
þorskeldis HG á svæðinu.
„Við höfum unnið að þessu í
nokkra mánuði og lifrin er ætl-
uð til manneldis“, segir Krist-
inn Kristjánsson.

– thelma@bb.is

Framleiðsla á niðursoðinni lifur
úr eldisfiski að hefjast í Súðavík

Fjölmörg fyrirtæki í hverskyns ferðaþjónusturekstri víða af
Vestfjörðum hafa tekið þátt í verkefni Útflutningsráðs, Hag-
vöxtur á heimaslóð, sem haldið hefur verið víðs vegar um
Vestfirði undanfarna tvo mánuði. Námskeiðinu var skipt upp
í þrjá hluta þar sem fjallað var um markaðsfræði og markaðs-
setningu í ferðaþjónustu út frá fjölmörgum sjónarhornum.
Mikill hugur var í þátttakendum sem komust að niðurstöðu
um sérstök samvinnuverkefni sem brýnt væri að vinna að.

Auk fjölmargra annarra samvinnuverkefna var ákveðið að
standa fyrir margskonar fræðslustarfsemi innan greinarinnar
og vinna að því að Vestfirðir hefðu upp á fjölbreyttari afþrey-
ingu að bjóða í nánustu framtíð. Mikil vinna var lögð í að þróa
hugmyndir með það að markmiði að nokkrir nýir vöruflokkar
í afþreyingu á Vestfjörðum yrðu tilbúnir á markað fyrir sumarið
2007. Verkefnisstjóri var Guðjón Svansson frá Útflutningsráði
Íslands.

Á námskeiðinu kom fram krafa um það að áfram yrði unnið

að hugmyndum um þjóðgarðinn Látrabjarg – Rauðasandur.
Fulltrúar fyrirtækjanna sammála um að þjóðgarðurinn myndi
styrkja ferðaþjónustu á Vestfjörðum og hafa jákvæð áhrif á
vöxt ferðaþjónustu á Vestfjarðakjálkanum öllum.

Þeir aðilar sem tóku þátt í verkefninu er; Birna Mjöll
Atladóttir og Keran Stureland Ólason frá Ferðaþjónustunni
Breiðavík, Guðmundur B. Eyþórsson frá Vesturferðum,
Matthias Johannson frá Hótel Laugarhóli, Matthías Lýðsson
frá Sauðfjársetri á Ströndum, Ásbjörn Magnúss og Valgerður
Magnúsdóttir frá Stjóstöng og siglingar, Sigurður Atlason og
Jón Jónsson frá Strandagaldri, Þórður Halldórsson frá Svaðil-
fara, Áslaug S. Alfreðsdóttir og Ólafur Örn Ólafsson frá Hótel
Ísafirði, Elías Guðmundsson og Jóhanna Þorvarðardóttir frá
Veg Guesthouse, Haukur Vagnsson frá Ferðamálafélagi Bol-
ungarvíkur, Rúnar Óli Karlsson frá Ísafjarðarbæ, Viktoría
Rán Ólafsdóttir og Jón Örn Pálsson frá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða og Jón Páll Hreinsson frá Markaðsstofu Vestfjarða.

Mikill hugur í vestfirskum ferðaþjónum
Ferðaþjónarnir fyrir framan Hótel Ísafjörð.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Þórlaug Ásgeirsdóttir á Ísafirði

Lambaskankar í tómatsósu með tagliatelle
Sælkeri vikunnar býður

upp lambaskanka í tómat-
sósu sem bornir eru fram
með tagliatelle. Þórlaug
bendir á að best sé að elda
þennan rétt í stórum potti.
Einnig býður hún upp á
sænskar gerbollur. Þórlaug
segir að sumir séu hræddir
við að baka úr pressugeri en
þessar bollur séu fínar fyrir
byrjendur að prófa sig áfram
með. Hún vill gefa nokkur
ráð þegar bakað er úr pressu-
geri; Hellið volgum vökvan-
um (35°C) í skál. Myljið
pressugerið saman við, látið
standa augnablik. Hrærið í
vökvanum þar til gerið er

uppleyst og athugið að það
má aldrei hita pressugerið með
vökvanum. Gætið þess að
nota ekki of mikið hveiti svo
deigið verði ekki of hart. Allt-
af að passa að fara sér hægt í
að bæta hveiti við deigið.

Lambaskankar í tómatsósu
Ólívuolía
Lambaskankar
1 hvítlaukur
2 dósir tómatkraftur
dósir Hunt´s tómatsósa
Vatn (sama magn og er í
tómatkraft og –sósu dósun
um)
Basilka eftir smekk
Smá salt

Pínu sykur ef vill

Brúnið skankana í olíunni í
potti og fáið smá lit á þá. Takið
þá upp úr, Mýkið hvítlauks-
rifin aðeins í olíunni. Setjið
tómatkraftinn og tómatsósuna
í ásamt vatninu. Setjið skank-
ana út í og látið malla í lág-
mark 4 tíma.

Tagliatelle
– (Pastaræmur sem eru

kannski meira í ætt við La-
sagne – er svona eins og band-
flækja)

Sjóðið tagliatelle samkvæmt
leiðbeiningum á pakka. Hellið

vatninu af og setjið saman við
pastað sósu af skönkunum.

Sænskar gerbollur
100 g pressuger (hægt að fá
t.d. í Gamla Bakaríinu)
8 dl volgt vatn
2 tsk. salt
3 msk. sykur
4 msk. matarolía
20 dl. hveiti (ca. 1.160 g)
Auðvitað er hollara að

blanda heilhveiti og hveiti til
helminga og það má alveg
gera það, en góðar eru þær úr
hveiti. Nú, eins og alltaf er
með gerbakstur þá er ekki
hægt að gefa upp nákvæmt
magn af hveiti, byrja frekar

með minna magn og bæta svo
meira hveiti saman við eftir
því sem deigið er hnoðað.

Leysið gerið upp í vatninu.
Blandað öllu saman. Mótið
bollurnar og látið lyfta sér á
bökunarplötu í 30 – 45 mín.
Bakið við 250°C í ca 15 – 20
mín. Það sem er svo þægilegt

við þessar bollur er að ekki
þarf að láta deigið lyfta sér
áður en bollurnar eru mót-
aðar.

Ég skora á Línu Björg
Tryggvadóttur á Ísafirði til
að verða næsti sælkeri vik-
unnar.

Magnús Þór Hafsteinsson,
þingmaður Frjálslynda flokk-
sins, lagði fram fyrirspurn í
vikunni á Alþingi um sjúkra-
flug um Reykjavík, og minnt-
ist þar meðal annars á þær
óþægilegu uppákomur sem
komið hafa upp á í vetur, m.a.
á Vestfjörðum, en eins og
kunnugt er var sjúkraflugvélin
á Ísafirði stödd í Reykjavík
milli jóla og nýárs, auk þess
sem sérlega bagalegt tilfelli
kom upp á á Tálknafirði þegar
ungur maður þurfti að komast
undir læknishendur en um þrír

tímar liðu þar til flugvélin fór
í loftið með manninn, og þá
frá Bíldudalsflugvelli. Þá
stendur til að flytja sjúkraflug-
vélina frá Ísafirði til Akureyrar
þegar varaflugvöllurinn á
Þingeyri er tilbúin.

Vitnaði Magnús meðal ann-
ars til þess að farþegar með
sjúkraflugi til og frá Reykja-
vík voru 1.126 í fyrra, og sagði
greinilegt að sjúkraflug væri
mikilvægt öryggisatriði. Fyr-
irspurnir Magnúsar voru tvær:
1) Hefur ráðuneytið eftirlit
með því að staðsetning sjúkra-

flugvéla sé ávallt í samræmi
við þá samninga sem gerðir
hafa verið um sjúkraflug, og
2) Eru einhver refsiákvæði í
þeim samningum sem gilda
ef flugfélög standa ekki við
þá?

Siv Friðleifsdóttir, heil-
brigðisráðherra, svaraði því til
að ráðuneytið fá reglulega
yfirlit frá flugrekendum með
upplýsingum um öll sjúkra-
flug, sundurliðuð eftir tegund
útkalls. „Ráðuneytið hefur
beint því til heilbrigðisstofn-
ana sem nýta sér þjónustu

sjúkraflugs að þær tilkynni
ráðuneytinu ef flugrekendur
standa ekki við gerða samn-
inga. Með nýjum samningum
sem tóku gildi um áramótin
var fagleg framkvæmd sjúkra-
flugs efld enn frekar með því
að ráða sjúkraflutningamann
til að hafa eftirlit með samn-
ingum um sjúkraflug. Starfs-
maðurinn sér um að tryggja
gæði og áreiðanleika sjúkra-
flugsins ásamt því að hafa eft-
irlit með búnaði sem notaður
er til sjúkraflugs“, sagði Siv
meðal annars í svari sínu. Þá

svaraði hún því til að vanefnd-
arákvæði væru í samningum
um sjúkraflug, eins og öðrum
samningum ráðuneytisins.
„Heimilt er að fella niður
greiðslur vegna þess sem
vanefnt hefur verið, hvort sem
um er að ræða tímabil og/eða
einstök flug. Þá er samkvæmt
samningunum heimilt að
segja samningunum upp án
fyrirvara verði vanefndir ítrek-
aðar eða stórfelldar“, sagði
Siv.

Þá sagði hún einnig síðar:
„Það er alveg ljóst að sjúkra-

flugið er geysilega mikið
landsbyggðarmál og þing-
menn höfuðborgarsvæðisins
mega ekki gleyma að þó að
fólk úti á landsbyggðinni sé
færra en við sem hér búum
ber okkur að teygja okkur í þá
átt að veita því eins góða þjón-
ustu og hægt er. Þar er sjúkra-
flugið mikið atriði og þess
vegna er eðlilegt að hafa góð
tengsl á milli flugvallar og
sjúkrahúss og hafa þá leið sem
stysta sem fara þarf með sjúkl-
inga.“

– eirikur@bb.is

Heimilt að segja upp samningum um
sjúkraflug verði vanefndir ítrekaðar

Enn engar niðurstöður um framtíðar-
staðsetningu olíubirgðastöðvarinnar
Vinnuhópur um framtíðar-

staðsetningu olíubirgðastöðv-
ar á Ísafirði hefur enn ekki
skilað niðurstöðum, en þegar
hópurinn var myndaður var
talað um að starfi hópsins ætti
að ljúka fyrir 16. febrúar, og
eru því liðnar ríflega 5 vikur
síðan starfinu átti að ljúka.
Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar fer þó að sjá fyrir endann
á starfi hópsins.

„Við eigum eftir að halda
einn fund. Við erum búin að
fá í hendurnar lokadrög frá
VST [Verkfræðistofu Sigurð-
ar Thoroddsen] um þær stað-
setningar sem koma til greina.
Við höfum verið að skoða
þessa þrjá staði, núverandi
staðsetningu við Suðurgötu,
Sundahöfnina eða Mávagarð.
Suðurtangastaðsetningin þótti
ekki koma til greina vegna
þróunar byggðar og hafnar-
aðstæðna. Nefndin hefur borið
saman kosti og galla allra
þessara staða, en ég vil síður
ræða þær hugmyndir sem

komið hafa fram fyrr en
vinnuhópurinn hefur skilað
sínum niðurstöðum“.

Aðspurður um hvenær sé
von á niðurstöðum frá vinnu-
hópnum segist Halldór vona
að þær verði birtar í næstu
viku. „Ég vona alla vega að
hópurinn nái þá að halda síð-
asta fundinn.“

Forsaga málsins er sú að
bæjarráð lagði til fyrir nokkru
að beiðni Olíudreifingar ehf.
og Skeljungs hf. um stækkun
lóðar olíubirgðastöðvar við
Suðurgötu um 1.130 m² yrði
samþykkt og að heimild yrði
veitt til uppbyggingar á lóð-
inni, en eftir umræður í bæjar-
stjórn var málinu vísað til um-
sagnar hjá hafnarstjórn og um-
hverfisnefnd, sem lögðu til að
stofnaður yrði vinnuhópur til
að fjalla sérstaklega um málið.

Vinnuhópinn skipa, auk
bæjarstjóra, hafnarstjóri, bæj-
artæknifræðingur og formenn
umhverfisnefndar og hafnar-
stjórnar. Nokkur styr hefur
staðið um þetta mál. Halldór

Halldórsson, bæjarstjóri, hef-
ur sagt að allir staðir séu í
raun slæmir en hefur mælt
með því að olíubirgðastöðin

verði áfram á Suðurgötu, ekki
minnst með þeim rökum að
annars þurfi bæjaryfirvöld að
kaupa upp þau mannvirki sem

nú eru þar. Bryndís Friðgeirs-
dóttir, bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, hefur hins vegar
sagt að núverandi staðsetning

sé sú allra versta sem til boða
standi og að olíubirgðastöðin
slíti í sundur miðbæinn.

– eirikur@bb.is

Olíubirgðastöðin við Suðurgötu.
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Tvöfaldur
sigur hjá KFÍ
Unglingaflokkur Körfu-
knattleiksfélags Ísafjarðar
sigraði tvo leiki um helgina.
Fyrri leikurinn var gegn liði
Snæfells á laugardag og
sigruðu Ísfirðingarnir með
10 stiga mun. Lokastaðan
var 66-56 og var Þórir Guð-
mundsson stigahæstur hjá
KFÍ með 18 stig. Á sunnu-
dag tók KFÍ á móti Haukum
og leiknum lauk með stór-
sigri 111-70. Stigahæstur
var Birgir Björn Pétursson
með 42 stig en næst á eftir
honum kom Bjarni Valgeirs-
son með 27 stig. Báðir
leikirnir fóru fram í íþrótta-
húsinu á Torfnesi. Nánar er
greint frá leikjunum á kfi.is.

Sprautuverk-
stæði í Súðavík
Óðum styttist í að sprautu-
verkstæði verði opnað í
Súðavík. Að sögn Jónasar
Skúlasonar, sem er einn af
fjórum stofnendum verk-
stæðisins, er undirbúningur í
fullum gangi. „Sprautuklef-
inn er kominn og það er
maður hérna frá Ítalíu að
setja hann upp. Þetta lítur
allt mjög vel út“, segir Jón-
as. Sprautuklefinn sem um
ræðir er í stærra lagi, inn í
hann kemst Benz Sprinter,
sem mun vera stór sendibíll
fyrir þá sem ekki eru glöggir
á bílategundir. Ekki er búið
að ganga endanlega frá
ráðningu starfsmanna fyrir-
tækisins og leitar Jónas nú
að réttingamanni til að starfa
á verkstæðinu. Verkstæðið
mun heita Minney ehf. og er
til húsa í hinum nýju iðn-
görðum á Langeyri.

Raftónleikar verða á vegum
Tónlistarskóla Bolungarvík-
ur 6. apríl nk. Um samspils-
tónleika er að ræða og sam-
anstendur efnisskráin af lög-
unum á fyrstu Mannakorns-
plötunni sem gefin var út
fyrir 30 árum. Rafhljóðfæri
verða aðallega á tónleikun-
um, þ.e. trommur, gítar,
bassi og hljómborð og einn-
ig einstaka blásturshljóð-
færi. Sama dag verður einn-
ig opið hús í tónlistarskólan-
um að sögn Kristins Níels-
sonar skólastjóra Tónlistar-
skóla Bolungarvíkur. „Vik-
an fyrir páska er sköpunar-
vika og þá eru nemendur að
prófa sig áfram og improvis-
era. Við erum nýbúin að
halda tvenna tónleika og það
gekk mjög vel. Það er allt að
fara á „full swing“ og er
mikil gróska hjá okkur“,
segir Kristinn.

Raftónleikar
í Bolungarvík

Aðstandendur Skíðavik-
unnar á Ísafirði hafa samið
við Flugfélag Íslands, Spari-
sjóð Vestfirðinga og Samkaup
um að vera helstu bakhjarlar
Skíðavikunnar í ár, að því er
fram kemur á vef Skíðavik-

unnar. Þar segir einnig að í
samstarfi við þessa aðila verði
mögulegt að standa veglega
að kynningarmálum Skíða-
vikunnar á landsvísu, að aug-
lýsingaherferðin hefjist í
næstu viku og að landsmenn

muni lítinn frið fá fyrir til-
kynningum fram að páskum.

Fjöldi gesta leggur árlega
leið sína vestur á páskum og
er oft haft á orði að íbúafjöldi
Ísafjarðar tvöfaldist í dymbil-
vikunni. Úrval listamanna,

jafnt ísfirskir sem aðkomnir,
hafa troðið upp á Skíðaviku í
gegnum tíðina og eiga margir
sinn fasta sess í dagskrá vik-
unnar. Þess má geta að dag-
skrá Skíðavikunnar miðast
ekki einvörðungu við skíða-

íþróttina sjálfa, heldur eru
skemmtiatriði af hinu ýmsasta
tagi.

Það er Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson sem stjórnar Skíða-
vikunni í ár.

– eirikur@bb.is

Flugfélag Íslands, SPVF og Sam-
kaup styðja við Skíðavikuna í ár

Ísfirðingur í aðalhlutverki í
óperettunni Nótt í Feneyjum

Ísfirðingurinn Herdís Anna
Jónasdóttir fer með eitt aðal-
hlutverkanna í óperettunni
Nótt í Feneyjum sem Óperu-
stúdíó Íslensku óperunnar
frumsýnir 29. mars nk. Herdís
Anna er fyrrverandi nemandi
Tónlistarskóla Ísafjarðar og
stundar nú nám í tónlistardeild
Listaháskóla Íslands. Þetta er

þriðja árið í röð sem Íslenska
óperan stendur fyrir Óperu-
stúdíói og hefur verkefnið fest
sig í sessi sem eitt af stærri
verkefnum Óperunnar og síð-
asta ári sáu yfir 1500 manns
sýningu Óperustúdíósins.

Leikstjóri uppfærslunnar í
ár er Uschi Horner frá Austur-
ríki, hljómsveitarstjóri er

Daníel Bjarnason og umsjón
með Óperustúdíóinu hefur
Kurt Kopecky tónlistarstjóri
Óperunnar. Þátttakendur í
sýningunni eru u.þ.b. 80 og er
þetta viðamesta verkefni
Óperustúdíósins til þessa.

Sex sýningar verða á óper-
ettunni og syngur Herdís Anna
í frumsýningunni 29. mars, 3.

sýningu 2. apríl, og 5. sýningu
6. apríl.

Miðaverð er einungis 500
krónur og fer miðasala fram í
Íslensku óperunni og á www.
opera.is þar sem má einnig
finna nánari upplýsingar um
sýninguna og sjá myndir frá
uppfærslunni.

– gudrun@bb.isHerdís Anna Jónasdóttir.

Þrír Ísfirðingar tóku þátt í
Tornedalsloppet göngunni í
Svíþjóð sem fulltrúar Fossa-
vatnsgöngunnar um helgina.
Einar Yngvason, Emelía
Þórðardóttir og Guðrún Jó-
hannesdóttir luku öll kepp-
ni. Einar lauk göngunni á

tveimur klukkustundum og 40
mínútum. Emilía var með
tímann 3 klukkustundir og 27
mínúturog Guðrún lauk kepp-
ni á 3 klukkutímum og 52
mínútum. Tornedalsloppet er
liður í The FIS Nordic Ski
Marathon Cup mótaröðinni

ásamt Fossavatnsgöngunni.
Fjórar göngur eru í mótaröð-
inni og þær eru í Noregi,
Finnlandi, Svíþjóð og á Ís-
landi. Fossavatnsganga
verður haldin í 71. sinn þann
29. apríl.

– thelma@bb.is

Stóðu sig vel á sæn-
sku skíðagöngumóti Atvinnulausum einstakl-

ingum á Vestfjörðum hefur
fækkað um tíu manns frá
því í byrjun mánaðarins
samkvæmt tölum Vinnu-
málastofnunar. 72 eru á skrá
og þar af eru 62 konur og 10
karlmenn. Þá hefur aðallega
körlum fækkað en þeir voru
17 í upphafi mánaðar.

Atvinnuleysistölur hafa
sveiflast til og frá því fyrir

áramót en um miðjan febr-
úar voru 73 á skrá. Var það
töluverð fækkun frá því í
byrjun árs þegar 99 manns
voru skráðir atvinnulausir
þar af 79 konur og 20 menn.
Þá voru 102 á skrá yfir at-
vinnulausa á Vestfjörðum
fyrir áramót. Á vef Svæðis-
vinnumiðlunar eru auglýst
44 störf í boði sem mest-
megnis eru við fiskvinnslu.

Meirihluti atvinnu-
lausra eru konur

Ríkisstarfsmönnum á
landsbyggðinni hefur ýmist
fækkað eða þeir hafa staðið í
stað frá árinu 1997 á meðan
ríkisstarfsmönnum í Reykja-
vík hefur fjölgað um tæplega
þrjú þúsund, eða sem nemur
um það bil íbúafjölda Ísafjarð-
ar í Skutulsfirði. Þetta kom
fram í fyrirspurn Sigurjóns

Þórðarsonar, 10. þingmanns
Norðvesturkjördæmis fyrir
Frjálslynda flokkinn, til Val-
gerðar Sverrisdóttur iðnaðar-
ráðherra, en tölurnar fær Sig-
urjón frá fjármálaráðherra.

Þetta gerist þrátt fyrir átak
stjórnvalda í orði kveðnu um
fjölgun opinberra starfa á
landsbyggðinni. Sigurjón

vitnaði í samþykkt stjórnvalda
frá árinu 1994 sem hljómaði
svo: „Opinber þjónusta og
starfsemi opinberra stofnana
verði aukin á landsbyggðinni
en dregin saman á höfuðborg-
arsvæðinu að sama skapi.
Komið verði á samstarfi ríkis-
stofnana um svæðisskrifstofur
þar sem það þykir hagkvæmt.“

Segir Sigurjón allar bygg-
ðaáætlanir frá þessum tíma
hafa innihaldið þetta mark-
mið. Valgerður Sverrisdóttir
sagðist ekki efast um tölurnar,
þó hún hefði ekki kynnt sér
þær sérstaklega. Þá sagði hún
margt jákvætt hafa gerst í
fjölgun opinberra starfa á
landsbyggðinni, og nefndi

meðal annars Byggðastofnun
á Sauðarkróki. Valgerður
sagði mikilvægt að þingmenn
töluðu stundum um jákvæða
hluti sem væru að gerast á
landsbyggðinni. Sagði hún
fólkið á landsbyggðina ekki
vilja heyra þingmennina sína
tala niður kjördæmi sín.

– eirikur@bb.is

Opinberum störfum fækkar á lands-
byggðinni en fjölgar mikið í Reykjavík

Opinberum starfsmönnum í Reykjavík hefur fjölgað um sem nemur íbúafjölda á Ísafirði.
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Fór í bæklunarskurð-
lækningar fyrir tilviljun

– Halldór er fæddur og upp-
alinn á Ísafirði, nánar tiltekið
í Grundargötunni, en fluttist
4 ára á Engjaveginn.

„Ég er Engjavegspúki eins
og maður segir. Þótt sumum
finnist púki vera ljótt orð þá
hefur það merkingu fyrir okk-
ur sem erum héðan. Að loknu
gagnfræðaskólanámi átti ég
því láni að fagna að í stað þess
að þurfa að flytja annað hvort
suður til Reykjavíkur eða
norður til Akureyrar til að
halda áfram námi var einmitt
á þessum tíma Menntaskólinn
á Ísafirði stofnaður. Annars
hefði ég að öllum líkindum
farið í MA eins og flestir sem
tengdust skíðum, en hinir fóru

í MR eða á Laugavatn.
Ég var því í fyrsta árgangin-

um í MÍ og vorum við þau
fjögur ár sem ég gekk í skól-
ann alltaf elst og bezt. Við
vorum undir stjórn Jóns Bald-
vins Hannibalssonar og Bryn-
dísar Schram. Þetta var rosa-
lega skemmtilegur tími. Við
fórum inn í nýtt kennslufyrir-
komulag þar sem kennararnir
komu utan að, frá Reykjavík,
og voru með öðruvísi kennslu-
hætti en við vorum vön. Sumir
voru frjálslegir, en aðrir stífari.

Eftir útskriftina tvístraðist
hópurinn og hver fór í sína
átt. Ég fór til Reykjavíkur í
læknisfræði 1974 – 1980 og
síðan tók kandidatsnámið við

til 1982. Ég var svo heppinn
að fá þá að taka héraðsskyld-
una á Ísafirði og starfaði hér á
tímabilinu 1981-2. Ég réði
mig í raun til starfa í eitt ár
sem var lágmarkstíminn, því
Ísafjörður var eftirsóttur stað-
ur. Svo fór að ég fékk tilboð á
þessum tíma um að koma til
Västerås í Svíþjóð í fram-
haldsnám. Ég átti að byrja 10.
maí, en þá voru eingöngu átta
mánuðir liðnir síðan ég hóf
störf og var ég því kominn í
vandræði. Ég þurfti að segja
upp starfinu og hélt að það
myndi ekki ganga eftir, en það
fór vel. Landlæknir réði þessu
og hann hvatti fólk til náms
og leysti mig frá störfum. Við
yfirgáfum því Ísafjörð 7. maí
og héldum Svíþjóðar.“

– Hvað varð til þess að þú
lagðir fyrir þig bæklunar-
skurðlækningar?

„Það æxlaðist nú reyndar
bara þannig. Ég ætlaði að
leggja fyrir mig það sem hét
áður „traumatologia“ sem
þýða má sem slysalækningar.
Mér fannst mjög gaman að
fást við alls kyns áverka, síðan
Úlfur heitinn var að tjasla mér
saman. Þegar ég byrjaði kan-

Ísfirðingurinn Halldór Jónsson jr. er pró-
fessor og yfirlæknir á bæklunarskurðlækn-

ingadeild Landspítala-háskólasjúkrahúss.
Hann lauk embættisprófi frá læknadeild

Háskóla Íslands árið 1980 og doktorsprófi í
bæklunarlækningum frá háskólanum í Upp-
sala í Svíþjóð 1992. Halldór var á dögunum í
heimsókn í átthögunum og við það tækifæri

fékk Bæjarins besta hann til segja frá því
sem á daga hans hefur drifið frá því að hann

var Engjavegspúki á Ísafirði.

didatsárið mitt eftir útskrift úr
Háskólanum ákvað ég að taka
fyrir allar skurðdeildir sem til
staðar voru í Reykjavík. Ég
byrjaði á kvennadeildinni,
ætlaði að byrja neðst og vinna
mig upp í líkamanum. Ég ætl-
aði að ráða mig þar í hálft ár
en þegar þau komust að því
að ég ætlaði ekki í kvensjúk-
dómalækningar fékk ég ekki
sex mánaða stöðu heldur að-
eins tvær þriggja mánaða stöð-
ur sem þýddi að ég myndi
aldrei fá að komast á skurð-
stofu. Ég var ekki sáttur við
það og sagði mig úr seinni
stöðunni og færði mig yfir í
almennar skurðlækningar. Ég
átti að byrja þar á mánudegi
en svaf yfir mig í eina skiptið
á mínum ferli. Þegar ég svo
kom á staðinn var búið að
úthluta öllum deildum nema
bæklunarskurðdeildinni sem
öllum fannst leiðinlegasta
deildin. Ég var nú kannski
ekki beint leiður en þetta var
samt ekki það sem ég hafði
ætlað mér að byrja með, því
ég hafði hugsað mér að fara í
kviðar- og brjóstholið.

En þegar ég byrjaði á bækl-
unarskurðdeildinni var mér

mjög vel tekið og mikið var
að gera. Ég fékk strax að skera
mikið. Mér var sagt: „Go to
the bone and stick to it”. Það
var mjög gaman að vera treyst
fyrir svona hlutum og ég hafði
mikla ánægju af vinnunni.
Þegar ég var búinn að vinna
þar í fjóra mánuði spurði einn
sérfræðingurinn, Bragi Guð-
mundsson, sem þar vann hvort
hann ætti ekki að hjálpa mér
að komast í nám til Svíþjóðar.
Ég sagði jú takk og svo var
ekkert meira um það að segja
fyrr en ég fæ bréfið frá Väster-
ås. Þá var ég, eins og áður
sagði, á Ísafirði. Þannig æxl-
aðist það að ég fór í bæklun-
arskurðlækningar.“

SvíþjóðarárinSvíþjóðarárinSvíþjóðarárinSvíþjóðarárinSvíþjóðarárin
voru áætluðvoru áætluðvoru áætluðvoru áætluðvoru áætluð

þrjú en urðu tíuþrjú en urðu tíuþrjú en urðu tíuþrjú en urðu tíuþrjú en urðu tíu
„Við bjuggum þrjú ár í

Västerås og sjö ár í Uppsala.
Ég vann á svokölluðu fjórð-
ungssjúkrahúsi Västerås en á
háskólasjúkrahúsi í Uppsala.
Fyrstu árin var ég enn að reyna
ákveða hvað ég ætlaði ná-
kvæmlega að leggja fyrir mig.
Það blundaði ennþá í mér

löngun að fást við slysaskurð-
lækningar. Ég vildi ráða við
allt og það mátti hvergi koma
að tómum kofanum hjá mér.
Fljótlega sá ég fram á að það
gengi ekki upp því að ég yrði
að ákveða að taka eitthvert
eitt fag fyrir. Á meðan ég var
í Västerås komu oft Finnar á
sjúkrahúsið sem var illt í bak-
inu. Það vildi enginn tala við
þá því það var erfitt að skilja
þá og almennt var talið að
þeir kæmu aðeins til Västerås
til þess að fá bætur frá sænska
ríkinu. Ég var ekkert að pæla
í því og aumkvaðist yfir þá
vegna þess hve illt þeim var í
bakinu. Ég reyndi því að gera
það sem ég gat til hjálpa þeim,
en þegar það var mér óviðráð-
anlegt var mér bent á að senda
þá til Uppsala eins og önnur
óviðráðanleg bæklunarvanda-
mál. Ég velti því fyrir mér
hvað væri svona merkilegt við
Uppsala og komst svo að því
að þar var mjög fær prófessor
í bæklunarskurðlækningum,
Sven Olerud, sem hafði á sín-
um seinni árum farið út í
hryggjarskurðlækningar. Ég
hugsaði strax með mér að ég
yrði að kynnast þessum manni.
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Ég bað vin minn á spítalan-
um að koma mér í samband
við þennan Sven. Það gerðist
fyrst með því að fara á fræð-
slufund í Uppsala. Mér brá í
brún þegar ég sá Sven fyrst
því hann er næstum helmingi
stærri en ég. Þegar ég heilsaði
honum hvarf hendin á mér í
hans og ég hugsaði með mér
að ef það þyrfti svona stórar
hendur til að ráða við þessi
erfiðu vandamál þá gæti ég
líklega ekki lært það af hon-
um. En það var að sjálfsögðu
vitleysa.

Ég reyndi að ráða mig á
bæklunardeildina í Uppsala en
þegar mér tókst það ekki
ákvað ég að komast inni á
hana baka til í gegnum stöðu
á heila- og taugaskurðdeild-
inni. Á meðan ég var þar fékk
ég að vinna nokkrum sinnum
með Sven því þeir sem voru
hryggbrotnir komu allir á
heila- og skurðdeildina. Hann
var svo kallaður til aðstoðar
þangað, því hann var sá eini
sem gat skorið hryggbrotin
og lagað þau almennilega.
Enginn vildi hins vegar vinna
með honum og því var mér
alltaf sagt að fara í aðgerð
með karlinum. Ég hélt það
nú. Og þannig kynntumst við
nú eiginlega eftir öfugri leið.
Ég átti upphaflega að vera bara
þrjá mánuði á heila- og tauga-
skurðdeildinni en það var svo
gaman að ég framlengdi það í
hálft ár og á þeim tíma vann
ég að því að komast á bækl-
unarskurðdeildina til að geta
unnið við hlið Sven. Sérstak-
lega lá mér á af því að hann
var kominn á efri ár og bara
þrjú ár voru þar til hann færi á
eftirlaun. Ég ætlaði mér að
læra allt sem hann kunni. Eftir
hálft ár komst ég svo á bækl-
unarskurðdeildina.

Fyrsta daginn minn segi ég
hreinlega við þennan merka
mann: „Sæll og blessaður
Sven. Halldór heiti ég og ætla
að vera með þér þar til þú
hættir að vinna.“ Með þessu
stuðaði ég hann mikið af því í
fyrsta lagi ávarpaði ég hann
með skírnarnafni og kynni
mig jafnframt sem Halldór en
ekki Jónsson. Í þriðja lagi gaf
ég í skyn að hann ætti stutt
eftir í vinnu. Svo þessi fyrsti
dagur okkar byrjaði ekki alltof
vel. Þrátt fyrir það urðum við
mjög nánir vinir í kjölfarið og
erum enn. Við áttum saman
góðan tíma þessi þrjú ár sem
við unnum stanslaust saman í
aðgerðum. Þarna tel ég mig
hafa fengið eldskírnina varð-
andi baksjúkdóma og með-
höndlun á þeim. Þakka ég
Sven það algjörlega.

Í framhaldi af þessu kynnt-
ist ég öðrum sérfræðingi á
deildinni sem heitir Wolfgang
Rauschning og er þýskur að
uppruna en hafði gifst til Sví-
þjóðar. Hann hafði mikinn
áhuga á líffærafræði sem einn-
ig var mitt uppáhaldsfag.
Hann bauð mér að gerast rann-
sóknarnemi til doktorsnáms.
Þannig gat ég sameinað það
að vera með Sven í aðgerðum
og þessum manni í rannsókn-
arnámi. Þegar svo líður að því
að Sven er að hætta og ég eyði
minni tíma með honum verð

ég meira með Wolfgang í
rannsóknum. Ég útskrifaðist
sem doktor í áverkum á háls-
hrygg í apríl 1992.

Á þessum tímamótum vor-
um við fjölskyldan búin að
búa í Svíþjóð í tíu ár. Þá tók
við smá óvissa um hvað við
ættum að taka okkur fyrir
hendur næst. Hvort við ættum
að fara heim til Íslands eða
vera áfram í Svíþjóð. Á sama
tíma er auglýst staða yfirlækn-
is á bæklunarskurðdeildinni
við Landspítalann á Hring-
braut. Ég sótti um og á meðan
við vorum að bíða eftir niður-
stöðunni fórum við í sumarfrí
til Íslands. Við vorum í bústað
með mömmu og pabba í
Trostansfirði þegar var hringt
í mig og mér boðin staðan. Þá
átti ég að byrja 1. september
og þetta var í ágúst. Ég sagðist
vera í sumarfríi á Íslandi og
ætti eftir allt ópakkað í Svíþjóð
og þetta væri því mjög knapp-
ur tími. Þá var ég spurður
hvort ég vildi þetta eða ekki.
Ég samþykkti það en vissi þó
að þetta gengi ekki upp. Ég
hringdi því í yfirmann spítal-
ans sem gaf mér aukalega tíu
daga frest. Við þurftum því
að hafa hraðar hendur. En það
tókst og ég mætti á réttum
tíma og hóf störf við Landspít-
alann við Hringbraut 10. sept-
ember 1992. Þar var ég þar til
bæklunardeildirnar voru sam-
einaðar 1. mars 2001, en þá
fluttist ég á Borgarspítalann í
Fossvogi sem yfirlæknir sam-
einaðra bæklunardeilda“

Umdeild aðgerð semUmdeild aðgerð semUmdeild aðgerð semUmdeild aðgerð semUmdeild aðgerð sem
breytti lífi hreyfi-breytti lífi hreyfi-breytti lífi hreyfi-breytti lífi hreyfi-breytti lífi hreyfi-
hamlaðrar stúlku!hamlaðrar stúlku!hamlaðrar stúlku!hamlaðrar stúlku!hamlaðrar stúlku!

– Það vakti mikla athygli
þegar þú framkvæmdir upp-
skurð á stúlku sem hafði slas-
ast illa í bílslysi ásamt kín-
verskum lækni fyrir nokkrum
árum. Hefur þú oft unnið með
erlendum læknum sem skara
fram úr á sínu sviði?

„Til að halda sér ferskum í
starfinu þar maður alltaf að
vera endurskoða og bæta sjálf-
an sig. Í því felst að maður
þarf að fylgjast vel með öllum
rannsóknarniðurstöðum alls
staðar að úr heiminum. Maður
þarf að sækja þing bæði er-
lendis og í seinni tíð heima-
fyrir. Maður þarf að sjá til
þess nýjungar í faginu endur-
nýjist hér heima í takt við tím-
ann. Af því að Ísland er svo
lítið þá getum við ekki leyft
okkur að prófa nýjungar sjálf
því ef eitthvað kemur upp á
hefur það mun alvarlegri áhrif
en í fjölmennu þjóðfélagi, þótt
það sé alveg jafn sárt fyrir alla
einstaklinga. Við höfum því
frekar beðið eftir rannsóknar-
niðurstöðum frá stóru löndun-
um og njóta Íslendingar því
góðs af þeim. Þannig förum
við aldrei af stað með neitt
nema það sé búið að sann-
reyna það á erlendri grund.
Að þessu leyti er frábært að
vera Íslendingur.

En að þessu tilviki með kín-
verska læknirinn þá æxlaðist
það þannig að stúlka slasaðist
alvarlega í Reykjavík þegar
strætisvagn keyrði inn í hlið

bílsins hennar á Laugavegin-
um. Vinkona hennar sem var
með í bílnum lést en hún
hryggbrotnaði og hlaut alvar-
lega áverka á taugarnar í bak-
inu. Mamma hennar, sem er
hjúkrunarfræðingur og mjög
góður vinur minn, ætlaði að
gera allt sem í hennar valdi
stæði til þess að stúlkan næði
sér eins vel og hægt væri og
fór að grennslast fyrir út um
allan heim hvar og hvernig
væri hægt að fá lækningu fyrir
hana. Upp úr krafsinu rakst
hún á þennan kínverska lækni
sem hafði verið að tengja taug-
ar framhjá svona áverkum.
Hún gat fengið þennan mann
til Íslands með aðstoð þáver-
andi forseta Íslands frú Vig-
dísar Finnbogadóttur og for-
seta Kína, en til þess að hann
gæti framkvæmt aðgerðina
varð íslenskur skurðlæknir að
ábyrgjast hann. Ég var fenginn
til þess að vera ábyrgðarmaður
hans. Þegar hann hafði kynnt
fyrir mér út á hvað aðgerðin
gengi fannst mér hún mjög
spennandi. Hann sýndi fram
á árangur sem hann hafði náð
á sjúklingum sínum í Kína
sem var mjög sannfærandi.
Ég lét því tilleiðast og síðan
hefur stúlkan náð alveg ótrú-
legum framförum. Þó hún hafi
ekki fengið fullan mátt í fæt-
urna þá hefur hún fengið tals-
verðan mátt sem við teljum
að sé aðgerðinni að þakka.
Það hefur breytt lífi hennar
mikið miðað við hvernig það
var.

Aðgerðin mætti gífurlega
mikilli andstöðu eins og fram
hefur komið bæði í viðtali við
móður stúlkunnar og mynd
sem gerð var um málið. Þessi
vinnubrögð þóttu ekki nógu
góð á Íslandi vegna þess að
þau voru austræn en ekki vest-
ræn. Á þessum tíma var það
viðhorf ríkjandi að óháð því
hvaða árangur aðgerðin bæri
væri þetta ekki nógu gott af
þeirri einu ástæðu að þetta
kom að austan. Það varð því
heilmikið fjaðrafok í kringum
þetta og mikið mótlæti. Menn
voru skammaðir fyrir að hafa
veitt þessum málstað bæði at-
hygli og aðstoð. Og þegar ég
segi menn þá meina ég sjálfan
mig. En ég var ekki að hugsa
um það á þessari stundu heldur
hvernig ég gæti hjálpað stúlk-

unni sem best og sé ekki eftir
því.

Í dag eru viðhorfin að mýkj-
ast. Austurlensk vinnubrögð
eru að koma í æ ríkari mæli
inn í landið. Þó það sé ekki í
formi skurðaðgerða heldur
meira sem óhefðbundnar læk-
ningar og má þar nefna sem
nudd og tog og aðra líkams-
meðferð. Það hefur reynst
sumum mjög vel en öðrum
ekki eins og með hvað sem er.
Hvað sem því líður þá eru
austurlenskar lækningameð-
ferðir að hjálpa mjög mörgum.
Það hefur ríkt ákveðið tabú
yfir þessum hluta heimsins
sem ég tel að stafi af vanþekk-
ingu eins og oftast þegar fólk
fer í andstöðu við eitthvað.
Þegar búið er að grafa þekk-
inguna betur upp og kynnast
henni nánar þá er hún ekkert
svo slæm og í sumum tilfell-
um betri en það sem við höfum
þekkt áður.“
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–Auk þess að vera farsæll í
starfi er Halldór mikill fjöl-
skyldumaður og á sex börn.

„Konan mín heitir María og
er hjúkrunarfræðingur og
kennari. Við kynntumst árið
1975 í Sigtúni sem var frægur
dansstaður í Reykjavík. Hún
er ættuð frá Ísafirði og er móð-
ir hennar af Bæjarættinni. Við
giftum okkur og áttum fyrsta
barnið okkar 1976. Hún heitir
Ingibjörg María og er við-
skiptafræðingur að mennt.
Hún er gift og á tvö börn og
býr á Fáskrúðsfirði. Tengda-
sonurinn er tannlæknir og er
ættaður að vestan þó hann sé
fæddur og uppalinn fyrir
sunnan, réttara sagt í Leirár-
sveitinni við Akranes. Önnur
stúlkan, Hulda er fædd 1978
og er líka gift. Hún er hjúkr-
unarfræðingur og starfar hjar-
tadeildinni á Landspítalanum,
en eiginmaður hennar er norð-
anmaður og er að læra til
sjúkraþjálfara. Þriðja stúlkan,
Heiðdís, er fædd 1981 og er í
seinni hluta náms í tannlækn-
ingum. Fjórða stúlkan, Helen
er fædd í Svíþjóð 1987 og er í
Menntaskólanum í Reykjavík.
Svo koma strákarnir Jón Páll,
fæddur í Svíþjóð 1990 og
Davíð Guðni fæddur á Íslandi

1993, en þeir eru í grunnskól-
anum.

María hefur borið hitann og
þungann af uppeldinu eins og
vill oftast verða þegar maður-
inn fer í krefjandi framhalds-
nám. Þegar við fluttumst til
Íslands settumst við að í
Garðabæ, einnig af tilviljun.
María setti auglýsingu eftir
leiguhúsnæði fyrir stóra fjöl-
skyldu í Dagblaðið. Við feng-
um tvö svör; annað þriggja
hæða íbúð í Vesturbænum,
hitt fimm herbergja hús í
Garðabæ sem varð frekar fyrir
valinu. Þegar svo leigan rann
út og við ætluðum annað, þá
neituðu stelpurnar að skipta
um skóla.

Ég hefði mjög gjarnan vilj-
að koma sem læknir til Ísa-
fjarðar en ég var búinn að sér-
hæfa mig svo mikið, bæði í
bæklunar- og hryggjaskurð-
lækningum, að það var ekki
um annað að velja en að fara
til Reykjavíkur. Þar höfum við
verið síðan. Konan mín hefur
í starfi sínu sem hjúkrunar-
fræðingur sérhæft sig í börn-
um og hefur mjög gaman af
því. Hún hefur lengst af unnið
á barnadeildum og nú síðast á
Miðstöð heilsuverndar barna
við Barónstíg. Svo höfum við
bæði leiðst út í kennslu. Hún
hefur verið að kenna við Há-
skólann á Akureyri og ferðast
þangað reglulega til þess. Ég
hef verið að kenna við Há-
skóla Íslands alveg frá því að
ég kom heim. Þegar ég varð
prófessor í Háskólanum teng-
dist sú staða yfirlæknisstöðu
við Landspítalann með til-
komu samstarfsamnings milli
þessara stofnana. Ég vinn
þannig hjá tveimur stofnun-
um, en öll vinnuaðstaða mín
er á Landspítalanum. Það
gengur mjög vel að samræma
þessi tvö störf.

– Þannig að tvær stúlkur
hafa fetað í fótspor foreldra
sinna!

„Já, en ég hef ekki hvatt
börnin mín til þess því þau
eiga að velja þetta sjálf. Þau
hafa séð að við erum mikið að
vinna á vöktum og ég tel að
það sé ekki aðlaðandi á neinn
hátt að vinna vaktavinnu. Ég
held að krakkar sem horfa upp
á foreldra sína vinna vakta-
vinnu leiti sér frekar að fagi
sem krefst ekki þess konar

vinnutíma. Ég hef reynt að
leiðbeina þeim að fara
menntaveginn í staðinn fyrir
að hætta bara til þess að hætta.
Mér finnst að það þurfi að
vera góð ástæða fyrir því að
fólk hætti í námi og tel að allir
hafi gott af því að mennta sig.
Svo er það spurning hvað hver
og einn eigi að mennta sig
mikið. Að mínu mati ættu allir
stefna að því að mennta sig
eins mikið strax í byrjun og
þeir geta því ég held að það sé
alltaf erfiðara að fara í nám
seinna meir, þótt það sé vel
mögulegt og af hinu besta. Ég
held að fólk sé að öllu jöfnu
ferskast þegar það er ungt en
síðar hefur það ef til vill komið
sér upp fjölskyldu og allt er
orðið niðurnjörvað.“

– Einhver orð að lokum?
„Mér finnst sérstaklega

gaman að koma í heimahag-
ana með fjölskyldunni. Ég
held að börnin finni það alltaf
betur og betur hvað það er
gott að geta komið til Jóns
Páls afa og Huldu ömmu á
Engjaveginn eða í Trostan-
fjörð og til annarra skyld-
menna í svona rólegu um-
hverfi miðað við í Reykjavík.
Ég veit að Ísfirðingum finnst
stress í Reykjavík en þannig
er það í öllum stærri borgum.
Við venjumst því og erum
ekki að fetta fingur út í það
fyrr en við komum í rólegheit-
in fyrir vestan. Þannig er það
allavega á yfirborðinu og
þannig er það alltaf þegar
maður kemur í heimsókn að
maður sér bara yfirborðið, þó
að undir niðri geti allt verið
kraumandi. Gaman er að geta
sagt börnunum sínum frá því
hvernig lífið var hér þegar
maður var að alast upp og
hvað maður hafði fyrir stafni
í Stórurðinni, niðri í Slipp,
uppi á fjöllum, í fiskinum, í
skógræktinni eða í bæjarvinn-
unni. Þá læðast upp eitt og eitt
prakkarastrik til að krydda
sögurnar“, segir Halldór Jóns-
son jr. og brosir stríðnislega.
Eflaust muna margir eldri Ís-
firðingar eftir honum og hans
félögum á uppvaxtarárunum
áður en leið hans lá til Sví-
þjóðar í nám og síðar í ábyrgð-
arstöður við Háskólann og
Landspítalann

– thelma@bb.is

Halldór ásamt konu sinni Maríu Guðnadóttur og yngstu sonunum Jóni Páli og Davíð Guðna.
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STAKKUR SKRIFAR

Frelsi fjölmiðla og ábyrgð blaðamanna
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

Eftirtalin húsgögn fást gefins
eða fyrir lítinn pening: Þrjú stk.
Hansa gluggatjaldakappar, tvær
innihurðir í karmi, tveir 2ja hólfa
stálvaskar, handlaug 40x50 cm
fyrir vegg. Uppl. í síma 456 3589.
Viltu öðlast meira líkamlegt og
andlegt jafnvægi? Tek fólk í
heilun. Lærði hjá Guðrúnu Ólafs-
dóttur, reikimeistara. Uppl. í
síma 456 7715 eða 861 3215.
Styrktarfélag fatlaðra á Vest-
fjörðum leigir út íbúð í skamm-
tímaleigu. Íbúðin sem er stað-
sett að Gullsmára 5 í Kópavogi
er 3ja herb. og vel búin. Uppl. í
síma 456 4088 eftir kl. 17.

Til sölu eru sumardekk, 205-55
R16. Upplýsingar í símum 456
4962 eða 691 2531.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13. Laus strax. Uppl. í
síma 849 4597 (Unnar).

Til sölu er Chevrolet Lacetti
árg. 2005, ekinn 6000 km., með
yfirtöku á láni. Upplýsingar í
síma 863 3894.

Tilboð óskast í 4ra herb. íbúð á
3ju hæð að Túngötu 3 á Ísafirði.
Uppl. gefur Jens Kristmannsson
í síma 690 2205 og 456 3098.

Til sölu er Subaru Forrester árg.
97, ekinn 104 þús. km. Uppl. í
síma 862 4430.
Til sölu er þvottavél. Upplýsing-
ar í síma 866 2906.

Til sölu eru vetrardekk, 175/70
R13. Uppl. í síma 848 6590.

Aðalfundur Boltafélags Ísafjarð-
ar verður haldinn fimmtudag-
inn 6. apríl kl. 20 í Vallarhúsinu.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á 2. hæð
að Austurvegi 12. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 456 1284 og 663
7382.

Til sölu er einbýlishús með nota-
legum garði á besta stað á eyr-
inni. Stutt í skóla, verslanir og
aðra þjónustu. Á sama stað er
til sölu  nýlegt borðstofuborð
og sex stólar. Upplýsingar í
síma 456 4847 og 869 8015.

Mig vantar Bodie Coller hund.
Uppl. í síma 865 2354.

Til sölu er Gibson Firebird raf-
magnsgítar. Uppl. á www.bix.is

Til sölu eru ný sumardekk á
felgum undir Hiace. 195/70 R15.
Uppl. í síma 860 7442.

Til sölu er Toyota RAV4, skráð-
ur 31.03.01, ekinn 58 þús. km.
Uppl. í síma 456 3954.
Til sölu eru fjögur 31" dekk á
16" álfelgum og fjögur hálfslit-
in 31" dekk. Uppl. í síma 456
7005 milli kl. 8 og 17.

Til sölu er Subaru Legacy Vag-
on, árg. 97, ekinn 109 þús. km.
4x4, 2000 vél, sjálfskiptur, sum-
ar og vetrardekk. Áhv. 340 þús.
Uppl. í síma 895 4115.

Enn óljóst hvenær verðlaun
ísfirskrar alþýðu verða veitt

„Við bíðum bara eftir að
Jóhannes birtist“, segir Jón
Fanndal Þórðarson, sem er
frumkvöðull um verðlaun ís-
firskrar alþýðu en til stóð að
veita þau Jóhannesi Jónssyni
kaupmanni í Bónus 17. des-
ember síðastliðinn. Þegar
veita átti verðlaunin var flug
fellt niður og komst Jóhannes
því ekki vestur, og ákveðið
var að veita ekki staðgengli
Jóhannesar verðlaunin. „Það

hefði verið allt púður úr þessu
ef við hefðum farið að afhenda
verslunarstjóranum verðlaun-
in“, segir Jón. „Við vildum fá
Jóhannes sjálfan.“

Nú eru rúmir þrír mánuðir
frá því veita átti verðlaunin
og segir Jón það vegna slæms
útlits með flug. „Það hafa ver-
ið leiðindi með flugið. Ég bíð
bara eftir björtum degi. Ég er
nú orðinn hundleiður á þessu,
en það er ekki hægt að gera

þetta fyrr en fer að rofa til.
Við höfum lent í því svo oft í
vetur að aflýsa þurfi ráðstefn-
um og öðru vegna flugveðurs-
ins. Þetta gerist nú vonandi
sem fyrst, þó ég vilji ekki dag-
setja það nákvæmar.“

Til verðlaunanna var stofn-
að í haust á ársafmæli Heima-
stjórnarhátíðar alþýðunnar á
Ísafirði. Við stofnun verðlaun-
anna var ákveðið að veita þau
til fyrirtækja, einstaklinga eða

stofnana sem mikið hafa lagt
af mörkum til stuðnings við
mannlíf og byggð á Ísafirði.
Þegar rætt var við Jón í des-
ember sagði hann verðlaunin
veita vegna opnunar verslun-
arinnar Bónus á Ísafirði, og
að með henni hafi vöruverð á
Ísafirði farið úr því hæsta á
landinu í það lægsta á einu
augabragði. „Áratugum sam-
an máttu Ísfirðingar greiða
hæsta vöruverð á landinu og

var flutningskostnaði jafnan
kennt um. Á hátt vöruverð
hér var litið sem náttúrulög-
mál. Verslun Bónuss opnaði
líka hér um það leyti sem
meðallaun fóru hér hratt lækk-
andi og færð hafa verið rök
fyrir því að fólksflótti hefði
verið ennþá meiri héðan en
raun ber vitni ef verslun Bón-
uss hefði ekki komið til“,
sagði Jón í desember.

– eirikur@bb.is

Vestanvind-
ar í Edinborg

Hin árlega bókmennta-
hátíð Edinborgarhússins,
Vestanvindar, verður hal-
din 30. mars nk. Hátíðin
er í ár tileinkuð Jóni úr
Vör og flytur Andrea Sig-
rún Harðardóttir erindi um
hann og auk þess verður
lesið úr verkum hans. Þá
munu skáldin Haukur Ing-
varsson, Haukur Már
Helgason og Eiríkur Örn
Norðdahl lesa úr verkum
sínum.

Haukur Ingvarsson gaf
út sína fyrstu ljóðabók,
Niðurfall – og þættir af
hinum dularfulla Manga,
fyrir rúmu ári síðan og
hlaut hún mjög góða
dóma. Haukur Már Helga-
son hefur gefið út ljóða-
bækurnar Eini strákurinn
í heiminum sem kunni að
telja, 2004 og Rispa jeppa.
Eiríkur Örn Norðdahl
hefur gefið út þrjár ljóða-
bækur og eina skáldsögu.
Ljóðabækurnar eru Heim-
sendapestir, Nihil Obstat
og Blandarabrandarar, og
skáldsagan heitir Hug-
sjónadruslan.

– gudrun@bb.is

Stóru upplestrarkeppnin á norðanverðum Vestfjarða

Sigmundur Helgason sigraði
Sigmundur R. Helgason frá

Grunnskólanum á Ísafirði var
sigurvegari á lokahátíð Stóru
upplestrarkeppninnar fyrir
norðanverða Vestfirði sem fór
fram í Hömrum, sal Tónlistar-
skóla Ísafjarðar, á föstudags-
kvöld. Ellefu nemendur frá 7.
bekk í Grunnskólunum í Bol-
ungarvík, á Ísafirði, á Suður-
eyri og Önundarfirði tóku þátt
í keppninni. Í öðru sæti var
Gauti Geirsson og Arnór Freyr
Fjölnisson en þeir eru einnig
frá GÍ.

Nemendurnir lásu brot úr
skáldverki annars vegar og
ljóð hins vegar, en á hverju
ári eru valdir sérstakir höfund-
ar sem eru teknir fyrir og í ár
eru það Kristín Steinsdóttir
og Birgir Svan Símonarson.
Allir þátttakendurnir þóttu
standa sig með prýði og fékk
hver nemandi viðurkenning-
arskjal og bók að launum fyrir
þátttökuna. Að auki voru pen-
ingaverðlaun fyrir fyrstu þrjú
sætin.

Keppnin hefst í raun þann
16. nóvember ár hvert, á degi

íslenskrar tungu, en þennan
dag árið 1807 fæddist Jónas
Hallgrímsson eitt ástsælasta
skáld sem Íslendingar hafa át.
Undankeppnir fara síðan fram
í skólunum í febrúar og loka-
keppnirnar í mars ár hvert.

Stóra upplestrarkeppnin var

fyrst haldin í Hafnarfirði, en
hefur breiðst ört út og nær nú
í fyrsta sinn til allra landshluta.
Þátttakendur eru nemendur í
7. bekkjardeildum skólanna.
Markmið keppninnar er að
örva áhuga barna á móðurmáli
sínu og fá þau til að leggja

rækt við góðan upplestur og
vandaðan framburð.

Auk þess eflir þátttaka í
keppninni sjálfstraust nem-
enda og þjálfar þá í að koma
fram og tala fyrir stórum hópi
áheyrenda.

– thelma@bb.is

Hér les Gauti Geirsson en hann hafnaði í öðru sæti.

Nokkur umræða hefur orðið um það að BB búi við pólitískan þrýsting.
Einkum á hann að vera frá bæjarstjórn og bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Inn
í þessa umræðu blandast fyrrum blaðamaður BB. Ekki verður séð að BB
hafi látið undan slíkum pólitískum þrýstingi enda væri það jafn óskynsam-
legt og það að einstakir blaðamenn telji sig geta stýrt pólitískri umræðu
undir merkjum hlutlausrar blaðamennsku. Það er vandaverk að stunda
hlutlæga og hlutlausa blaða- og fréttamennsku og tekst stundum ekki hjá
þeim sem hæst látast í þeim efnum.

Fjölmiðlar bera mikla ábyrgð. Einn þáttur hennar er að láta ekki undan
þrýstingi, heldur halda sínu striki. Það hefur í för með sér að stundum
verður fjölmiðill að segja frá óþægilegum atburðum. Það sem er leiðinlegt
verður aldrei til fagnaðar með þeim sem tengjast hinu neikvæða á ein-
hvern hátt. Það er skiljanlegt, en getur ekki ráðið umfjöllun efnis í blaði,
útvarpi eða sjónvarpi. Lesendur blaðs, hlustendur útvarps og áhorfendur
sjónvarps gera þær kröfur að þeim sé sagt satt um atburði líðandi stundar
og ekki bara svo - heldur að öll sagan sé sögð og ekki dregið undan. Það
kann að reynast afar óþægilegt stjórnmálamönnum á stundum.

Hvernig má það vera að hið svokallaða fjórða vald, sem talsmenn fjöl-
miðlunar leggja mjög upp úr, skuli falla í þá gryfju að hagræða staðreynd-
um? Gera fjölmiðlar það? Varla, en hinu verður ekki neitað að einstakir

fjölmiðlamenn falla í gryfjuna, oftar en ekki í eiginhagsmunaskyni.
Dæmi eru þess að virtir fjölmiðlungar hafi misst bæði virðinguna og
verðlaunin þegar upp komst um strákinn Tuma.

Einstakir blaðamenn hafa líka fallið í þá freistni að vilja eigna sér heið-
urinn af atburðarás. Þeir sem það gera koma sér í þau spor að gagnrýni í
anda þeirrar sem sett hefur verið fram á Morgunblaðið þess efnis, að sá
ágæti fjölmiðill hafi ýtt undir verðfall hlutabréfa og gengisfall krónunnar.
Vissulega kann fréttaflutningur að hafa áhrif á rás atburða. Nægir að
minna á það er gerðist 1929 í kreppunni miklu. Hins vegar er það afar
ósennilegt að frétt í Morgunblaðinu felli krónuna. Hitt hefði verið rangt
að segja ekki frá umfjöllun erlendis um peningamarkað á Íslandi. Við Ís-
firðingar megum ekkert frekar en Íslendingar almennt halda að heimurinn
snúist um okkur. Hann er miklu stærri en svo.

Hinni sanni tónn fréttamennskunnar hlýtur að vera sá, að kanna hvert
viðfangsefni rækilega og lýsa því sem kemur þá fram og segja frá því á
einfaldan og skýran hátt. Það verður reyndar frekar erfitt þegar búið er að
ala upp í fólki að það skuli fá fréttir af öllu sem gerist strax. En þar með
er ekki sagt að fréttaflutningur sé betri. Skemmri tími gefst til að vinna
þær og gagnrýni verður minni. Þá verður fréttamaðurinn stundum frétt.
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INNRITUN NEMENDA Í GÍ
Skráning nemenda í Grunnskóla Ísa-
fjarðar vegna skólaársins 2006-2007,
fer fram dagana 3.-7. apríl nk. Skrán-
ingareyðublöð er að finna á heima-
síðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.
is, eða í afgreiðslu Ísafjarðarbæjar á
2. hæð Stjórnsýsluhússins.
Grunnskólafulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Tvær stúlkur voru flutt-
ar á Fjórðungssjúkrahúsið
á Ísafirði í síðustu viku
eftir umferðaróhapp við
Arnarneshamar. Fjórir
voru í fólksbíl sem ekið
var í átt til Súðavíkur og
lenti utan í vegriði og rann
meðfram því. Til mikillar
lukku hélt vegriðið því
annars hefði bílinn farið
niður í fjöru.

Ófrísk stúlka var í bíln-
um og var hún flutt með
sjúkrabíl á Heilbrigðis-
stofnun Ísafjarðarbæjar
en fékk að fara heim að
lokinni skoðun, hin stúlk-
an sem flutt var á sjúkra-
hús dvaldi þar yfir nótt til
öryggis en hún fann til í
baki og hálsi. Að sögn
lögreglunnar á Ísafirði má
væntanlega rekja óhappið
til hálku. – gudrun@bb.is

Ók utan
í vegrið

Grjótnáma ofan við
varastöð Orkubús Vest-
fjarða í Eyrardal í Álfta-
firði þykir ekki lengur
henta til grjótnáms og því
verður leitað af hentugri
stað. Ein ástæða fyrir því
að færa verði grjótnám-
una er að hún er komin of
nálægt vatnsveitusvæð-
inu.

Þetta kom fram á fundi
sveitarstjórnar Súðavík-
urhrepps fyrir stuttu.
Tækniþjónusta Vest-
fjarða hefur lagt til að
grjót verði tekið úr berg-
stalli sem er vestan megin
við Eyrardalsána. Ákveð-
ið var að skoða fleiri staði
til grjótnáms áður en
ákvörðun er tekin. Því má
bæta við að fram til ársins
2001 var vatnsból Súð-
víkinga í Eyrardalsánni
en var þá byrjað að dæla
vatni úr borholum úr ber-
gangi fyrir ofan byggðina
í 800 tonna vatnstank.

– thelma@bb.is

Grjótnámi
hætt í

Eyrardal
Telja nánasta umhverfi grunnskól-
ans á Flateyri hættulegt börnunum

Foreldrafélag Grunnskóla
Önundarfjarðar hefur skrifað
bæjaryfirvöldum í Ísafjarðar-
bæ til að vekja athygli á um-
hverfi grunnskólans á Flateyri
og benda á að brýn þörf sé
fyrir ýmsar úrbætur. Segir
meðal annars í bréfinu að
slysahætta sé af ýmsu í nán-
asta umhverfi skólans.

Í bréfinu segir meðal annars
að slitlag á skólalóð sé orðið
mjög gamalt og gróft, en um
er að ræða klæðningu en ekki

malbik og því er yfirborðið
mjög gróft enda um malað
grjót að ræða. Þá segir að yfir-
borðið verði grófara með ári
hverju enda sé tjaran í klæðn-
ingunni að rýrna, og er þess
óskað að lóðin verði malbikuð
við fyrsta tækifæri þegar mal-
bikunarstöð kemur til bæjar-
ins næst. Í bréfinu er einnig
bent á að engin girðing er utan
um skólalóðina, og því ekkert
sem hindrar aðgengi barna af
lóðinni og út á götu, en um

götuna fer m.a. þungaumferð
sorphirðubíla á leið sinni að
urðunarsvæðið við Klofning.

Þá kemur fram að lítið sé
um merkingar í nágrenni skól-
ans og þar sem þær eru séu
þær ekki rétt upp settar.
„Þannig eru viðvörunarmerki
staðsett öfugu megin beggja
vegna götunnar og virðist sem
þau hafi verið hengd upp „í
næstu ljósastaura“ en ekki
hugað að sérstökum staðsetn-
ingum fyrir þau“, segir í bréf-

inu. Bent er á að ekki ætti að
kosta mikla fjármuni að laga
þetta og er skorað á bæjaryfir-
völd að laga þetta hið snarasta.
Í bréfinu segir einnig: „Gang-
stéttarkantur framan við
grunnskólann er brotinn, lík-
lega eftir snjómokstur, og
stendur steypustyrktarstál upp
úr kantinum. Af þessu stafar
mikil slysahætta og mikilvægt
að kanturinn verði lagaður.
Það er sérstaklega brýnt í ljósi
þess að þessi kantur er það

eina sem afmarkar lóðamörk
grunnskólalóðar og Tjarnar-
götu. [...] Það er mat stjórnar
foreldrafélagsins að nánasta
umhverfi grunnskólans sé
óviðunandi og í raun hættulegt
börnunum. [...] Stjórn for-
eldrafélagsins lýsir sig tilbúna
til samvinnu varðandi frekari
útfærslur þeirra úrbóta sem
við höfum bent á.“

Bæjarráð vísaði bréfinu til
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
og tæknideildar, til afgreiðslu.

Sigurvegarar Minnesota
Skinnyski Series mótaraðar-
innar í Bandaríkjunum taka
þátt í Fossavatnsgöngunni í
vor, en hluti af verðlaununum
var ferð til Ísafjarðar. Í

kvennaflokki varð Mary Beth
Tuttle hlutskörpust en David
Christopherson í karlaflokki.
Mary Beth hefur stundað
skíðagöngu í 15 ár og síðustu
fimm ár hefur hún æft og

keppt með Finn Sisu Vakava
liðinu. Mary Beth hefur leng-
stum sérhæft sig í skautagöng-
um en í vetur keppti hún í
fyrsta skipti með hefðbund-
inni aðferð, sem hún mun

einnig gera í Fossavatninu.
Dave hefur stundað skíði frá
fimm ára aldri. Í æsku keppti
hann í alpagreinum en skipti
svo yfir í göngu.

– thelma@bb.is

Bandarískir göngugarpar taka þátt

Gunnar Þórðarson hefur
verið ráðinn útibússtjóri

Fiskistofu á Ísafirði en
ekki er vitað hvenær hann
muni hefja störf. Gunnar

er rekstrarfræðingur með
gráðu í sjávarútvegsfræð-

um og í mastersnámi í við-
skiptafræði. Við útibúið
starfar nú einn eftirlits-
maður en við ráðningu

útibússtjóra verða starfs-
menn þar tveir. Helstu

verkefni útibúsins verða
almennt veiðieftirlit til sjós

og lands, eftirlit með út- og
innflutningi sjávarafurða,

eftirlit með eldi nytja-
stofna sjávar og eftirlit
með samþjöppun afla-

heimilda á landinu öllu.
Starf útibússtjóra felur
auk þess í sér skyldur á
sviði bakreikninga. Alls
sóttu sex um starfið, allt

karlmenn. Auk Gunnars
voru það Björn Bjarnason

viðskiptafræðingur, Egg-
ert Magnús Ingólfsson

verkstjóri, Guðmundur

Björnsson iðnrekstrar-
fræðingur, Ólafur A. Ing-

ólfsson doktorsnemi í
sjávarútvegsfræðum og

Gunnlaugur Gunnlaugs-
son veiðieftirlitsmaður

með fiskimannspróf frá
Stýrimannaskólanum í

Reykjavík. Útibú Fiski-
stofu á Ísafirði hefur verið
starfandi undanfarin ár. Í
fyrra var stofnað nýtt úti-

bú í Stykkishólmi og er
útibúinu á Ísafirði stjórn-
að þaðan. – thelma@bb.is

Gunnar ráðinn útibús-
stjóri Fiskistofu á Ísafirði

Gunnar Þórðarson
hefur verið ráðinn nýr
útibússtjóri Fiskistofu

á Ísafirði.

1. Sigurður Pétursson,
2. Magnús Reynir

Guðmundsson
3. Arna Lára Jónsdóttir
4. Jóna Benediktsdóttir

5. Rannveig
 Þorvaldsdóttir
6. Sæmundur

Kr. Þorvaldsson
7. Lilja Rafney
 Magnúsdóttir

8. Kolbrún Sverrisdóttir
9. Kristján Andri

Guðjónsson
10. Guðrún Anna
Finnbogadóttir

11. Anna Sigríður
Ólafsdóttir

12. Edda Katrín
Einarsdóttir
13. Haraldur
Tryggvason

14. Þorsteinn Másson
15. Guðrún Rakel

Brynjólfsdóttir
16. Ari S. Sigurjónsson

17. Ásthildur
C. Þórðardóttir
18. Jón Fanndal

 Þórðarson

Í-listamenn kynna frambjóðendur
við sveitarstjórnarkosningarnar

FramboðslistiFramboðslistiFramboðslistiFramboðslistiFramboðslisti
Í-listans fyrirÍ-listans fyrirÍ-listans fyrirÍ-listans fyrirÍ-listans fyrir

sveitarstjórnar-sveitarstjórnar-sveitarstjórnar-sveitarstjórnar-sveitarstjórnar-
kosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnarkosningarnar

Í-listinn, sameiginlegt fram-
boð Vinstri-grænna, Samfylk-
ingar og Frjálslyndra og óháð-
ra í Ísafjarðarbæ hefur tilkynnt
um hverjir munu skipa lista
framboðsins í komandi sveit-

arstjórnarkosningum. Níu
manna uppstillingarnefnd Í-
listans hefur starfað síðustu
vikur að því að skipa í 5.-18.
sæti en prófkjör var haldið í
fyrst fjögur sætin.

Í því prófkjöri sigraði Sig-
urður Pétursson, sagnfræðing-
ur, í öðru sæti var Magnús
Reynir Guðmundsson, bæjar-
fulltrúi Frjálslyndaflokksins,
í þriðja sæti Arna Lára Jóns-

dóttir, stjórnmálafræðingur og
verkefnisstjóri hjá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða og í
fjórða sæti var Jóna Bene-
diktsdóttir, kennari á Ísafirði.
Í heild lítur listinn svona út:

Frambjóðendur Í-listans.
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GATNAGERÐ Á HLÍÐARVEGI
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Gatnagerð á Hlíðarvegi á Ísa-
firði – 1. áfangi“. Ofangreindu verki
skal vera lokið eigi síðar en 31. ágúst
2006. Útboðsgögn eru til sölu á 3.000
krónur hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti
1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð þriðjudaginn
12. apríl nk. kl. 11:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Ástarvikan í Bolungarvík
hefur ekki borið árangur í ár
en rúmur mánuður er í upp-
skeru hátíðarinnar. „Ástarvik-
an hefur ekki borið árangur
svo ég viti til, en ég er nú ekki
á innsta koppi heilsugæslu-
stöðvarinnar svo ég veit það
ekki alveg fyrir víst. Viti Bol-

víkingar betur eru þeir beðnir
að láta það fregnast“, segir
Soffía Vagnsdóttir, skipu-
leggjandi og frumkvöðull há-
tíðarinnar. Ástarvikan var
haldin í annað sinn í sumar og
er markmið hennar að fjölga
Bolvíkingum.

Eitt ástarvikubarn fæddist í

fyrra en verðlaun eru í boði
fyrir þau börn sem fæðast í
bæjarfélaginu í maí. „Ekki er
þó öll nótt úti því Bolvíking-
um getur fjölgað á ýmsan hátt
og aldrei að vita nema ein-
hverjir flytji hingað í maí“,
segir Soffía.

Ástarvikan í Bolungarvík

hefur verið gerð að árlegum
viðburði og hefst hún 13.
ágúst. „Ástarvikan verður á
sínum stað og enn öflugri en
fyrr. Ýmsar hugmyndir hafa
litið dagsins ljós en ekki er
tímabært að greina frá þeim“,
segir Soffía.

– thelma@bb.is

Ávaxtalaus ástarvika í Bolungarvík

Aflaverðmæti alls afla sem
verkaður var á Vestfjörðum
árið 2005 var rétt ríflega 3,8
milljarðar, sem er nokkur
samdráttur frá árinu áður þeg-
ar heildaraflaverðmætið var
tæplega 4,3 milljarðar. Sam-
drátturinn er upp á 10,5%. Alls
veiddust 23.157 tonn af þorski
á síðasta ári á miðað við
26.603 tonn árið áður, og er
það samdráttur upp á 13% á
milli ára. Aflaverðmæti
þorsks sem var verkaður á
Vestfjörðum dróst saman um
12,3% á sama tíma, en heildar-

aflaverðmæti í fyrra var 2.416
milljónir á miðað við 2.756
milljónir árið áður. Af ýsu
veiddust 7.241 tonn árið 2005,
en 7.456 tonn veiddust árið
2004, og er það samdráttur
upp á 2,9%. Heildaraflaverð-
mæti ýsunnar árið 2005 var
hins vegar meira en árið áður,
eða tæplega 501 milljón á
miðað við 459 milljónir árið
áður, en það er aukning um
9,1%.

Af steinbít voru 3.790 tonn
verkuð á Vestfjörðum árið
2005, sem er nokkur aukning

frá árinu áður þegar 3.210 tonn
voru verkuð. Það er aukning
upp á 18%. Aflaverðmæti
steinbítsins var tæpar 278
milljónir árið 2005, á miðað
við 200 milljónir árið áður,
og eykst því aflaverðmætið
nokkuð meira en aflinn sjálfur
segir til um, eða um heil 39%
á milli ára. Fáum ætti að koma
á óvart að mikill samdráttur
varð í rækjuveiðum á milli
ára, en í fyrra voru alls 1.738
tonn af rækju verkuð á Vest-
fjörðum á miðað við 4.638
tonn árið áður. Það er sam-

dráttur upp á 63%. Aflaverð-
mæti rækjunnar í fyrra var
tæplega 106 milljónir, á miðað
við tæplega 427 milljónir árið
á undan, og er það samdráttur
upp á 75%. Nokkur aukning
var í verkun ufsa á Vestfjörð-
um á milli ára, en í fyrra voru
838 tonn af ufsa verkuð á
Vestfjörðum á miðað við 539
tonn árið á undan, og er það
aukning upp á 55%. Aflaverð-
mæti ufsans var ríflega 44
milljónir í fyrra á miðað við
tæplega 30 milljónir árið á
undan.           – eirikur@bb.is

Samdráttur í aflaverðmæti
verkaðs fisks á milli ára

Íslandssaga vakti mikla athygli fyrir fánaburð fjölbreytt liðs.

Lið fiskvinnslufyrirtækis-
ins Stáls og Hnífs á Ísafirði
sigraði í heimsmeistaramóti
fyrirtækja í innanknattspyrnu
í íþróttahúsinu á Torfnesi á
sunnudag. Mótið var liður í
Rótahátíð sem fram fór í
Menntaskólanum á Ísafirði til
að fagna menningarfjölbreyt-
ni í samfélaginu. „Þetta gekk
mjög vel þrátt fyrir að þrjú lið
sem skráð voru til þátttöku
helltust úr lestinni. Dómari tók
það í sínar hendur og sló sam-
an liði svo aðrir þátttakendur
gætu leikið nógu marga leiki
en árangur þess liðs taldi ekki

til stiga. Eftir harða en sann-
gjarna keppni unnu Stál og
hnífur mótið og urðu þar með
heimsmeistarar fyrirtækja í
innanhúsknattspyrnu“, segir
Svavar Guðmundsson sem sá
um dómgæslu á mótinu.

Sjö lið tóku þátt og í öðru
sæti var Menntaskólinn á Ísa-
firði, í því þriðja lið Fjölnis á
Þingeyri og Bakkavík frá Bol-
ungarvík var í því fjórða. Liðin
voru bæði blönduð þjóðernum
og kynjum. Þá vakti lið Ís-
landssögu á Suðureyri mikla
athygli er það kom marserandi
inn í salinn berandi fána frá

hinum ýmsu þjóðlöndum liðs-
manna með tilheyrandi lita-
dýrð.Mótið þótti heppnast svo

vel að uppi eru hugmyndir
um að gera það að árlegum
viðburði.        – thelma@bb.is

Keppnin var hörð en sanngjörn.

Heimsmeistarar fyrirtækja
í innanhúsknattspyrnu
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Kubbinn speglast í Pollinum í mynd sem Bjarni kallar Mist. Myndir „Anger“ tjáir reiði.

Áhuginn blossar upp af og til
Ísfirðingurinn Bjarni Guð-

mundsson á sér áhugamál sem
gefur af sér fagrar afurðir en
hann tekur ljósmyndir í frítíma
sínum. Þá hefur hann tekið
þátt í ljósmyndakeppnum á
vefnum undanfarna mánuði
með góðum árangri. Fyrir
skemmstu sigraði hann kepp-
ni á bandarískri vefsíðu þar
sem áhugaljósmyndarar víða
utan úr heimi keppast um að
taka flottustu myndirnar.
Bjarni starfar sem vörustjóri
hjá Marel á Ísafirði sem áður
var Póls og vita fáir af þessu
áhugamáli hans sem þó er að-
gengilegt öllum sem vilja á
veraldarvefnum.

– Hefurðu alltaf haft áhuga
á ljósmyndun?

„Áhuginn hefur blossað
upp af og til í gegnum árin.
Ég man eftir því að hafa eign-
ast myndavél þegar ég var að
byrja í skóla um sex eða sjö
ára aldurinn. Áhugamálið
kom upp á ný eftir að digital
vélarnar komu fyrir nokkrum
árum en dalaði svo aftur þar
til fyrra sumar þegar vinnufé-
lagi minn benti mér á ljós-
myndakeppni á netinu. Ég
prófaði að skella inn mynd í
hana og þá tók spilagleðin

Bjarni Guðmundsson.

Skammdegið hörfar í myndinni Rising Sun.

völdin. Keppnisskapið óx og
þegar maður er farinn að sýna
öðrum myndirnar sínar fær
maður gagnrýni. Venjulega
þegar maður er einungis að
sýna fjölskyldumeðlimum og
vinum myndirnar fær maður
bara lofsamlega dóma og því
er það allt öðruvísi þegar
ókunnugir eiga í hlut. Maður
fann það þegar maður byrjaði
að taka þátt í svona keppnum
hversu mikið manni fór fram
í myndatökum. Maður sér það
bara á myndunum fyrir og
eftir. Fyrir utan hvað það er
spennandi að sjá hvar maður
lendir og bera sig saman við
hina. Maður fer að spá í alls
kyns tækniatriðum og smá-
atriðum sem maður hafði al-
drei pælt í áður, en þegar mað-
ur er kominn í slagtog við
aðra menn sem hafa áhuga á
þessu fara þau að skipta meira
máli. Ég hef mjög gaman af
þessu.“

– Hefurðu tekið þátt í mörg-
um svona keppnum?

„Ég byrjaði í ágúst í fyrra á
íslensku síðunni ljósmynda-
keppni.is. Áhuginn var nú
mestur fyrst en er farinn að
dofna núna. Þá var ég stundum
með tvær til þrjár myndir í

keppni í einu. Núorðið er ég
oftast þó bara með eina eða
enga. Ég hef einnig verið að
taka þátt í samskonar keppni
á bandarískri vefsíðu og haft
gaman af.“

– Þú vannst nýlega keppni
þar nýlega ekki satt?

„Jú, Íslendingar eru mjög
stórir í þeirri keppni sem fer
fram á léninu dpchallenge.com.
Meira að segja er það Íslend-
ingur sem hefur náð besta ár-
angrinum þar að vinna flestar
keppnir. Ég er alls ekki eini
Íslendingurinn sem hefur unn-
ið eitthvað þar.“

– En líklega eini Ísfirðing-
urinn.

„Sennilega, ég veit allavega
ekki um fleiri. Ég held þó að
aðrir Ísfirðingar hafi tekið
þátt.“

– Er þetta fjölsóttur vefur?
„Já, síðan er ágætlega fjöl-

sótt. Á þessari bandarísku eru
um 40 þúsund skráðir notend-
ur og um 500 – 1000 myndir í
keppni í hverri viku. Það eru
gefin upp tvö eða þrjú þemu í
viku og þá hafa þátttakendur
oftast nokkra daga til að taka
myndina. Myndirnar verða
nefnilega að vera teknar innan
ákveðins tímaramma, ekki má
nota bara einhverja gamla sem
passar hverju sinni. Síðan fer
fram kosning þar sem þátttak-
endur mega kjósa hvaða mynd

þeim finnst best. Sami háttur-
inn er hafður á íslensku síð-
unni sem reyndar er stæling á
dpchallenge.com. Þar eru bara
færri notendur eða svona um
einn tíundi af þeim sem stunda
bandaríska vefinn.“

– Hefur þig aldrei langað til
að leggja ljósmyndun fyrir
þig?

„Nei, það hefur aldrei hvarf-
lað að mér. Enda er ég mjög
ánægður í því starfi sem ég er
í.“

Fjöllin bíða alltafFjöllin bíða alltafFjöllin bíða alltafFjöllin bíða alltafFjöllin bíða alltaf

– Meirihluti mynda þinna
er tekinn úti í náttúrunni, er
það eitthvað sem þú hefur sér-
stakan áhuga fyrir?

„ Úti í náttúrunni er gaman
að taka myndir. Ég hef ekki
reynt að taka myndir inni með
gerviljósum en það er fram-
undan. Ég og félagi minn ætl-
um að koma okkur upp stúdíói
og prófa okkur áfram með
innimyndir. Það er gaman að
taka myndir af fólki en þá
þarf maður þolinmóð módel

og ég er búinn að níðast ansi
mikið á fjölskyldunni í þeim
efnum. En fjöllin bíða alltaf
og fara ekki neitt. Maður reyn-
ir að sæta færi þegar heppileg
birta og veður er og fara að
taka myndir. Maður er mjög
háður aðstæðum þegar kemur
að útimyndum. Ekki má vera
of dimmt og ekki of mikil
birta heldur. Það er þessi milli-
birta sem maður er að sækjast
eftir.

Eftirvinnslan skiptir líka
miklu máli. Það þarf að ná
burt gráu slikjunni sem vill
oft koma fram á myndum og
skerpa litina. Það geri ég í
tölvunni. Maður verður að ná
fram „Vá!“-þættinum. Sem
sagt að myndin nái að hrífa
einhvern þriðja aðila. Vana-
lega er maður voðalega ánæg-
ður með myndirnar sínar sjálf-
ur og verður kannski þrælfúll
ef einhverjum öðrum líkar þær
ekki. Myndin þarf að hafa eitt-
hvað sérstakt til að ljósmynd-
arinn nái árangri í keppninni.
Ef til vill getur verið að þær
séu öðruvísi myndirnar sem
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hrífa Kanann en Íslendinga,
það er svo sem allur gangur á
því. En yfirleitt þurfa mynd-
irnar bara að vera góðar og
hafa eitthvað sem hrífur.“

– Skiptir myndefnið þá höf-
uðmáli eða eru það tækniatriði
á bak við myndina?

„Venjulega þarf tæknin að
vera sæmileg til þess að
myndin sé hrífandi og þeir
sem kjósa í þessum keppnum
eru áhugamenn um myndir og
finna að því ef það eru tækni-
villur. Maður nær aldrei mjög
langt ef mikið er um villur, þó
myndin væri fín sem slík.“

– Ertu alveg sjálflærður eða
hefurðu farið á námskeið?

„Ég hef ekki farið á nein
námskeið ennþá allavega.
Maður hefur haft gott af því
að geta ráðfært sig við aðra
áhugaljósmyndara á netinu og
hefur lært heilmargt af því. Þá
er líka hægt að finna mörg
gömul samtöl á netinu þar sem
hægt er að fletta upp ákveðn-
um atriðum.“

Fermingarvél dóttur-Fermingarvél dóttur-Fermingarvél dóttur-Fermingarvél dóttur-Fermingarvél dóttur-
innar fengin að lániinnar fengin að lániinnar fengin að lániinnar fengin að lániinnar fengin að láni
– Ertu með sérstaka mynda-

vél til þess að taka sem flott-
astar myndir?

„Fyrst þegar ég byrjaði í
þessu var myndavélin mín
orðin úrelt eða orðin slöpp.
Þannig að fyrstu myndirnar
sem ég tók fyrir ljósmynda-
keppnina tók ég með ferming-
arvél dótturinnar sem ég fékk
lánaða. Síðan festi ég í kaup á
betri vél.“

– Er þetta ekki sport sem
byggist mikið á tækjunum?

„Maður þarf að hafa vél sem
býður upp á vissa möguleika
til að ná ákveðnu lágmarki.
T.d. þarf maður að geta leikið
sér aðeins að ljósstillingum
og manual stillingum. En þetta
er alveg kjörið sport fyrir
tækjadellufólk. Maður getur
eytt helling af pening í tækni-
legustu vélarnar, raðað saman
linsum og spekúlerað heilmik-

Two Windows varð í fyrsta sæti af 295 myndum sem
sendar voru til keppni á vefsíðunni dpchallenge.comið í þessu. Það er þó ekki nauð-

synlegt og þarf ekki að kosta
svo rosalega mikinn pening.
Mín vél kostaði um 60 þúsund
krónur og það hefur ekkert
bæst við þann kostnað.“

– Hvernig sérðu svo fram-
haldið? Ætlarðu að halda
áfram að taka þátt í þessum
keppnum eða á slá upp sýn-
ingu á myndunum?

„Nei, það er nú ekkert fyrir-
hugað að halda sýningu. Ég
mun taka myndir á meðan ég

hef gaman af því og senda
inn. Núna er það orðið þannig
að ef mér dettur eitthvað fljót-
legt í hug til að mynda þá geri
ég það og sendi inn í keppnina.
Fyrstu mánuðina var ég svo
spenntur að ég eyddi heilmikl-
um tíma í hugsa hvað ég ætti
að mynda fyrir viðkomandi
þema. Áhuginn endist bara á
meðan hann endist. Þó ég
hætti að taka þátt í keppnunum
þá verð ég betri ljósmyndari á
eftir“, segir Bjarni. – thelma@bb.is

Myndin Vetrarkvöld var tekin á Óshlíð.

Myndin Hit´n Run varð í fyrsta sæti
á ljosmyndasamkeppni.is þar sem
þemað var glæpir og myrkraverk.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
29. mars,  89. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1881 var bjarndýr skotið á Látrum við
Eyjafjörð. Um sama leyti voru skotin bjarndýr á nokkr-

um stöð austanlands.

Þennan dag árið 1947 hófst Heklugos en þá voru nær
102 ár síðan síðast gaus. Gosmökkurinn náði upp í 30

km. hæð og aska barst til Bretlandseyja og jafnvel til
Finnlands. Gosið stóð fram í apríl 1948.

Þennan dag árið 1961 voru lög um launajöfnuð karla
og kvenna staðfest. Fullum jöfnuði átti að ná 1967.

Þennan dag árið 1985 féll maður frá Akureyri ofan í
jökulsprungu í Kverkfjöllum í Vatnajökli. Honum var

bjargað eftir 32 klukkustundir.

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?   · Karl Jónsson, formaður KFÍ

Á þessum degi fyrir 44 árumÁ þessum degi fyrir 44 árumÁ þessum degi fyrir 44 árumÁ þessum degi fyrir 44 árumÁ þessum degi fyrir 44 árum

Reykingar minnka ekki

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustlæg átt, 8-13 m/s og él um norðan- og
austanvert landið, en annars bjart með köflum.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðaustlæg átt, 8-13 m/s og él um norðan- og
austanvert landið, en annars bjart með köflum.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt og él, en skýjað með köflum og yfirleitt

þurrt sunnanlands. Heldur kólnandi veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Norðlæg átt og él, en skýjað með köflum.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu sátt(ur) við brottför
bandaríska hersins frá Íslandi?

Alls svöruðu 931. – Já sögðu 602 eða 65% – Nei
sögðu 232 eða 25% – Hlutlausir voru 97 eða 10%

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

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

Sameiningin mikið gæfuspor

Fréttirnar um skaðsemi tóbaksreykinga, og að sannað sé
samband milli sígarettureykinga og lungnakrabbameins, virðast
ekki ætla hafa mikil áhrif á reykingavenjur Íslendinga. Erlendis
hafa hins vegar sígarettureykingar minnkað töluvert, a.m.k. um
stundarsakir, og hlutabréf í sígarettuverksmiðjum fallið í verði.

Morgunblaðið átti í gær tal við verslunarstjóra í ýmsum helstu
tóbaksverslunum borgarinnar. Sögðu þeir flestir, að tóbakssala
hefði alls ekki minnkað neitt. Sumir sögðu þó að eitthvað örlítið
hefði dregið úr sígarettukaupum allra fyrst eftir að fréttirnar voru
birtar. Eins virtust fleiri kaupa píputóbak nú en áður, og lausasala
á sígarettum myndi vera með meira móti. Tóbakskaupmenn eru
andvígir stykkjasölu á sígarettum, enda munu það aðallega
vera börn og unglingar sem kaupa hluta úr pakka. Hafi stykkja-
salan aukist eitthvað fyrstu dagana eftir birtingu fréttanna, myndi
þar vera um menn að ræða sem hefðu ætlað að minna reykingar
við sig.

„Við hjá KFÍ erum að vinna í því núna að klára þetta tímabil og hnýta lausa enda. Við förum
senn í að móta okkar stefnu fyrir næsta tímabil. Svo erum við á fullu að taka þátt í að sam-
eina fjögur stærstu íþróttafélögin á Ísafirði en við trúum því að það verði mikið gæfuspor ef
það verður að veruleika. Það yrði til hagsbóta fyrir iðkendur og aðra sem koma að íþrótta-
starfinu. Við stigum fyrstu skrefin í þeirri vinnu að vera fyrirmyndarfélag ÍSÍ í vetur. Árangur-
inn var alveg ágætur og við tókum marga hluti í unglingastarfinu og bættum þá. Allt er þetta
gert til að geta bætt innra starf félagsins. Stúlknaátakið hefur gengið rosalega vel og brottfall
eftir áramót þegar við fórum að innheimta æfingagjöld var minna en við þorðum að vona. 40
voru stúlkur þegar mest var og innan við tíu stelpur hafa hætt. Þá er framundan minningarmót
Þóreyju Guðmundsdóttur, tvö Fantadeildarmót og sameiginlegar æfingabúðir á Patreksfirði
í líkingu við þær sem haldnar voru á Ísafirði í haust.“

Sigrún Guðmundsdóttir
handavinnukennari á Ísafirði
hélt nýlega fyrirlestur og nám-
skeið í prjóni á vestfirskum
laufaviðarvettlingum. Hér
segir hún sögu þessara vettl-
inga með sérstaka munstrinu.

„Hefðbundnir vestfirskir
laufaviðarvettlingar eru þekk-
tir um alla Vestfirði og það er
þessi sérstaki laufaviðarbekk-
ur sem er einkenni þeirra.
Hann er þekktur skreytibekkur
úr textílum og fleiru frá örófi
alda en er stíliseraður eftir efn-
inu sem hann er í. Hefðin er
sú að þessi bekkur er prjónað-
ur ljós á dökkum grunni, þá er
ýmist svart eða svarblátt í
grunninn og munstrið sjálft
gult, grænt og jafnvel rautt.
Ef þetta var prjónað í sauða-
litunum þá var bekkurinn
ýmist svartur eða dökkmó-
rauður og ljósgrár eða ljósmó-
rauður ofan á.

Síðan er smábekkjum raðað
í kring eftir því hvað hver og
einn vill hafa og þeir hafa allir
sitt nafn. Þeir heita stuðlar,
snar, stóru lauf, litlu lauf og
tungur. En litahefðin er í að-
albekknum, laufaviðarbekkn-

um. Þeir sem við köllum hina
hefðbundnu vestfirsku laufa-
viðarvettlinga eru í lit, með
svörtum grunni og gulu,
grænu eða rauðu ofaná.

Laufaviður hefur ákveðinn
lykkjufjölda líka, Það er mis-
margar lykkjur á prjónum sem
ráða því hvernig munstrið
kemur út.

Elstu laufaviðarvettlingar
sem vitað er um eru á Þjóð-
minjasafninu og þeir eru síðan
rétt eftir miðja 19. öld. Á safn-
inu eru líka einir vettlingar
þar sem bekkurinn er saumað-
ur en yfirleitt er hann prjónað-
ur. Þjóðminjasafnið telur þetta
vera alveg sérvestfirska hefð.

TískustraumarTískustraumarTískustraumarTískustraumarTískustraumar
Eftir að sauðalitirnir komust

í tísku var hætt að nota liti í
vettlingana eins og þótti flott-
ast í gamla daga. Áður fyrr
var aðalliturinn samt alltaf
náttúrulegur litur því þá áttu
konur ekki litað garn, það var
bara ekki til. Sumar konur
kunnu að jurtalita og það var
þá bara gulur og grænn og
kannski aðeins út í rautt. Fljót-

lega eftir að litir fóru að berast
til Íslands og hægt var að
kaupa þá, urðu konur ótrúlega
leiknar í að lita garn og skipt-
ust á spottum til að fá sem
flesta liti.

Flottast þótti að hafa vettl-
ingana litríka og oft voru átta
til níu litir í vettlingum en það
kom líka til af því að konur
áttu bara ekki lengri spotta í
hverjum lit. Í upphafi voru
vettlingarnir marglitir því ver-
ið var að nýta það garn sem til
var. Líka var ákveðin hefð í
notkun sauðalitanna, yfirleitt
var hvítt í kvenmannsvettling-
unum en mórautt í karlmanns-
vettlingunum.

Áttablaða rósinÁttablaða rósinÁttablaða rósinÁttablaða rósinÁttablaða rósin
Áttablaða rósin er líka svo-

lítið sérstakt fyrirbæri, hún er
hvergi þekkt á Vestfjörðum
að talið er nema frá einni fjöl-
skyldu. Ég hef rætt við konur
bæði sunnan úr Arnarfirði og
eins frá suðurfjörðunum og
Djúpinu og þær eru allar sam-
mála um hefðina í bekknum
er rósin er sennilega bara
þekkt frá fjölskyldu úr Reyk-
jafirði í Grunnavíkurhreppi.

Það voru langamma mín og
amma, og mamma og systur
hennar sem prjónuðu þessa
vettlinga með rósinni.

Ein þeirra segir mér það að
hún muni eftir því sem barn
að amma hennar var að prjóna
þessa rós í, hún er gerð á svo-
lítið sérstakan hátt, og tók
hana upp úr gamalli ábreiðu
sem hún átti. Svona munstur
eru náttúrulega eldgömul og
hún heldur að þetta hafi verið
í kringum 1930.

En þær konur sem félagið
Íslenskur heimilisiðnaður hef-
ur leitað mest til eftir upplýs-
ingum kannast ekki við þessa
rós, og því er haldið að hún sé
bundin við þessa einu fjöl-
skyldu. Hún var aðallega gerð
í sparivettlingana“, segir
Sigrún.

KunnáttanKunnáttanKunnáttanKunnáttanKunnáttan
gengur í erfðirgengur í erfðirgengur í erfðirgengur í erfðirgengur í erfðir

– Lærðir þú þetta af móður
þinni?

„Já þetta var bara hluti af
því sem var prjónað heima
hjá mér, alveg frá því að ég
var smákrakki. Ég man aldrei

Vestfirskir laufa-
viðarvettlingar
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Ferð um hálendi Skotlands Lækning og Omega

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Steinþór Bjarni Kristjánsson, skrifstofustjóri Fiskvinnslunnar Kambs á Flateyri

Smellur á óútkominni plötu
1. Canon – Pachelbel
Ótrúlega fallegt lag, sem

hentar öllum tækifærum.
Falleg melódía sem vefur
stöðugt uppá sig. Pachelbel
er svona einslagsmaður í
klassíkinni. Hef aldrei heyrt
neitt annað frá honum. En
hafi hann eytt ævinni í að
semja þetta eina lag þá var
henni bara vel varið.

2. Ihr habt nur traurigkeit
– Johannes Brahms

Lag innan úr hinni stór-
kostlegu Sálumessu Brahms.
Í sálumessu sinni slær
Brahms öllum skallapopp-
urum í klassíkinni við.
Mozart, Beethoven og co
hefðu skammast sín fyrir
alla fjöldaframleiðsluna
sína hefðu þeir haft tækifæri
til að hlusta á þetta.

3. Sidewinder sleeps
tonight – REM

Þá erum við komin úr
klassíkinni yfir í ódauðleg
verk nútíma poppara. Þetta

lag hefur allt til að bera sem
prýðir gott popplag. REM eru
líka þeim eiginleikum gæddir
að senda ekkert frá sér sem
ekki stenst tímans tönn. Það
er einfaldlega ekki hægt að
fá leið á þessu lagi.

4. Þannig er þú
– Grétar á gröfunni

Það er ekki hægt að brenna
hinn fullkomna disk án þess
að nefna þessa stórkostlegu
hljómsveit (ég var bassaleik-
ari í henni). Þetta lag er eftir
mig og átti að verða smellur-
inn á enn óútkominni plötu
hljómsveitarinnar(14 ár síðan
hún hætti). Við sendum Jóna-
tani Garðarssyni útgáfustjóra
hjá Skífunni demo, en hann
bara hló að okkur, helvítið á
honum. Veruleg vonbrigði og
hljómsveitin lagði upp laup-
ana skömmu síðar. Jónatan,
þetta er geymt en ekki gleymt.

5. Þér við hlið – Regína Ósk
Lagið sem átti að fara í

Eurovision í ár. Eftir Trausta

Bjarnason hljómborðsleikara
Grétars á gröfunni. Hann hefði
betur notið undirleiks gömlu
hljómsveitarinnar sinnar í
keppninni. Aldrei að gleyma
uppruna sínum Trausti minn.
Svo er ég líka mjög góður á
mandolínið.

6. Bjór – Fræbbblarnir
Þeir eru bestir. Rolling Ston-

es okkar Íslendinga. Hafa lifað
af allar tónlistarstefnur síðustu
tuttugu ára og eru trúir sínu.
Þeir eru líka hægrisinnaðir í
textum sínum, sem er mjög
gott. Bjór er gott dæmi um
það, þar sem forræðishyggjan
er gagnrýnd harkalega.

7. Hier kommt
die Sonne – Rammstein
Rammstein eru ótrúlegir.

Krafturinn, textarnir, lögin.
Hver einasti diskur, hvert ein-
asta lag eru snilld. Ég bíð
spenntur eftir því að þeir komi
til Íslands aftur til tónleika-
halds því ég missti af þeim
síðast. Þarf samt að fá lánað

dress einhversstaðar, því ég
hef ekki náð að yfirfæra tón-
listarsmekk minn á klæða-
burðinn.

8.  The voice – Ultravox
Ég get ekki sleppt því að

nefna í það minnsta eina 80´s
hljómsveit. Ég upplifði það
að vera unglingur „in ðí eitís“.
Ultravox voru í lávarðadeild-
inni á þeim tíma. Það er hægt
að kaupa disk með þeim í dag
án þess að skammast sín fyrir
það. Ég myndi t.d. aldrei
kaupa disk með Cajagoogoo,
Wham eða Duran Duran.

9. Hafið eða fjöllin – Óli popp
Þjóðsöngur Önfirðinga

hinn nýi. Mjög gott hjá Óla
að semja lag sem ýtti til hliðar
eldri ættjarðarlögum Önfirð-
inga. En það er með Óla eins
og Pachelbel hérna áðan, hann
er svolítið svona einslags.

10. Heavy Horses - Jethro Tull
Jethro Tull hefur alltaf heill-

að mig. Þetta lag finnst mér

standa uppúr af mörgum
góðum sem þeir hafa sent
frá sér, en af hundruðum
laga er að taka. Þeim tekst
einhvernvegin að tvinna
saman lag og texta þannig
að þú nærð að lifa þig full-
komlega inn í lagið. Í þessu
lagi finnst manni eins og
hundruð hesta séu að traðka
á manni. Ekki mjög þægi-
legt, en maður lætur sig
samt hafa það.

Steinþór Bjarni
Kristjánsson.

„Draumaferðin mín væri nokkurra daga göngu-
ferð um Strandirnar. Það væri toppurinn. Ég hef
farið í slík ferð og langar mikið til þess að gera
það aftur. Einnig langar mig að ferðast um há-
lendi Skotlands. Skotland heillar mig af þeim
myndum sem ég hef séð en ég hef aldrei komið
þangað. Mér finnst líka mannlífið þar heillandi.
Það er ekkert í bígerð að fara þangað á næst-
unni. Ætli ég segi ekki að það sé á fimm ára
áætluninni. Hins vegar er mun nær að stökkva
á Strandirnar svo það er á þriggja ára áætlunin.“

öðruvísi eftir en að ég hafi átt
svona vettlinga. Við vorum
svosem ekkert sérstaklega að
halda upp á þetta við systurnar
eða mamma, þetta voru bara
eins og hverjar aðrar flíkur.
Þess vegna er líka svo lítið til
af þessu á söfnum því þetta
var hversdagsflík, sem slitnaði
og var svo látin hverfa. En
það eru samt til vettlingar á
Þjóðminjasafninu og á Heim-

ilisiðnaðarsafninu á Blöndu-
ósi.

Eftir að amma flytur hing-
að vestur um 1960 þá fer hún
að prjóna og gefa sínum
barnabörnum og fjölskyldu.
Svo finnst öllum þetta svo
fallegt að fólk fer að biðja
hana um að prjóna og það
endar með því að hún fer að
selja þetta. Fyrst prjónaði hún
alltaf litríka en svo fór hún út

í sauðalitina og það eru þeir
sem eru þekktastir. Það eru þeir
sem ganga undir nafninu Horn-
strandavettlingar, í sauðalitun-
um og með rós í handarbakinu.
Þeir ganga kannski undir þessu
nafni hér vegna þess að þær
voru síðustu ábúendur þarna
fyrir norðan sem fluttu hingað
og komu með þetta með sér og
voru þær einu sem voru að
prjóna þetta á sínum tíma. Þeir

þekkjast víða undir þessu
nafni. Svo prjónuðu þær líka
hversdagsvettlinga, þá voru
þeir bara einlitir, þá var brúnt
í grunninn og svo bara einn
litur í öllum bekkjunum.

Nú er náttúrulega ekki hægt
að fá sama garn og var í gamla
daga, maður þarf að fikra sig
áfram með það líka. Upphaf-
lega voru þetta sparivettlingar
og þá þótti flottast að hafa

garnið í þeim fínt og konurnar
unnu ullina alveg frá því að
þær klipptu hana. Það er ekk-
ert garn núna sem er sam-
bærilegt nema loðband, það
er snúðlaust en var alltaf
snúður á því í gamla daga.
Vettlingarnir voru mjög ster-
kir í gamla daga og það var
öðruvísi áferð á þeim. En að-
almálið finnst mér að hefðirn-
ar haldist“, segir Sigrún.

Eiríkur
ráðinn
Eiríkur Gíslason hefur
verið ráðinn til Snjóflóða-
setursins á Ísafirði. „Hann
byrjar í vor en hann er að
klára mastersverkefni í
verkfræði. Eiríkur verður í
50% starfi næsta vetur og
vinnur að lokaverkefni
sínu með. Það sóttu sex
um stöðuna og voru allir
mjög hæfir. Ég var mjög
ánægð með það og finnst
það sýna að nóg er af
hæfu fólki sem vill búa og
starfa hér á Ísafirði. Það
var erfitt að velja úr“, segir
Harpa Grímsdóttir for-
stöðumaður. Eiríkur mun
sinna sömu verkefnum og
Harpa, m.a. verður unnið
að hættumati fyrir skíða-
svæði á landinu.

Afnema
fríspil
Golfklúbburinn Gláma á
Þingeyri hefur ákveðið að
afnema reglur um fríspil
félaga í öðrum golfklúbb-
um á Meðaldalsvelli, en
þær hafa verið í gildi síð-
ustu ár. Nú þurfa því golf-
arar frá öðrum sveitarfé-
lögum því að greiða fyrir
að fá að leika á vellinum,
eða gerast aukameðlimir í
Glámu. Golfvöllurinn í
Meðaldal opnast mun fyrr
en völlurinn á Ísafirði í
eðlilegu árferði, og hefur
hann verið vinsæll hjá
golfurum í nágranna-
sveitafélögunum seint um
vetur og snemma á vorin.

Fengu
tvö silfur
Skíðagönguhópur Skíða-
félags Ísafjarðar vann fjög-
ur verðlaun af sex á fyrsta
degi Skíðamóts Íslands á
Ólafsfirði á fimmtudag.
Jakob Einar Jakobsson og
Sólveig G. Guðmunds-
dóttur höfnuðu bæði í öðru
sæti í sínum flokki í sprett-
göngu. Þá voru Öyvind
Olstad og Silja Rán
Guðmundsdóttir í þriðja
sæti. Þau Stefán Pálsson
og Rannveig Jónsdóttir
voru í fimmta sæti.

Það var lækningasamkoma hjá okkur í Krossinum í gærkvöldi.
Þór Jakob Einarsson bað fyrir sjúkum og talaði orð Guðs.
Samkoman var undirbúin með bæn og föstu. Það var eftir-
vænting í hjarta mínu þegar samkoman hófst. Tónlistarfólkið
okkar flutti sálmatónlist af sinni alkunnu snilld.  Nærvera
Drottins fyllti húsið og nokkuð var ljóst að Guð var mættur á
svæðið fyrir anda sinn. Þegar Þór tók við byrjaði hann á því að
taka vald í andanum yfir öllum illum öflum og stóð með afli gegn
valdi óvinarins.  Það var mjög áhrifaríkt. Smurningin var mikil og
í fyrirbæninni mætti Guð mörgum. Það voru einir átta sem gáfu
Guði hjarta sitt og líf í samkomunni. Ég var afar glaður og
blessaður er ég hélt heim um miðnætti eftir magnað kvöld í húsi
Guðs.
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Skrifað undir samstarfssamninga vegna
Aldrei fór ég suður á Reykjavíkurflugvelli

Blaðamannafundur vegna
Aldrei fór ég suður tónlistar-
hátíðarinnar var haldinn á
Reykjavíkurflugvelli á fimm-
tudag. Á fundinum var til-
kynnt um þær hljómsveitir
sem spila munu á hátíðinni,
auk þess sem kynntur var
þriggja ára samstarfssamning-
ur sem aðstandendur hátíðar-
innar hafa gert við Flugfélag
Íslands, Símann og Glitni.

Samningurinn felur meðal
annars í sér fjárstuðning auk
þess sem Síminn mun sýna
beint frá tónleikunum á
heimasíðu sinni, og reyndar
er vert að minnast þess að enn
er hægt að sjá tónleikana frá
því í fyrra á síðunni, svo þeim
sem vilja byrja strax að hita
upp fyrir hátíðina ætti að verða
auðveldlega kápan úr því
klæðinu. Þá verður Síminn
einnig með myndablogg á síð-
unni hjá sér, og ætti það að
hefjast viku fyrir hátíðina, auk
þess sem boðið verður upp á
hringitóna og skjámyndir sem
tengjast hátíðinni. Flugfélag
Íslands flytur músíkþyrsta
hingað vestur á firði, og Glitn-
ir ku hafa lagt fram rausnar-
lega upphæð til endurbóta á

Edinborgarhúsinu.
Að sögn Jóns Þórs Þorleifs-

sonar er mikil spenna í mönn-
um fyrir hátíðinni, sem verður
vegleg að vanda. „Þetta leggst
ótrúlega vel í okkur, og við
erum mjög ánægð með að hafa
gengið frá þessum þriggja ára
samningi. Þetta skiptir okkur
ótrúlega miklu, það er svo
orkufrekt að hafa sömu pen-
ingaáhyggjurnar ár eftir ár, en
nú eru þær foknar út í veður
og vind.“

Jón Þór og Örn Elías Guð-
mundsson (Mugison) gerðu
tilraun til að komast vestur en
sneru við eftir að hafa sveimað
yfir bænum nokkra hríð. „Við
vorum miður okkur að komast
ekki vestur“ segir Jón Þór.
„Það var búið að lofa okkur
plokkfiski í Edinborgarhús-
inu, en í staðinn sátum við
uppi með egg og beikon á
Prikinu við Laugaveg. Því er
nú ekki saman að jafna.“

Aldrei fór ég suður hátíð-
inni verður haldin þann 15.
apríl nk. Listamennirnir sem
þá munu stíga á svið eru:
Hljómsveit Hafdísar Bjarna,
Hermigervill, Mugison &
Rassi, Rúnar Þórisson, Mr.

Silla, Benni Hemm Hemm,
Rass, 701, Reykjavík!, Nine-
Elevens, Kristinn Níelsson,
Þröstur Jóhannesson, Harmo-

nikkufélag Vestfjarða, KAN,
Jón Kr Ólafsson frá Bíldudal,
Borkó, Drengjakór MÍ, Hair-
doctor, Ghostigital og Jet

Black Joe. Listinn er ekki end-
anlegur, en þessi atriði eru
staðfest þó verið geti að fleiri
nöfn bætist á listann á næstu

vikum. Alls voru um sextíu
hljómsveitir sem komu til
greina á hátíðina, en 20 hafa
verið valdar úr þeim hópi.

Skrifað var undir samstarfssamninga um Aldrei fór ég suður tónlistarhátíðina við Glitni,
Símann og Flugfélag Íslands á Reykjavíkurflugvelli í síðustu viku. Ljósmynd: Morgunblaðið.

Sr. Skúli Ólafsson hefur
sótt um embætti sóknar-
prests í Keflavíkurpresta-
kalli í Kjalarnessprófasts-
dæmi vestra. „Það eru átta
aðrir umsækjendur og
ómögulegt að segja hve-
nær niðurstaða fæst“, segir
Skúli. Aðspurður segir
Skúli að ef hann fái starfið
muni hann flytja einn fyrst
um sinn en konan hans
sem er sýslumaðurinn á
Ísafirði sé vitaskuld bund-
in sínu starfi.

Embættið veitist frá 1.
maí 2006 en Skúli er ráð-
inn á Ísafirði til 1. júlí.
Dóms - og kirkjumálaráð-
herra skipar í embættið til
fimm ára að fenginni nið-
urstöðu valnefndar. Val-
nefnd skipa fimm fulltrúar
úr prestakallinu, auk víg-
slubiskups Skálholtsbisk-
upsdæmis.

– thelma@bb.is

Sr. Skúli
sækir um

brauð í
Keflavík

Næsta sumar lofar góðu í
komu skemmtiferðaskipa

Það stefnir í að 2007 verði
enn eitt metárið í komu skem-
mtiferðaskipa til Ísafjarðar þar
sem forbókanir lofa mjög
góðu. „Miðað við forbókanir
þá lítur þetta mjög vel út og
mörg stór skip eru væntanleg
sem hafa ekki komið áður til
Ísafjarðar. Svo er alltaf ákveð-
inn kjarni sem kemur á hverju
sumri“, segir Guðmundur M.
Kristjánsson hafnarstjóri í Ísa-
fjarðarbæ sem er nýkominn
frá Miami í Flórída þar sem
hann sótti ferðaráðstefnu fyrir
hönd Ísafjarðarbæjar.

„Ferðin gekk mjög vel,
þetta gengur út á að bjóða
höfnina fram og kynna þær
aðstæður sem við höfum að
upp á að bjóða og þannig ná
til þeirra sem eru að kaupa og
skipuleggja svona ferðir.“ Enn
stefnir í metár í komum
skemmtiferða í sumar og von
er á nær tvöfalt fleiri farþegum

til Ísafjarðar á milli ára.
Í fyrra var komu til Ísafjarð-

ar um 7.000 en um 15.000 í
sumar. Alls er áætlað að hing-
að komi 23 skip og fyrsta skip-
ið, Mona Lisa, kemur þann
28. maí en það er breskt og
kemur með 778 farþega. Síð-
asta skipið er væntanlegt þann
9. september, en það er skem-
mtiferðaskipið Sea Princess,
sem einnig er stærsta skip
sumarsins, rétt um 77 þúsund
brúttótonn og ber 1.950 far-
þega.

Meðal annarra stórra skipa
sem von er á eru Amsterdam,
sem er tæpt 61 þúsund brúttó-
tonn og ber 1.653 farþega,
Maasdam sem er ríflega 55
þúsund brúttótonn og ber
1.266 farþega og Marco Polo
sem er ríflega 22 þús. brúttó-
tonn og ber 850 farþega.
Minnsta skipið sem von er á
er MV Kristina Regina, en

Costa Allegra, sem er ríflega
28 þúsund brúttótonn og ber
791 farþega, en það minnsta

var MS Akademik sem er ríf-
lega 6 þús. br.tonn og ber 118
farþega.         – thelma@bb.is

það er tæplega 4 þús. br.tonn
og ber 250 farþega. Stærsta
skipið sem kom í fyrra var

Skemmtiferðaskipið Europa í Skutulsfirði.
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