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Fjárveitingavaldsins að ákveða hvað verð-
ur gert til varnar grjóthruni á Óshlíðinni
Geir Sigurðsson, rekstrar-

stjóri Vegagerðarinnar á Ísa-
firði segir að ástand hlíðarinn-
ar ofan við veginn um Óshlíð
hafi verið kannað og að nú
þegar liggi fyrir ákveðnir kost-
ir til varnar grjóthruni. Það sé
aftur á móti ekki Vegagerðar-
innar að ákveða hvaða leið
skuli fara. „Sú ákvörðun kem-
ur að sjálfsögðu frá fjárveit-
ingavaldinu“, segir Geir.

„En það er búið að skoða
hlíðina og það liggur alveg
fyrir hvaða aðgerðir er hægt

að fara í. Það væri til dæmis
hægt að verja veginn við hlíð-
ina utanverða með vörnum
eins og vegskálum sem kosta
að sjálfsögðu mikla peninga.
Aðrar minni framkvæmdir er
ég hræddur um að dugi stutt.“
Eins og sagt hefur verið frá
hefur nokkuð grjóthrun komið
úr hlíðinni að undanförnu,
sérstaklega utarlega í hlíðinni
á svokölluðu Sporhamarsleyti,
og hafa Bolvíkingar og aðrir
sem leið eiga um Óshlíð kallað
eftir vörnum hið fyrsta. Mikið hefur verið um grjóthrun á Óshlíð að undanförnu.

Smalað í
Súgandafirði
Smalað var í Súgandafirði á

sunnudag. Féð var rekið að
Botni þar sem það var flokkað,
en meirihluti fjárins er frá
Botni og Birkihlíð.

„Þetta gekk bara ágætlega“,
segir Helga Guðný Kristjáns-
dóttir, bóndi í Botni. „Við
smöluðum bara helmingnum
eða því sem var næst bænum.
Svo verður hreinsmalað um
næstu helgi, en þá þarf að fara
allt út að Galtarvita í Keflavík.
Féð sem var smalað um helg-
ina var ómskoðað til að velja
úr bestu gripina með tilliti til
holdafars“, segir Helga. Yfir
300 fjár eru á búinu og meira
en 150 nautgripir.

Þorsteinn J. Tómasson var
viðstaddur smölunina og tók
meðfylgjandi myndir við það
tækifæri.      – halfdan@bb.is

Taka þurfti hraustlega á fénu. Féð var rekið að bænum Botni í Súgandafirði.
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Andey lagt
fljótelga

Andey ÍS, ísrækjutogara
Hraðfrystihússins – Gunn-
varar, verður að öllum lík-

indum lagt við bryggju eftir
örfáar vikur. Landað var 22

tonnum af rækju úr skipinu í
Súðavík í síðustu viku. Að-
spurður segist Sverrir Pét-

ursson, útgerðarstjóri Hrað-
frystihússins – Gunnvarar,

búast við því að Andey verði
lagt innan fárra vikna.

Styrkir út-
gáfu bókar

Ísafjarðarbær hefur sam-
þykkt að greiða þátttöku-

styrk upp á 58 þúsund krón-
ur vegna útgáfu ritsins „Fær
í flestan sjó“ sem verður yf-
irlitsrit um útgerð á Íslandi.

Útgáfufélagið Frúin ehf í
Reykjavík óskaði eftir stuðn-

ingi frá sveitarfélögum sem
næmi 29 þúsundum fyrir

hverja síðu sem birtist um
viðkomandi útgerðarbæ og
gerir ráð fyrir 2-4 síðum á

hvern þeirra. Ritverkið verð-
ur skrásetning útgerðarsögu
hvers bæjarfélags í landinu

og er ætlað að innihalda
myndir af skipum, áhöfnum,

skipstjórum og útgerðar-
mönnum.

Félögum
fjölgar í GB

Aukning hefur verið hjá
Golfklúbbi Bolungarvíkur í

sumar og Syðridalsvöllur
hefur verið mjög vel sóttur.
„Sumarið hefur verið mjög

gott og félögum hefur fjölg-
að. Þá er sérstaklega ánægju-
legt að konum hefur fjölgað

hjá klúbbnum, það var ein
kona í fyrra en fjórar í ár“,
segir Unnsteinn Sigurjóns-
son, formaður mótanefndar

GBO. Einnig hefur mótahald
aukist hjá klúbbnum í ár.
„Við höfum haldið mót á

hverjum miðvikudegi í sum-
ar auk annarra móta og þátt-

taka hefur verið mjög góð
þrátt fyrir að veður hafi ekki
verið með besta móti“, segir

Unnsteinn.

Hreppurinn
eykur hlutafé
sitt í Sumar-

byggð ehf
Hreppsnefnd Súðavíkur-
hrepps hefur ákveðið að

auka hlutafjáreign sveitar-
félagsins í Sumarbyggð hf.
um 6 milljónir króna. Eins
og kunnugt er sér Sumar-

byggð um útleigu á sumar-
húsum í gömlu byggðinni í

Súðavík. Barði Ingibjartsson
vék af fundi meðan tillagan
var afgreidd vegna hugsan-
legs vanhæfis. Tillagan var

samþykkt með þremur at-
kvæðum

Skora á stjórnvöld að
tryggja öryggi vegfarenda

Almannavarnanefnd Bol-
ungarvíkur skorar á stjórnvöld
að hlutast þegar til um ráð-
stafanir er tryggja öryggi veg-
farenda um Óshlíð. Kom þetta
fram á fundi nefndarinnar sem
haldinn var á mánudag. Að
mati nefndarmanna er ekki að
sjá að neinum frekari viðbún-
aði verði komið við á veinum
um Óshlíð eins og hann er nú
til að draga úr hættu fyrir veg-
farendur á hruni, umfram það
sem þegar er til staðar. Nefnd-
armenn benda á að æskilegt
gæti verið að merkja sérstak-
lega mesta hættusvæðið sem
er rúmur kílómetri að lengd,
þ.e.a.s. frá Óshólsvita að Ein-
búa, þannig að vegfarendur
séu sem mest meðvitaðir um
hættuna og hagi ferðum sínum
og akstri til samræmis við það.
Þá kemur fram að grjóthrun er
oft meira á Óshlíð í ágúst og
september en aðra mánuði árs-
ins. Ekki eru til nákvæmar töl-
ur yfir tíðni eða stærð grjót-
hruns á veginn en nefndar-
menn telja að það verið meira
núna en í annan tíma og hrun
15. og 24. ágúst sl. og þau
hrun sem urðu að morgni og
kvöldi 17. september sl. hafi
verið með mesta móti.

Einar Pétursson bæjarstjóri
Bolungarvíkur og einn nefnd-
armanna gat þess á fundinum
að bæjaryfirvöld hafi verið
mjög vakandi yfir ástandi mála
á Óshlíð og m.a. kynnt það
fyrir ráðherrum samgöngu- og
fjármála á fundi 25. ágúst sl.
Einnig hafi bæjaryfirvöld átt
sérstakan fund með vegamála-
stjóra um málið 29. ágúst sl.
Að því er varðar athugun á
sprungunni efst í Óshlíð, sem
er um 70 til 80 m á lengd og 10
til 12 metra frá brún, upplýsti
Einar Pétursson að hann hafi
fyrir hönd bæjarstjórnar átt í
viðræðum við Tómas Jóhann-
esson, jarðfræðing frá Veður-
stofunni, og Jón Rögnvaldsson

vegamálastjóra um hvaða aðili
væri best til þess fallinn að
leiða áfram frekari rannsóknir.
Niðurstaðan hafi orðið sú að
þróunarsvið Vegagerðarinnar
muni sjá um nauðsynlegar
rannsóknir og athuganir. Verði
fljótlega hafist handa við verk-
ið.

Nefndarmenn samþykktu
samhljóða að lýsa yfir ánægju
sinni með þessa ákvörðun en
leggja jafnframt áherslu á að
athuganir hefjist sem allra fyrst
og haft verði samráð við
heimamenn og þeim veittar
allar upplýsingar um framgang
málsins.

Hugmyndir eru uppi um
jarðgöng í stað núverandi vegs
um Óshlíð, hluta hans eða alla
leið. Á fréttavef Morgunblaðs-
ins í morgun er um það rætt að
jarðgöng milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur gætu kostað
um einn milljarð króna. 500
metra vegskáli myndi aftur á
móti kosta um hálfan milljarð.

Lýsing Tómasar Jóhannessonar jarðfræðings á berginu í Óshyrnu er á þá leið að þarna sé mjög stórt klettabelti
og miklu stærra en stykkið sem sprungan markar. Það sé allt laust í sér og mikið af hálflausum stuðlum og grjóti

sem hangi á örmjóum syllum. Megi efast um að stykkið sem þarna sé á hreyfingu breyti miklu til eða frá með
lausagrjóthrunið sem sé þarna stöðugt og geti komið af miklu stærra svæði. Mynd: Björn Halldórsson.

Í Fréttablaðinu lætur Kristinn
H. Gunnarsson alþingismaður
hafa eftir sér að göngin myndu
kosta um tvo og hálfan millj-
arð.

„Ef frekara hrun verður og
einhverjir íbúar eða vegfar-
endur hætta að treysta sér til
að aka eða t.d. senda börn sín
um veginn er ekki um aðra
samgöngukosti að ræða í dag.
Þó liggur fyrir samkvæmt því
sem fram kemur í bréfi Vega-
gerðarinnar til Bolungarvíkur-
kaupstaðar, dags. 3. febrúar
sl., að ef um lengri lokun er að
ræða á Óshlíð vegna snjóflóða
eða snjóflóðahættu sé í útboðs-
lýsingu vegna útboðs á ferju-
siglingum um Ísafjarðardjúp
kveðið á um að verktaka sé
skylt að sigla til Bolungarvík-
ur, að beiðni Vegagerðarinnar,
ef lokun vegar hefur varað
lengur en 24 tíma samfellt.
Formaður upplýsir að í símtali
við Hafstein Ingólfsson hjá
fyrirtækinu Sjóferðir Haf-

steins og Kiddýjar (sem annast
siglingar í Ísafjarðardjúpi.
Innsk: bb.is) hafi komið fram
að vel sé mögulegt að koma á
bátsferðum milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur árið um kring.
Bátsferð þar á milli taki við
venjulegar aðstæður um hálf-
tíma og fyrirtæki hans búi yfir
skipakosti sem henti vel“,
segir í fundargerð almanna-
varnanefndar.

Fram kom á fundi nefndar-
innar að eftir að gömul flug-
braut sem var í Bolungarvík
fór undir nýjan veg sé ekki
aðstaða fyrir flugvélar til að
lenda nema á vegum eða tún-
um í og við bæinn. Vart er
gerlegt nema fyrir öflugustu
torfærutæki og við góð skilyrði
að komast til eða frá Bolung-
arvík aðra leið en um Óshlíð.
Er þá eina leiðin að fara um
Syðridal og yfir á Botnsheiði.
Ekki verður séð að komist
verði upp eða niður í Hnífsdal.
Þá liggur fyrir að þess megi

vænta að GSM samband verði
komið á Óshlíð í næsta mán-
uði.

Nefndin samþykkti eftirfar-
andi ályktun á fundinum:

„Almannavarnanefnd Bol-
ungarvíkur minnir á að um
milli 600 og 700 ökutæki aka
veginn um Óshlíð að meðaltali
dag hvern og enginn kostur er
á annarri leið. Oft hefur litlu
munað að stórslys yrðu vegna
grjóthruns og snjóflóða. Þótt
slys hafi enn ekki orðið af
þessum sökum hin seinni ár
eru fjölmargir sem óttast akst-
ur um veginn vegna þessarar
hættu. Einnig eru aðstandend-
ur margra sem um veginn
þurfa að fara óttaslegnir og
áhyggjufullir. Því skorar al-
mannavarnanefnd Bolungar-
víkur á stjórnvöld að hlutast
þegar til um ráðstafanir er
tryggi öryggi vegfarenda og
duga til að ráða varanlega bót
á því ástandi sem nú ríkir.“

– halfdan@bb.is

Varnarkostir á Óshlíð kosta frá 52
milljónum upp í tæplega 2,4 milljarða

Átta kostir standa mönnum
til boða til varna gegn grjót-
hruni, snjóflóðum og öðrum
hættum á Óshlíðarvegi, sam-
kvæmt greinargerð um öryggi
Djúpvegar milli Súðavíkur og
Bolungarvíkur sem unnin var
árið 2002. Lausnirnar eru mjög
ólíkar og er áætlaður kostnaður
við þær frá 52 milljónum króna
upp í tæplega 2,4 milljarða.
Ekki þykir fýsilegt að leggja
göng allt frá Hnífsdal til Bol-
ungarvíkur þar sem það yrði
mun dýrara en að byggja tvo

vegskála ásamt frekari aðgerð-
um sem taldar eru fullnægj-
andi.

Fyrst eru nefnd til sögunnar
tæplega 4 kílómetra göng frá
Seljalandi að Ósi, 160 metrar
af snjóflóðaskápum og tveir
vegskálar. Talið er að það kosti
2.392 milljónir að fara þessa
leið. Annar kostur er að grafa
tvenn göng, annars vegar frá
Seljadal að Kálfadal og hins
vegar frá Einbúa að Hrafna-
klettum, og bæta við vegskál-
um. Samtals yrðu göngin rúm-

lega 2,3 kílómetrar að lengd
og myndi þessi leið kosta tæpa
2 milljarða.

Þriðja leiðin er að grafa ein-
göngu göng frá Einbúa að Ósi,
þ.e.a.s. á ysta hluta Óshlíðar,
og byggja samtals 340 metra
af vegskálum. Þessi leið myndi
kosta tæpa 1,7 milljarða.
Fjórði kosturinn er að grafa
göng frá Einbúa að Hrafna-
klettum, fjölga vegskálum eins
og í lausn 3 en nýta núverandi
veg frá Hrafnaklettum að Ósi.
Áætlað er að það myndi kosta

tæplega 1,3 milljarða að fara
þessa leið.

Fimmta leiðin er að grafa
göng milli Seljadals og Kálfa-
dals, um 1340 metra leið. Þá
yrði bætt við tveimur vegskál-
um og myndi leiðin að líkind-
um kosta um 1.560 milljónir
króna.Í sjötta lagi er í skýrsl-
unni gert ráð fyrir þeim mögu-
leika að verja veginn eingöngu
með vegskálum, hindrunum
og grjótvarnarnetum. Skálarn-
ir kæmu í veg fyrir grjóthrun á
veginn á langversta svæðinu

yst á Skriðum en leystu ekki
grjóthrunsvandamál á öllum
kaflanum. Kostirnir eru þeir
að auðvelt er að áfangaskipta
verkinu og talið er að það kosti
850 milljónir króna að fara
þessa leið.

Í sjöunda lagi er nefndur sá
kostur að setja hindranir fyrir
framan öll snjóflóðagil, grafa
skápa þar sem þá vantar,
breikka rás og setja grjótvarn-
arnet. Þessi leið er talin verja
veginn nokkuð vel fyrir snjó-
flóðum en árangur gagnvart
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Agnar Ebenesersson, framkvæmdastjóri rækjuvinnslunnar Bakkavíkur í Bolungarvík

Tekur uppundir hálft ár að fá tilskilin
leyfi fyrir komu erlendra starfskrafta
Agnar Ebenesersson, fram-

kvæmdastjóri rækjuvinnsl-
unnar Bakkavíkur í Bolungar-
vík, segir kerfið hafa verið afar
seinvirkt að afgreiða leyfi fyrir
ráðningu erlendra starfskrafta
og hafi ferlið getað tekið allt
að hálft ár. Eins og komið hef-
ur fram hér í blaðinu er vöntun
á fólki til starfa í mörgum sjáv-
arútvegsfyrirtækjum á norð-
anverðum Vestfjörðum, eins

og víðar á landinu. „Það er
alveg sama þó við séum í neyð-
arstöðu, hlutirnir hafa gengið
mjög hægt. Það eru alltaf ein-
hverjir á atvinnuleysisskrá en
þeir hafa ekki viljað vinna
hérna og það er ákveðið ferli
að fullvissa yfirvöld um að
þetta fólk fáist ekki í vinnu.
Það hefur meira að segja tekið
langan tíma að fá atvinnuleyf-
um fyrir útlendinga hafnað“,

segir Agnar.
Frá og með 7. september

gekk í gildi nýtt ferli hjá
Vinnumálastofnun og Útlend-
ingastofnun sem er ætlað að
flýta fyrir afgreiðslu nauðsyn-
legra leyfa til útlendinga frá
nýju ríkjunum á Evrópska
efnahagssvæðinu sem hingað
vilja koma til vinnu. Þar er um
að ræða fólk frá Póllandi,
Tékklandi, Ungverjalandi,

Slóveníu, Slóvakíu, Eistlandi,
Lettlandi og Litháen. Sam-
kvæmt upplýsingum frá
Vinnumálastofnun hefur þetta
í för með sér að ekki verður
óskað eftir staðfestingu á
tryggu húsnæði, sjúkratrygg-
ingu, sakavottorði og heil-
brigðisvottorði eins og verið
hefur heldur einungis ráðning-
arsamningi, passamynd og af-
riti af ferðaskilríkjum. Tekið

er fram að áfram verði horft til
aðstæðna á vinnumarkaði
hverju sinni við afgreiðslu um-
sóknanna. Þannig ber atvinnu-
rekenda að hafa leitað til svæð-
isvinnumiðlunar eftir vinnu-
afli nema slík leit verði fyrir-
sjáanlega árangurslaus að mati
Vinnumálastofnunar.

Agnar vill engu spá um
hvort hið nýja fyrirkomulag
verði til bóta, það verði reynsl-

an að leiða í ljós. „Við erum
rétt farnir að skoða þessi mál
og það verður bara að láta
reyna á það hvernig þetta kem-
ur út“, segir Agnar. Hann segir
Bakkavík hafa fengið starfs-
fólk frá fleiri löndum en hið
nýja verklag nái til. Reynist
það vel muni menn væntan-
lega leggja áherslu á að fá fólk
frá nýju EES-löndunum við
ráðningu á erlendu vinnuafli.

Vaskur hópur ferðalanga lagði í jeppaferð á línuveg Tálknafjarðarlínu. Mynd: Páll Önundarson.

Jeppaferð um línuveg
Tálknafjarðarlínu

Vaskur hópur ferðalanga lagði í jeppaferð á línuveg
Tálknafjarðarlínu á laugardag. „Við fórum á fjórum bílum
í blíðskaparveðri, þetta var mjög gaman“, segir Páll Ön-
undarson einn ferðalanganna. Fjallagarparnir óku upp á
Dynjandisheiði og niður í Tálknafjörð. Tálknafjarðarlína
liggur frá Mjólká og yfir í Tálknafjörð. Þaðan greinist hún
til Tálknafjarðar, Patreksfjarðar og Bíldudals.

grjóthruni á Skriðum er ekki
talinn fullnægjandi. Ríflega
100 milljónir myndi kosta að
fara þessa leið. Í áttunda og
síðasta lagi er nefndur sá kost-

ur að hafa óbreytt ástand að
mestu, en bæta við leiðurum,
grjótvarnarnetum og hindrun-
um í formi snjóflóðaskápa
fyrir alls um kr. 52 milljónir.

Vinnuhópurinn var skipaður
þeim Ólafi Kristjánssyni, Frið-
gerði Baldvinsdóttur, Gísla
Eiríkssyni og Jóni Helgasyni.

– halfdan@bb.is

Skemmtistaðurinn Krús-
in á Ísafirði verður rekin
áfram þrátt fyrir að skemm-
tanahald í Sjallanum legg-
ist að líkindum af á næst-
unni. Eins og greint er frá
hér í blaðinu hefur svo gott
sem verið gengið frá eig-
endaskiptum á Austurvegi
1 á Ísafirði þar sem Pizza
´67 er nú til húsa og er
ólíklegt að skemmtistaða-
rekstri í sambyggðu hús-
næði verði fram haldið.

Gróa Böðvarsdóttir sem
ásamt manni sínum Stein-
þóri Friðrikssyni hefur
rekið veitingastaðinn Pizza
´67 og skemmtistaðina
Sjallann og Krúsina segir
að rekstri þess síðastnefnda
verði haldið áfram. Engar
verulegar breytingar eru
fyrirhugaðar á Krúsinni
fyrst um sinn, fyrir utan að
opnunartími lengist.

Ísafjörður

Krúsin
rekin
áfram

Verðlaunahafar á mótinu ásamt Jóni Þorgeiri
Einarssyni eiganda Endurskoðunar Vestfjarða ehf.

Mynd: Baldur Smári Einarsson.

Golfmót Endurskoðunar Vestfjarða

Gunnar og
Valdís sigruðu

Gunnar Már Elíasson GBO
sigraði í karlaflokki á golfmóti
GBO og Endurskoðunar Vest-
fjarða ehf., sem haldið var á
Syðridalsvelli í Bolungarvík
á sunnudag, en hann lék hol-
urnar 18 á 78 höggum. Magnús
Gautur Gíslason varð annar á
79 höggum líkt og Bjarni Pét-
ursson sem endaði í þriðja
sæti. Í kvennaflokki sigraði
Valdís Hrólfsdóttir á 111
höggum, Guðrún Dagbjört
Guðmundsdóttir varð í 2. sæti
á 112 höggum og Margrét Ól-
afsdóttir varð í því þriðja á
113 höggum. Í unglingaflokki

stóð Hafsteinn Þór Jóhannsson
GBO uppi sem sigurvegari en
hann lék á 79 höggum, Elías
Jónsson GBO varð annar á 80
höggum og Jón Ingi Grímsson
GBO varð þriðji á 82 höggum.

Tæplega 60 kylfingar mættu
til leiks og léku 18 holu högg-
leik. Keppni í öllum flokkum
var jöfn og spennandi og réð-
ust úrslitin á síðustu holunum.
Einnig var keppt í punkta-
keppni í opnum flokki þar sem
Ævar Örn Jóhannsson bar
sigur úr býtum með 41 punkt
og Pétur Geir Svavarsson varð
annar með 40 punkta.
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Sinnir starfi sóknarprests í vetur
Séra Skúli Ólafsson er um

þessar mundir að taka við starfi
sóknarprests á Ísafirði og mun
hann gegna stöðunni tíma-
bundið í ár meðan séra Magn-
ús Erlingsson er í námsleyfi.
Skúli hefur undanfarið ár leyst
af Ingibjörgu Maríu Guð-
mundsdóttur forstöðumann
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar.

Skúli flutti vestur árið 1996
og tók ári síðar við starfi að-
stoðarprests í Ísafjarðarpresta-
kalli og sinnti þá þremur sókn-
um. Í þrjú ár var hann prestur
Íslenska safnaðarins í Svíþjóð
en flutti aftur til Ísafjarðar ári
eftir að eiginkona hans tók við
starfi sýslumanns, nánar til-
tekið haustið 2003.

Elti eigin-Elti eigin-Elti eigin-Elti eigin-Elti eigin-
konuna vesturkonuna vesturkonuna vesturkonuna vesturkonuna vestur

Skúli tekur formlega við
stöðu sóknarprests í október,
en hefur þegar hafið ferminga-
fræðslu og skipulag vetrar-
starfs kirkjunnar. Hann er
flestum hnútum kunnugur í
kirkjunni, enda var Skúli að-
stoðarprestur frá 1997 til 2000.
Hvernig kom það til að hann
tók að sér það starf á sínum
tíma?

„Á þessum tíma vorum við
hjónin í námi í Danmörku.
Þegar við vorum á leiðinni
heim sótti Sigríður Björk eig-
inkona mín um stöðu skatt-
stjóra á Vestfjörðum. Þetta var
árið 1996 og ég elti hana vest-
ur. Hún hafði áður kvartað
undan því að þurfa að elta mig
út á land þegar kæmi að því að
ég yrði vígður til einhverrar
sveitarkirkjunnar eins og tíðk-
ast um nýútskrifaða guðfræð-
inga, en svo fór það þannig að
það var ég sem elti hana.

Vorið 1997 var staða að-
stoðarprests auglýst. Ég sótti
um og hreppti hnossið. Ég var
vígður til prests í apríl sama ár
og átti þrjú góð ár í kirkjunni.“

– Í hverju fólst starf aðstoð-
arprests?

„Á þessum tíma voru þrjár
sóknir í Ísafjarðarprestakalli.
Í kjölfar hörmunganna í Súða-
vík og á Flateyri varð ljóst að
létta þurfti undir með sóknar-
presti. Við vorum tveir með

þessar þrjár sóknir og starf mitt
fól meðal annars í sér að taka
við hluta þeirra starfa sem séra
Magnús hafði áður sinnt einn.
Um leið stórefldum við safn-
aðarstarfið með margvíslegri
og fjölbreyttri dagskrá.“

Prestur ÍslendingaPrestur ÍslendingaPrestur ÍslendingaPrestur ÍslendingaPrestur Íslendinga
á Norðurlöndumá Norðurlöndumá Norðurlöndumá Norðurlöndumá Norðurlöndum

„Eftir að ég fór árið 2000
var skipulaginu breytt. Séra
Valdimar á Suðureyri er núna
með þjónustu í Súðavíkur-
hreppi og séra Stína í Holti er
með skilgreinda þjónustu á
Ísafirði, hún sinnir Hlíf og
sjúkrahúsinu til jafns við Ísa-
fjarðarklerk og messar reglu-
lega í Ísafjarðarkirkju og
Hnífsdalskapellu.“

– Þú fórst til Svíþjóðar og
tókst við embætti Íslendinga-
prests. Í hverju fólst það starf?

„Starfið varð til árið 1997 í
kjölfar þess að Trygginga-
stofnun tók að senda íslenska
sjúklinga til Gautaborgar í líf-
færaígræðslu. Þangað var
kominn býsna stór hópur og
menn þurftu oft að bíða ansi
lengi eftir því að komast í að-
gerð. Sárlega skorti á að þess-
um hópi væri sinnt sem skyldi
og var því ákveðið að ráða
íslenskan prest til þjónustunn-
ar.

Séra Jón Dalbú Hróbjarts-
son varð fyrir valinu og auk
þjónustunnar við sjúklingana
hóf hann safnaðarstarf í Gauta-
borg og síðar í Osló. Þarna
mynduðust söfnuðir og öflugt
leikmannastarf. Þegar síðan
var hætt að senda sjúklinga út
var séra Jón Dalbú kallaður
heim og eftir sátu söfnuðir Ís-
lendinga á Norðurlöndum,
prestlausir.

Leikmenn ytra fóru að berj-
ast fyrir því að fá prest sendan
út. Úr varð að staðan var aug-
lýst og ég var ráðinn.“

Óvenjuleg preststaðaÓvenjuleg preststaðaÓvenjuleg preststaðaÓvenjuleg preststaðaÓvenjuleg preststaða

„Þetta var mjög óvenjuleg
preststaða í prestakalli sem
náði yfir alla Svíþjóð og í raun
víðar. Ég var það heppinn að
þegar ég kom út var þarna
mjög öflugur söfnuður. Ég
gekk inn í þetta kraftmikla

„Þó að málaflokkarnir væru
viðamiklir, þá er skrifstofan
vel mönnuð. Þarna starfar hæft
fólk og það er ekki eins og
starfsemin standi og falli með
yfirmanninum. Þegar bæjarráð
var að ræða ráðningu mína
töluðu einhverjir um að þetta
væri einum manni ofaukið. Ég
er engan veginn sammála því.
Það var vissulega nóg að gera,
en alls ekki of mikið.

Við komum miklu í verk
síðasta vetur. Við endurskipu-
lögðum íþrótta- og tómstunda-
málaflokkinn. Við unnum
íþrótta- og tómstundastefnu
Ísafjarðarbæjar og gerðum það
með mjög lýðræðislegum
hætti. Við héldum opinn borg-
arafund um málið, dreifðum
drögum af stefnunni og gáfum
fólki kost á því að kynna sér
málið og koma með sínar hug-
myndir.

Þessi vinnubrögð vöktu at-
hygli utan sveitarfélagsins og
við fengum styrk frá mennta-
málaráðuneytinu og Æsku-
lýðsráði til lokaþátta vinnunn-
ar. Í kjölfar hinnar almennu
stefnu var ráðist í skipulags-
breytingar. Bærinn tók yfir
rekstur Gamla apóteksins og
tók að sér verkefnið Evróvísi
sem mun ótvírætt gefa sveitar-
félaginu ákveðið forskot í mál-
efnum evrópskra styrkja og
verkefna til ungs fólks. Þá var
undirstrikuð staða HSV sem
tengiliðs við íþróttafélög í
sveitarfélaginu enda þiggur
Héraðssambandið árlegan
fjárstuðning frá bænum til
þess.

Þegar Jón Björnsson var
ráðinn íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi bæjarins var það í sam-
ræmi við stefnuna sem hafði
verið unnin. Jón kemur úr
æskulýðsgeiranum og hefur
mikla reynslu af vinnu með
ungu fólki. Þá tengist hann
ferðamennsku, sérstaklega í
Hornstrandafriðlandinu. Með
tilkomu Jóns í starfið þótti
mörgum komin slagsíða á
stöðuna í átt til tómstunda-
málaflokksins, kannski á kost-
nað íþróttanna. En það er ein-
mitt eftir stefnunni, þar sem
Héraðssambandinu er treyst til
að sinna þeim málaflokki.

Með þessari endurskipu-
lagningu tókst að auka þjón-
ustuna án þess að fjölga stöðu-
gildum.“

HugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndirHugmyndir
kynntar á íbúaþingikynntar á íbúaþingikynntar á íbúaþingikynntar á íbúaþingikynntar á íbúaþingi
„Annað sem farið var í var

stefnumörkun í grunn- og leik-
skólamálum. Mikil undirbún-
ingsvinna fór fram um stefn-
una og voru lagðir spurninga-
listar fyrir starfsfólk skólanna
og fulltrúa foreldra á haust-
dögum. Unnið var úr niður-
stöðum þeirra og stefnan tekin
saman í einstaka liði.

Óhætt er að segja að vinnu-
lag þetta sé bæði lýðræðislegt
og til þess fallið að kalla fram
sem flestar hugmyndir og sjón-
armið í málaflokknum. Drög

að stefnunni voru kynnt kenn-
urum í GÍ og á íbúaþingi í vor
og komu engar breytingartil-
lögur fram. Báðar stefnurnar
bíða afgreiðslu í nefndum bæj-
arins.“

Viðburðaríkt árViðburðaríkt árViðburðaríkt árViðburðaríkt árViðburðaríkt ár
„Þá var farið í að endur-

skoða öldrunarþjónustu sveit-
arfélagsins, í samræmi við
stefnuræðu bæjarstjóra með
fjárhagsáætlun, og leggja fram
ýmsar hugmyndir um úrbætur
í þessum málum sem gætu
dregið verulega úr kostnaði
án þess að skerða þá þjónustu
sem bænum er ætlað að veita.

Svo var unnið í mötuneytis-
málum Grunnskólans á Ísa-
firði. Sú vinna tókst að mínu
mati vel þótt tafir hafi orðið á
framkvæmdum. Með faglegri
ráðgjöf var vandað mjög til
útboðsgagna í tæki og rekstur
og ætti að vera búið að fara
yfir alla óvissuþætti áður en
starfsemin fer í gang sem verð-
ur vonandi um mánaðarmót.
Ég efa það ekki að þessi vinna
hafi sparað sveitarfélaginu
verulegar fjárhæðir.

Með hinu nýja mötuneyti
erum við að bjóða upp á mjög
nýstárlega þjónustu á Ísafirði.
Nálgunin er óvenjuleg, en hug-
myndin er sú að nemendur taki
þátt í undirbúningi og frágangi,
skammti sér sjálfir á diskinn
og svo framvegis. Mötuneytið
hefur líka möguleika til að geta
þjónað fleiri stofnunum í
sveitarfélaginu sem gæti leitt
til hagræðingar, án þess að
slakað verði á faglegum kröf-
um.

Þetta ár hefur verið viðburð-
aríkt og það hefur verið nóg
að gera. Starfið var fjölbreytt
og mjög skemmtilegt og ég
hefði alls ekki viljað missa af
þessu þótt óneitanlega hafi rit-
gerðarsmíðin tafist fyrir vik-
ið.“

Verksvið kirkj-Verksvið kirkj-Verksvið kirkj-Verksvið kirkj-Verksvið kirkj-
unnar var viðameiraunnar var viðameiraunnar var viðameiraunnar var viðameiraunnar var viðameira

„Nú ætla ég að reyna að
halda áfram með ritgerðina
samhliða prestsþjónustunni.
Hún fjallar um prestastefnu-
dóma á liðnum öldum, með
ákveðinn upphafspunkt á árinu
1639 þegar Brynjólfur Sveins-
son biskup lagði línurnar um
hlutverk prestastefnu og þau
svið sem dómar hennar áttu
að taka til. Verksvið kirkjunn-
ar var talsvert viðameira í þá
daga en það er í dag. Auk þess
sem fjallað var um málefni
presta, kirkna og kirkjujarða
hafði kirkjan afskipti af sifja-
málum, félagslegri aðstoð og
rekstri skólanna á Hólum og í
Skálholti.

Hver veit nema að reynslan
á Skóla- og fjölskylduskrif-
stofunni eigi eftir að nýtast
þegar ég fer að sökkva mér
það hvernig biskupar og klerk-
ar stýrðu þessum málaflokkum
fyrr á öldum?“

– halfdan@bb.is

starf og innan tíðar vorum við
með reglulegan kirkjuskóla í
Gautaborg, Lundi og í Stokk-
hólmi. Þá vorum við með starf
meðal eldri borgara, ferming-
arfræðslu á landsvísu og ýmsa
annars konar starfsemi, víðs
vegar um landið.

Fyrir utan safnaðarstarfið
sinnti ég menningar- og þjóð-
ræknistörfum og þá gjarnan í
samvinnu við Svavar Gestsson
sendiherra. Viðamesti við-
burðurinn á því sviði var Ís-
landsdagurinn í Svíþjóð í maí
2003. Þetta var mjög umfangs-
mikil 11 klukkustunda hátíð í
miðborg Stokkhólms. Við
fluttum meðal annars út fjórar
íslenskar rokksveitir, vorum
með 40 íslenska gæðinga, full-
an gám af lambakjöti og bása
þar sem ferðaskrifstofur og ís-
lensk fyrirtæki kynntu vörur
sínar og þjónustu.“

Afleysingar á Skóla-Afleysingar á Skóla-Afleysingar á Skóla-Afleysingar á Skóla-Afleysingar á Skóla-
og fjölskylduskrifstofuog fjölskylduskrifstofuog fjölskylduskrifstofuog fjölskylduskrifstofuog fjölskylduskrifstofu

– Þú kemur svo aftur til Ísa-
fjarðar árið 2003. Var það bara
tilviljun að þið snéruð aftur
vestur?

„Konan mín hafði verið ráð-
in sýslumaður á Ísafirði ári
áður. Hún hafði elt mig út til
Svíþjóðar og þarna var aftur
komið að mér að elta hana
vestur. Fyrsta árið vorum við í
fjarbúð, hún á Ísafirði og ég í
Gautaborg. Ég var svo alkom-
inn um haustið.

Í Svíþjóð hóf ég vinnu við
doktosrverkefni mitt og lauk
þar úti námskeiðum við Gauta-
borgarháskóla sem eru fyrsti
hlutinn af námi mínu. Fyrsta
veturinn eftir að ég kom aftur
til Ísafjarðar vann ég áfram að
verkefninu. Fyrsta september
í fyrra hófst svo ársafleysing
mín fyrir Ingibjörgu Maríu
Guðmundsdóttur yfirmann
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar sem tók sér
leyfi frá störfum.

Starf Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu er þríþætt: fræðslu-
mál, félagsleg þjónusta og
barnavernd og loks íþrótta- og
tómstundamál.

Þetta eru viðamiklir mála-
flokkar og það hefði verið eitt-
hvað óeðlilegt ef mér hefði
leiðst í þessu starfi. Það var
sérstaklega gaman fyrir prest
að koma inn í svona starf.
Vissulega þurfti ég að setja
mig inn í mörg mál en það
nýttist mér hins vegar vel að
sem prestur hef ég reynslu af
því að koma inn í aðstæður
sem eru allt annað en þægi-
legar. Einnig öðlast prestar
þjálfun í því að koma hugsun-
um sínum á blað, gjarnan með
skömmum fyrirvara. Það kom
sér vel við stefnumótunar-
vinnu og við gerð ýmissa til-
lagna sem lagðar voru fram.“

VinnubrögðinVinnubrögðinVinnubrögðinVinnubrögðinVinnubrögðin
vöktu athyglivöktu athyglivöktu athyglivöktu athyglivöktu athygli
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Byggjum á eyrinni
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Með sameiningu Ísafjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps losn-
aði Ísafjörður úr þeirri úlfakreppu sem bærinn hafði lengi
verið í með byggingarlóðir. Með tilkomu Holtahverfisins
kom fjörkippur í íbúðabyggingar í bænum. Þó verður að
segjast eins og er að fyrir sameiningu voru talsverðir mögu-
leikar á þéttingu byggðar á eyrinni. Einhverra hluta vegna
voru þeir ekki nýttir.

Bæjarins besta hefur áður vakið athygli á því að víða má
taka til hendi á eyrinni til að rýma fyrir nýbyggingum, þétta
byggðina. Dæmi þar um eru bílskúrarnir við Fjarðarstræti,
sem að öllum líkindum voru taldir ,,útúr“ á sínum tíma og
fjaran ekki talin heppilegt byggingarsvæði. Blaðið hefur líka
bent á að öll tiltekt og samþjöppun á eyrinni verður að vera
með gát. Í þeim efnum þarf einkum að huga að tvennu: Hús-
um sem ber að varðveita og heildarmynd umhverfisins.

En það eru fleiri spil á hendi. Mjósundin eru ekki lengur til
í fyrri merkingu. Eyri við Skutulsfjörð hefur stækkað til mik-
illa muna. Ísafjörður líður ekki fyrir skort á byggingarlóðum.

Á íbúaþinginu sem haldið var í maí kom fram áhugi um
nýtingu hafnarsvæðisins. Miklar vonir eru bundnar við að
háskólasetrið þróist í Háskóla Vestfjarða, sem ekki verður
um deilt að orðið getur ein af kjölfestum öflugrar byggðar á
Vestfjörðum. Þátttakendur íbúaþingsins sjá háskólann fyrir
sér á hafnarsvæðinu; í tengslum við íbúðahverfi og atvinnu-
svæði. Safnasvæðið í Neðstakaupstað, eitt helst skart í augum
ferðamannsins, myndi tengjast byggðinni og auka vægi
hennar.

Þar sem nú er unnið að gerð nýs deiliskipulags fyrir hafn-
arsvæðið var þátttakendum íbúaþings gefinn kostur á að
koma hugmyndum á framfæri við arkitekt skipulagsins.
Mikilvægt er að hver og einn sem telur sig luma á góðum
hugmyndum um nýtingu bæjarlandsins láti til sín heyra.

Enginn vafi leikur á að ,,hin nýja Eyri við Skutulsfjörð“
getur tekið við umtalsverðri fólksfjölgun og nýjum fyrirtækj-
um, sem auðvitað eru forsenda fólksfjölgunar. Blaðið hefur
áður sagt að það eigi að vera forgangsverkefni bæjarstjórna
á Vestfjörðum að laða til sín fyrirtæki með öllum tiltækum
ráðum. Ísafjarðarbæ framtíðarinnar á að vera unnt að skapa
sérstöðu hvað varðar nálægð íbúða, fyrirtækja og skóla í
nábýli við einstakt safn húsa frá einum mesta veldistíma í
sögu bæjarins.

Þetta er langtíma verkefni. Til þess verður vel að vanda og
strax að hefjast handa.                                                       s.h.

Varðmenn við
múra Jerúsalem

Við vitum að Gyðingahatur fer vaxandi um allan heim í
dag. „Andi“ nasista og vinstri sinnaðra hreyfinga er duglegur
með andgyðinglegan áróður í fjölmiðlum og á fundum þeirra.
Hvernig stöndum við sem kristnir Ísraelsvinir? Við höfum
þá trú að landið Ísrael tilheyri Gyðingum og samkvæmt fyr-
irheitum Biblíunnar, munu þeir fá allt landi til eignar. Hvenær
sá tími kemur, vitum við ekki, en við vitum að sá sem gaf
þetta fyrirheit, getur ekki svikið sitt loforð og mun hafa síð-
asta svarið í þessu vandamáli við botn Miðjarðarhafs.

Eigum við þá aðeins að bíða og þegja og gera ekki neitt?
Nei og aftur nei! Við erum sem „varðmenn við múra Jerúsal-
em“ er hvorki þegja um daga né nætur,(Jes.62.6).

Ómar Már Jónsson sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

Viljum að Garðstaðir verði
sveitarfélaginu til sóma

Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps segir
ljóst að hreinsa þurfi til á Garð-
stöðum í Ögurvík í Ísafjarðar-
djúpi. Hann segir gæta ákveð-
ins misskilnings með þá að-
gerð sveitarstjórnar að sam-
þykkja breytingatillögur á að-
alskipulagi sem gætu haft það
í för með sér að hluti jarðar-
innar verði skilgreindur sem
athafna- og iðnaðarsvæði.

„Það er alveg á hreinu að
við ætlum að koma böndum á
þetta vandamál, sem nú er orð-
ið rúmlega 15 ára gamalt. Við
ætlum að fækka bílum og
drasli á jörðinni og við ætlum
að láta hreinsun fara fram. Við
viljum gera það í samvinnu
við landeigendur þannig að
Garðstaðir geti orðið sveitar-
félaginu og íbúum þess til
sóma“, segir Ómar. Hann segir
að í nokkurn tíma hafi sveitar-
stjórn farið í saumana á málinu
til að finna leiðir til lausnar.
Skoðaðir hafi verið ýmsir

möguleikar en engin augljós
og auðveld lausn hafi fundist.

Snemma á þessu ári tók
bygginganefnd Súðavíkur-
hrepps fyrir erindi frá Þorbirni
Steingrímssyni, landeiganda á
Garðstöðum, þar sem sótt var
um leyfi til reksturs bílaparta-
sölu á jörðinni. „Nefndin vís-
aði málinu til sveitarstjórnar
og sagðist ekki geta tekið af-
stöðu til erindisins þar sem
starfsemin samræmist ekki
aðalskipulagi. Þar með var
boltinn kominn til sveitar-
stjórnar. Þar var tekið á málinu
með því að leggja fram breyt-
ingatillögur á aðalskipulagi
sem fóru svo í ákveðið ferli.
Hugmyndin var að reyna að
koma böndum um þetta mál
með því að skilgreina lítinn
hluta jarðarinnar sem athafna-
og iðnaðarsvæði og setja
ákveðin skilyrði sem gilda um
slíka starfsemi“, segir Ómar.

Eins og kunnugt er hafa
breytingatillögurnar vakið

hörð viðbrögð og hefur m.a.
verið haldið úti undirskriftar-
lista á Netinu gegn þeim. Ómar
segir það mikinn misskilning
að sveitarstjórn hafi lagt bless-
un sína yfir breytingarnar og
segir málið ennþá á byrjunar-
stigi. „Sveitarstjórn samþykkti
breytingatillögurnar, en þær
eru ennþá tillögur. Næsta skref
er að óska eftir álitsgjöf og
heimild Skipulagsstofnunar til
að fá að auglýsa tillögurnar.
Ef umfangið er mikið og breyt-
ingarnar verulegar þarf svo
jafnvel að fá álit fleiri aðila.
Því næst fara tillögurnar í 4
vikna kynningu, en við þann
tíma bætast 2 vikur þar sem
hagsmunaaðilar fá tækifæri til
að koma athugasemdum á
framfæri. Þá tekur sveitar-
stjórn málið fyrir aftur og tekur
tillit til þeirra athugasemda
sem hafa borist. Það er því
fjarri lagi að það sé búið að
samþykkja nokkuð. Ég átti von
á mótmælum, en hefði samt

viljað fá að klára ferlið. Það
góða við þetta upphlaup er þó
að nú eru fleiri sem vilja koma
að lausn þessa vandamáls með
sveitarfélaginu“, segir Ómar.

Ómar segist meðvitaður um
andstöðu íbúa í Ögri og ann-
arra við þann gríðarstóra bíla-
kirkjugarð sem staðsettur er í
víkinni. „Við erum öll sam-
mála um að við viljum ekki
hafa þetta svona. Við erum
líka meðvituð um það að
hreinsun svæðisins á eftir að
kosta háar fjárhæðir og líklega
verður sveitarfélagið að taka á
sig hluta þess kostnaðar. Sveit-
arfélög hafa, ef nægilega sterk
rök eru fyrir hendi, heimild til
að fara inn á lönd í einkaeigu,
hreinsa þar til og senda land-
eiganda reikninginn. Við ætl-
um þó að reyna að leysa málið
í sem mestri sátt. Landeigandi
á sinn rétt, alveg eins og ná-
grannar hans og þann rétt er
ekki hægt að hunsa“, sagði
Ómar Már.   – halfdan@bb.is

Þrjár ungar stúlkur í Súðavík héldu tombólu á dögunum og
skilaði hún 2.281 króna hagnaði. Athafnafólkið unga sat þó
ekki á gróðanum heldur lögðu góðu málefni lið og létu féð
renna til Súðavíkurdeildar Rauða kross Íslands. Stúlkurnar
heita Laufey Kristinsdóttir, Elísa Halldórsdóttir og Dagný
Ósk Axelsdóttir.

Söfnuðu til styrktar
Rauða krossinum

Valdimar Lúðvík Gísla-
son í Bolungarvík átti hag-
stæðasta boð í sérleyfis-
akstur milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur fyrir tíma-
bilið frá 1. janúar 2006 til
31. desember 2008. Valdi-
mar Lúðvík bauðst til að
sinna sérleyfinu gegn
greiðslu að fjárhæð 4,8
milljónir króna, sem er þó
talsvert yfir kostnaðaráætl-
un Vegagerðarinnar sem
hljóðaði upp 3,4 milljónir
króna.

Um er að ræða 22 ferðir
í viku. Farnar eru 14 ferðir
í viku í tengslum við flug
til og frá Ísafirði og 8 ferðir
í viku sem almennar sam-
göngur á milli sveitarfé-
laganna. Næst lægsta boð
átti Hópferðamiðstöðin-
Vestfjarðaleið upp á 8,6
milljónir króna. Bílar og
fólk ehf í Reykjavík buðu
9,2 milljónir og Stjörnu-
bílar á Ísafirði buðu 11,4.

– kristinn@bb.is

Valdimar
Lúðvík

bauð best

Sérleyfisakstur

Í bígerð er að opna nýjan
veitingastað að Austurvegi 1
á Ísafirði þar sem Pizza 67 er
nú til húsa. Að verkefninu
standa Shiran Þórisson og
Gunnar Þórðarson á Ísafirði
og er ætlunin að bjóða upp á
pitsur, hamborgara og aðra
létta rétti að ítölskum og ame-
rískum sið. Shiran staðfestir

að ætlunin sé að kaupa hús-
næði og tæki Pizza 67, það er
veitingasal og eldhús á annarri
hæð. Hann segir enn eftir að
ganga frá ýmsum lögfræðileg-
um atriðum en ef vel gangi að
hnýta lausa enda hyggist þeir
taka við rekstrinum 1. október.

„Það er komin gróf mynd af
því hvernig þetta eigi að líta

út“, segir Shiran. Hann segir
að í kjölfar eigendaskiptanna
verði veitingasalnum lokað
meðan endurbætur fari fram
en líklega verði heimsending-
arþjónusta á pitsum á meðan.
Aðspurður um hvort nýi veit-
ingastaðurinn muni taka við
sérleyfi Pizza 67 segir hann
ekkert ákveðið í þeim efnum.

Nýr veitingastaður í bígerð
Austurvegur 1 þar sem nú er Pizza 67.
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Héraðsdómur Vestfjarða

Dæmdur fyrir brot
gegn fíkniefnalögum

Maður á fimmtugsaldri
hefur í Héraðsdómi Vest-
fjarða verið dæmdur til
greiðslu 20 þúsund króna
sektar eða tveggja daga fang-
elsis fyrir að hafa haft undir
höndum 0,15 grömm af
hassi, 0,85 grömm af tóbaks-
blönduðu hassi, 8 veiðihnífa,
1 fjaðurhníf og 4 stungu-
hnífa. Þá var ákærða gert að
greiða 124.500 krónur í
málsvarnarlaun skipaðs
verjanda síns.

Ákærði neitaði að hafa átt
eða haft í vörslum sínum

framangreind 0,15 grömm
af hassi og 0,85 grömm af
tóbaksblönduðu hassi, en
kannaðist þó við að „hafa
skafið eitthvað innan úr pípu
ofan á borð í stofu“, eins og
segir í dómnum. Hann kvað-
st eiga hnífana og sagðist
hafa safnað þeim sér til gam-
ans. Telur hann að það varði
ekki við ákvæði vopnalaga.
Þrátt fyrir neitun ákærða
þótti dómnum ljóst að efnin
hefðu verið í hans vörslu og
var hann dæmdur til fyrr-
greindrar refsingar.

Björgunarfélag Ísafjarðar tek-
ur nýjan björgunarbíl í notkun

Björgunarfélag Ísafjarðar
hefur fest kaup á öflugum
jeppa af gerðinni Chevrolet
Silverado 2500 HD. Bíllinn er
sérútbúinn til björgunarstarfa
með öflugu dráttarspili og upp-
hækkaður á 35” dekk. Björg-

unarfélagsmenn segja það til-
tölulega litla upphækkun en
menn hafi metið það svo að
þegar væru mjög öflugir fjalla-
jeppar hjá björgunarsveitum á
svæðinu og þyrfti að leggja
áherslu á aðra eiginlega til að

samspil sveitanna yrði sem
best.

Bílinn kemst hratt yfir og
hefur mikla burðargetu. Hann
hefur lengri pall en gengur og
gerist og er útbúinn til að bera
annað hvort tvo snjósleða eða
slöngubát og sex manns. Bíll-

inn kostar björgunarfélagið 5,3
milljónir króna en þá er búið
að fella niður ýmis gjöld, m.a.
virðisaukaskatt. Bíllinn er fjár-
magnaður úr sjóðum björgun-
arfélagsins og vilja félags-
menn koma á framfæri bestu
þökkum til bæjarbúa sem hafa

styrkt sveitina með kaupum á
flugeldum og jólatrjám í gegn-
um tíðina, og þannig gert fé-
laginu kleift að halda úti öfl-
ugum tækjabúnaði.

Í síðustu viku var glatt á
hjalla í Guðmundarbúð þegar
félagsmenn komu saman til

að fagna þessum áfanga.
Kvennadeild björgunarfélags-
ins bauð upp á kaffiveitingar
og voru farnir prufurúntar til
að reyna helstu eiginlega nýja
bílsins.

– kristinn@bb.is

Haraldur Júlíusson, formaður Björgunarfélags Ísafjarðar, afhendir Ara
Jóhannssyni, umsjónarmanni tækja sveitarinnar lyklana að nýja bílnum.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Steinunn María Pétursdóttir á Ísafirði

Lambalundir frá Indónesíu
Sælkeri vikunnar býður

upp lambalundir frá Indó-
nesíu sem bragðmikill og
ljúffengur réttur. Rétturinn
ætlaður fyrir sex manns og
Steinunn mælir með að bera
hann fram ásamt 3 dl villi-
hrísgrjónablöndu og volgum
smábrauðum. Í eftirrétt er
súkkulaðibitakaka með berj-
um. Kökuna er gott að bera
fram með þeyttum rjóma eða
vanilluís.

Lambalundir
frá Indónesíu

1200 g lambalundir
3 msk ólívuolía

Sósa
2 msk olía
2 stk laukur, meðalstór

½ - 2 rautt chili. Magnið
eftir smekk
1 tsk Saxað engifer
2 stk hvítlauksgeirar, sax-
aðir
10 stk möndlur
1 dós niðursoðnir tómatar
2 tsk Madras karrí
1 tsk kúmen
1 tsk
1 tsk fennikka (duft)
1 tsk kanill
2 stk negulnaglar
1 dl. kókosmjólk
Kjötkraftur
salt
svartur pipar

Saxið hráefnið og látið
krauma í olíunni með krydd-
inu, bætið öðrum efnum í pott-
inn, látið sjóða í 10-15 mín.
Bragðbætið með kjötkrafti,
salti og pipar. Brúnið lundirnar

í olíunni. Látið allt í eldfast
mót og látið malla í ofni í um
10 mín.

Súkkulaðibita-
kaka með berjum

1 rúlla Favorit súkkulaði
bitakökudeig
100 g suðusúkkulaði
3 msk hlynsíróp
60 g smjör
½ dós sýrður rjómi 18%
400-500 g frosin berja
blanda eða önnur ber
(Gott er að hafa fersk ber
með þeim frosnu)

Hitið ofninn í 180 °. Skerið
deigið í sneiðar og klæðið
lausbotna formeða eldfast fat
og látið deigið ganga upp á
barmana. Bakið í miðjum ofni
í 12-15 mín. Látið kólna í

forminu. Setjið síðan skelina
á fat. Bræðið saman súkkulaði
og hlynsíróp við vægan hita.
Takið af hitanum um leið og
súkkulaðið er bráðið, og hrær-
ið smjörinu og sýrða rjóman-

um saman við. Hellið blönd-
unni í skelina og kælið vel.
Látið berin þiðna á sigti svo
allir umframvökvi renni af.
Blandið ferskum berjum sam-
an við hellið af í hrúgu ofan á

fyllinguna. Geymist í kæli.

Ég skora á Matthildi
Valdimarsdóttur á Suður-
eyri til að vera sælkeri vik-
unnar næst.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Rebekka Jónsdóttir, Hlíf
2, Ísafirði verður 85 ára á

morgun, 22. september.
Af því tilefni verður hún

með heitt á könnunni fyrir
vini og vandamenn, á fyrr-
um heimili sínu að Tanga-
götu 8, hjá syni sínum og
tengdadóttur, nk. laugar-

dag 24. september.

Ég veit að þið trúið því
ekki en það eru 50 ár síð-

an hann faðir minn, Karl
Ágúst Gunnarsson, Holta-

brún 4 í Bolungarvík,
fæddist, en ekki nema 20

ár frá því að ég Stefán
Örn, sonur hans, kom í

heiminn. Af því tilefni mun-
um við feðgarnir halda

veislu í sal Bakkavíkur,
laugardaginn 24. septem-

ber frá kl. 20:30. Faðir
minn verður fimmtugur 26.

sept., og ég verð tvítugur
10. okt. Ættingjar, vinir og

aðrir sem vilja gleðjast
með okkur eru velkomnir.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Rekstur til sölu!
Til sölu er rekstur myndbandaleigu og

sjoppu á besta stað í miðbæ Ísafjarðar.
Húsaleigusamningur getur fylgt með í kaup-
unum.

Áhugasamir hafi samband við Herdísi
Hallmarsdóttur hdl.,í síma 534 2600 sem
veitir allar nánari upplýsingar.

BAÐVARSLA
Karlmaður óskast til starfa í íþrótta-
húsið við Austurveg. Um er að ræða
60% starf við baðvörslu o.fl. á skóla-
tíma. Æskilegt er að umsækjandi sé
20 ára eða eldri og hafi gott lag á börn-
um.
Nánari upplýsingar veita Jón Björns-
son, íþróttafulltrúi, Gamla apótekinu,
sími 456 5700 og Guðjón Höskulds-
son, Sundhöll, sími 456 3200.

12 spora vinna
eitthvað fyrir þig?
Fyrsti kynningarfundur í Friðarsetrinu Holti

verður fimmtudaginn 22. september kl.
20:00.

12 spora vinnan er góð sjálfsrækt fyrir alla
og er lögð áhersla á nafnleynd og trúnað.
Gert er ráð fyrir að starfið taki samtals um 30
vikur og eru fyrstu þrír fundirnir opnir öllum.

Upplýsingar og skráning er hjá sóknar-
prestunum og hjá Laufeyju í síma 899 4926.

Sjá nánari www.viniribata.is
Vertu velkomin á sporafund!

Maður á fimmtugsaldri hef-
ur í Héraðsdómi Vestfjarða
verið dæmdur til greiðslu 20
þúsund króna sektar eða 2 daga
fangelsisvistar fyrir brot á lög-
um um lögskráningu sjó-
manna, með því að hafa mið-
vikudaginn 15. desember 2004

sem skipstjóri á fiskiskipi lagt
skipinu úr höfn frá Bolungar-
vík án þess að lögskrá úr skips-
rúmi háseta sem þá var eigi
um borð.

Landhelgisgæslan hafði af-
skipti af skipinu síðla sama
dag þar sem það var að veiðum

4 sjómílur suðvestur af Rit í
Ísafjarðardjúpi. Ákærði bar
því við fyrir dómi að hásetinn
hefði ekki mætt til skips þegar
lagt var úr höfn. Dómnum þótti
sýnt að ákærði hefði brotið
gegn lögum og dæmdi hann
til ofangreindrar refsingar.

Héraðsdómur Vestfjarða

Dæmdur fyrir brot gegn lögum
um lögskráningu sjómanna

Landaður afli á Vestfjörðum í ágúst

Tæplega 40% samdráttur
Landaður afli á Vestfjörðum

dróst saman um 38% í ágúst-
mánuði á milli ára, úr 5.215
tonnum í 3.212 tonn. Mestu
munar um samdrátt í þorskafla
sem minnkaði úr 2.936 tonn-
um í 1.783 eða um 39,9%. Á
sama tíma dróst þorskafli á
landsvísu saman um 12,5%.
Ýsuafli dróst saman um 20%

úr 1.152 tonnum í 919 á meðan
ýsuafli á landsvísu jókst um
18,3%.

Rækjuafli dróst saman um
59,7% úr 409 tonnum í 165
meðan rækjuafli á landsvísu
dróst saman um 67,2%. Stein-
bítsafli jókst um 6% úr 151
tonni í 160 meðan steinbítsafli
á landsvísu jókst um 34,7%.

Ufsaafli dróst saman um
86,7% úr 346 tonnum í 46
meðan ufsaafli á landsvísu
jókst um 18%. Af öðrum teg-
undum má nefna að skarkola-
afli dróst saman um 37,9%,
hlýraafli um 12,5% og karfa-
afli jókst um 42% úr 7 tonnum
í 10. Þetta kemur fram í tölum
frá Hagstofu Íslands.

Ísafjarðarbíó

Sýningar hefjast að nýju
Vonast er til að hægt verði

að hefja kvikmyndasýningar í
Ísafjarðarbíó innan tíðar, en
eins og Ísfirðingar og nær-
sveitamenn hafa orðið áþreif-
anlega varir við hafa sýningar
legið niðri síðan í sumar. „Í
vor var hætt að texta myndir
fyrirfram og nýjan tækjabúnað
þurfti til að geta sýnt myndir
með texta“, segir Gróa Böðv-
arsdóttir sem rekur Ísafjarðar-
bíó ásamt eiginmanni sínum
Steinþóri Friðrikssyni.

„Öll kvikmyndahús á land-
inu þurftu því að ráðast í breyt-
ingar. Við höfum nú í sam-
starfi við eiganda Alþýðuhúss-
ins, Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga, pantað nýjan búnað og
nýtt hljóðkerfi. Í sumar hefur

tíminn verið nýttur til að mála
og huga að hinu og þessu í
bíóinu. Nú eru tækin á leiðinni
til landsins og fljótlega eftir
að þau koma má búast við

tæknimönnum frá Bretlandi
sem setja upp búnaðinn. Við
vonumst til að geta byrjað að
sýna aftur í október.“

– halfdan@bb.is

Ísafjarðarbíó.
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Mötuneyti GÍ
SKG veitingar óska eftir að ráða starfskraft

í nýtt mötuneyti í Grunnskólanum á Ísafirði.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á póstfang-
ið skg@skg.is eða í síma 456 3360. Ein-
göngu reglusöm og stundvís manneskja
kemur til greina í starfið.

Nánari upplýsingar gefa Snorri eða Karl i
sama símanúmeri frá kl. 0-16 alla daga.

VAKTMAÐUR ÓSKAST Í FUNA
Vaktmaður óskast til starfa í Funa
sorpbrennslu. Um vaktavinnu er að
ræða. Óskað er eftir manni með vél-
stjórnarréttindi eða reynslu af sam-
bærilegri vinnu. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Víðir í
síma 894 5959. Umsóknir óskast send-
ar til Funa, pósthólf 56, 400 Ísafjörður.

Atvinna
Við í starfsstöð Marel á Ísafirði óskum eftir

starfsmönnum í eftirtalin störf:
Einn stálsmið, plötusmið eða starfsmann

vönum smíði á ryðfríu stáli, niðurefnun, Tig
/Mig suðu, samsetningu og öðrum tilfallandi
störfum.

Einn rennismið eða starfsmann vönum
rennismíði, í almenna rennismíði og önnur
tilfallandi störf.

Einn rafvirkja í rafskápagerð, almenna raf-
virkjun, uppsetningu og prófun á nýjum
búnaði. Viðkomandi þarf að geta unnið
sjálfstætt.

Einn áhugasaman starfsmann í tilfallandi
störf í stál- og rafdeild. (Möguleiki á samn-
ingi í stálsmíði eða rafvirkjun).

Upplýsingar gefur Hákon Þorleifsson,
framleiðslustjóri í símum 456 6444 og 892
5351 á vinnutíma.

Sölubörn!
Sölubörn óskast til starfa í hin ýmsu hverfi

á Ísafirði. Um er að ræða fast starf og afleys-
ingar.

Uppl. gefur Sigurjón í síma 456 4560.

Launagreiðslur vaxa
minnst á Vestfjörðum

Greidd laun frá fyrirtækjum
og stofnunum á Vestfjörðum
hækka um 4,4% á fyrstu 6
mánuðum ársins samanborið
við sama tímabil í fyrra, meðan
landsmeðaltal var 10%. Þetta
kemur fram í samantekt hag-
og upplýsingasviðs Sambands
íslenskra sveitarfélaga sem
byggð er á upplýsingum frá
ríkisskattstjóra.

Áberandi mestur vöxtur er í
launagreiðslum á Austurlandi,
17,9% og er það rakið til stór-
iðjuframkvæmda. Næst mest-
ur vöxtur var á höfuðborgar-
svæðinu án Reykjavíkur, 12%.
Þá kemur Reykjavík 9,42%,
Suðurland 9,29%, Norðurland
eystra 8,96%, Suðurnes

8,45%, Vesturland 7,83% og
Norðurland Vestra 4,90%.
Áberandi er hvernig Norður-
land Vestra og Vestfirðir skera
sig úr þessum hópi með minn-
stan vöxt.

Fram kemur að útsvarið er
mikilvægasti tekjuliður sveit-
arfélaganna eða 60% af heild-
artekjum á landsvísu og
„skiptir því verulegu máli fyrir
afkomu þeirra hvernig launa-
greiðslur þróast innan hvers
sveitarfélags fyrir sig“, eins
og segir í samantektinni.

Töluverður munur er á milli
sveitarfélaganna á Vestfjörð-
um innbyrðis, allt frá 6,02%
samdrætti á Tálknafirði upp í
15,16% vöxt í Bæjarhreppi. Á

norðanverðum Vestfjörðum er
vöxtur launagreiðslna mestur
í Ísafjarðarbæ 6,86% og litlu
minni eða 6,77% í Súðavík
meðan vöxturinn er aðeins
0,36% í Bolungarvík. Á suður-
fjörðunum er samdráttur,
0,07% í Vesturbyggð og
6,02% á Tálknafirði. Í Reyk-
hólahreppi er 0,71% vöxtur.

Á Ströndum er vöxturinn
mestur í Bæjarhreppi 15,16%.
Þá kemur Árneshreppur með
11,46% vöxt, Hólmavíkur-
hreppur með 8,43% vöxt,
Kaldrananeshreppur með
1,58% vöxt og Broddanes-
hreppur með 0,29% vöxt.
Áberandi er hvernig Barða-
strandarsýslur skera sig úr

þessum samanburði en vöxtur
virðist vera nokkuð sterkur á
Ströndum og á norðanverðum
Vestfjörðum.

Eins og áður segir byggja
tölurnar á gögnum frá Ríkis-
skattstjóra um launagreiðslur
fyrirtækja og stofnana innan
hvers sveitarfélags. Óhætt er
að segja að þær gefi vissa vís-
bendingu um gang efnahags-
lífsins á hverju svæði þó hafa
beri í huga að mun ítarlegri
upplýsingar og úrvinnslu þurfi
til að gefa fulla mynd.

Samantektina í heild sinni
má nálgast á heimasíðu Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga,
www.samband.is.

– kristinn@bb.is

Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða

Aflagning sóknardagakerf-
is nefnd meðal skýringa

Aðalsteinn Óskarsson,
framkvæmdastjóri Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða, seg-
ir að í fljótu bragði virðist sem
minni vöxtur launagreiðslna
fyrirtækja og stofnana á Vest-
fjörðum en í öðrum fjórðung-
um skýrist af nokkrum sam-
verkandi þáttum. Nefna megi
fólksfækkun en t.d. á Tálkna-
firði þar sem mestur samdrátt-
ur varð hafi fólki fækkað. Þá
megi nefna breytingu á fisk-
veiðistjórnunarkerfinu. Und-
anfarin ár hafi fjölmargir sókn-
ardagabátar víða af landinu

verið gerðir út frá fjórðungn-
um en eftir kvótasetningu
þeirra, sem tók gildi á síðasta
fiskveiðiári, hópist þeir ekki
lengur vestur. Þannig eru um-
svif í sveitarfélögunum minni
og það hafi margfeldisáhrif út
fyrir sjávarútveginn.

Lítill vöxtur eða samdráttur
var m.a. í Vesturbyggð, Tálk-
nafirði, Bolungarvík og Kaldr-
ananeshreppi og því vaknar
sú spurning hvort róðurinn sé
erfiðari hjá þeim sveitarfélög-
um sem mest eiga undir sjáv-
arútvegi en þeim sem e.t.v.

eru þjónustudrifnari eins og
Ísafjarðarbær og Hólmavík.
Aðalsteinn segir erfitt að full-
yrða nokkuð um það en vissu-
lega hafi það breytingar í för
með sér að áður höfðu menn
frítt spil til veiða í sóknar-
dagakerfinu en nú vinni hver
að því að hámarka arð sinnar
kvótaeignar. Þá megi hafa í
huga að útgerðarfélögin séu í
vaxandi mæli hlutafélög og
þá greiði menn ekki út hærri
laun en þurfi og noti frekar
skattahagræðið af því að
greiða sér arð, sem ekki kemur

fram í þessum tölum.
Á heildina litið megi auk

þess nefna launaskrið á höfuð-
borgarsvæðinu og fólksfjölg-
un þar. Aðalsteinn segir upp-
lýsingarnar vera ágætis mæli-
kvarða og það sé jákvætt að
Samband íslenskra sveitarfé-
laga vinni að frekari þróun
hagupplýsinga með svæðis-
bundna skírskotun. „Það hefur
vantað þessi viðmið og menn
þurfa að halda áfram að þróa
fleiri mælikvarða“, sagði Að-
alsteinn.

– kristinn@bb.is

Gamla apótekið á Ísafirði

Starfsemi hefur aldrei ver-
ið umfangsmeiri en í vetur

Gamla apótekið á Ísafirði
var enduropnað á fimmtudag
og við það tilefni var formlega
skrifað undir samning milli
Ísafjarðarbæjar og fyrrverandi
stjórnar Gamla apóteksins um
yfirtöku sveitarfélagsins á
rekstri hússins. Haldin var há-
tíð í tilefni opnunarinnar en
starfsemi hússins hefur aldrei
verið umfangsmeiri. Auk þess
að vera kaffi- og menningar-
hús ungs fólks á norðanverð-
um Vestfjörðum er það nú
upplýsingamiðstöð ungs fólks
á Íslandi um verkefni og styrki
innan Evrópusambandsins.
Einnig hýsir Gamla apótekið
nú íþrótta- og tómstundafull-
trúa Ísafjarðarbæjar.

Þá hefur nýr forstöðumaður
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
tekið við störfum. Boðið var
upp á lifandi tónlist og opnun
myndlistarsýningar Hildar
Dagbjartar Arnardóttur auk
þess sem dagskrá vetrarins var
kynnt. Þá voru haldnir tón-
leikar í kjallara hússins þar
sem vel valdar ísfirskar hljóm-
sveitir spiluðu.

Rekstur Gamla apóteksins
hófst fyrir fimm árum. Að upp-
byggingu þess komu Rauði
kross Íslands, forvarnarhópur-
inn VÁVEST og Hollvættir
Menntaskólans á Ísafirði. Var
stjórn þess skipuð fólki úr
þessum félögum, en hana hafa
skipað frá upphafi þau Sigríður

Magnúsdóttir, Hlynur Snorra-
son og Ólafur Örn Ólafsson
sem skrifuðu undir samning
um yfirtöku Ísafjarðarbæjar á

rekstri hússins ásamt Halldóri
Halldórssyni sem skrifaði
undir fyrir hönd sveitarfélags-
ins.                – thelma@bb.is

Ólafur Örn Ólafsson, Halldór Halldórsson, Sigríður
Magnúsdóttir og Hlynur Snorrason skrifuðu undir samning

um yfirtöku Ísafjarðarbæjar á rekstri Gamla apóteksins.
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Býr í
Hull en
dvelur
lengur
á Ísafirði
en flestir aðrir

Býr í
Hull en
dvelur
lengur
á Ísafirði
en flestir aðrir

–viðtal við Önnu Gunnlaugsdóttur
sem búið hefur í Englandi í tæp tutt-

ugu ár en hefur í raun aldrei farið

Það er eðlilegur gangur lífsins á landsbyggðinni að hluti hvers
árgangs sem elst þar upp hverfi til annarra landshluta eða heims-
hluta og eyði þar ævinni. Í það minnsta hluta hennar. Kemur þar
margt til. Margir halda til náms og þurfa því að finna sér atvinnu
fjarri æskustöðvunum. Því verður oft vík milli vina. Víkin er mis-

breið eftir því hvar fólk velur sér búsetu. Sá jafnaldra minna sem ég
hitti einna oftast á förnum vegi á Ísafirði er Anna Gunnlaugsdóttir.

Hún er fædd og uppalin í Bókhlöðunni. Hún hefur alla tíð verið
einn af föstu póstunum í bæjarlífi Ísafjarðar. Á Torginu rekst mað-

ur oft á hana jafnt sumar sem vetur. Um páska gengur maður að
henni vísri á skíðasvæðum bæjarbúa. Sumrunum ver hún í sumar-
paradís innfæddra, Tunguskógi. Af upptalningunni hér að framan
má álykta að Anna búi árið um kring í neðri bænum á Ísafirði. Svo

er reyndar ekki. Fæstir minna jafnaldra hafa búið erlendis jafn
lengi og hún. Hvernig fer þetta saman. Að íbúi á Ísafirði hitti íbúa
Humbersvæðisins oftar en sveitunga sína. Þar kemur til sögunnar

fádæma elja og ræktarsemi Önnu við átthaga sína og ættingja.

Þegar haustaði og styttist í
dvöl okkar Önnu á heimaslóð
settumst við yfir kaffibolla við
Silfurtorgið og ræddum þessa
elju hennar að halda tengslum
við æskustöðvarnar.

– Ég spurði hana fyrst að
því hvenær hún hafi flutt til
Hull, þar sem hún nú býr með
eiginmanni sínum Gústaf
Baldvinssyni og fjórum börn-
um þeirra, Láru sem er að
verða 21 árs, Sölku sem er 17
ára, Orra sem er 15 ára og
Hrefnu sem er 9 ára.

„Það eru 19 ár í haust frá
því að við fluttum út. Gústaf,
sem þá var orðinn sagnfræð-
ingur, ákvað að fara í MBA
nám við háskólann í Hull.

Hann hafði lært landafræði
sem aukagrein hér heim og
vildi breikka sinn grunn og
víkka sjóndeildarhringinn.
Við fórum út og ætluðum að
vera þar í eitt ár. Það hefur
hinsvegar teygst verulega úr
þessu eina ári. Við kynnumst
fljótlega ýmsum löndum okkar
þar ytra sem voru að selja fisk.
Lokaverkefni Gústafs var síð-
an tengt markaðssetningu
frystra sjávarafurða. Þegar
hann vann að því verkefni
kynntist hann Samherjamönn-
um og þeir réðu hann að því
loknu til sölustarfa og þar hef-
ur hann verið síðan. Það starf
hefur gengið mjög vel og
smám saman undið uppá sig

og í dag er hann framkvæmda-
stjóri sölumála Samherja.“

„Bara“ húsmóðir„Bara“ húsmóðir„Bara“ húsmóðir„Bara“ húsmóðir„Bara“ húsmóðir
– En íþróttakennarinn Anna,

fórst þú ekki í nám ytra?
„Nei, það getur varla heitið

svo. Ég fór í enskunám og lét
þar staðar numið. Ég hef í raun
„bara“ verið húsmóðir síðan.
Það hlutskipti mitt, sem ég er
mjög ánægð með, þróaðist
með tímanum. Elsta barnið
okkar, Lára, var tveggja ára
þegar við fórum út og fjórum
árum síðar höfðu tvö börn til
viðbótar bæst í hópinn. Það
var því nóg að gera fyrir mig
því þarna úti voru engir afar

eða ömmur, frændur eða fræn-
kur til þess að hjálpa til. Ég
dæmdi mig því útaf vinnu-
markaðnum og sé í sjálfu sér
ekkert eftir því. Starf mitt er
mikil vinna og ekki má gleyma
því að Gústaf er starfs síns
vegna mikið á ferðinni og
starfi hans fylgir líka mikill
gestagangur sem þarf að sinna.
Ég hef því ávallt verið í fullu
starfi, ef svo má að orði kom-
ast, þrátt fyrir að vera ekki á
hinum hefðbundna vinnu-
markaði. Ætli ég sé ekki síð-
asta „bara húsmóðirin“. Kann-
ski verður reist af mér stytta á
torginu.“

– Hvernig gekk þér að að-
lagast lífinu í Englandi?

Ákaflega vel. Englendingar
eru ákaflega þægilegt fólk og
þeir bjóða alla velkomna til
sín. Við vorum því ekki í vand-
ræðum með að aðlagast. Það
spillti auðvitað ekki fyrir að á
þessum árum voru samskipti
milli Humbersvæðisins og Ís-
lands mikil því þá voru sigl-
ingar fiskskipa mun meiri en
þær eru í dag. Við kynntumst
því mjög mikið af löndum okk-
ar fljótlega eftir að við komum
út. Hluti landa okkar sem

þarna hafa búið í gegnum árin
halda mjög vel saman. Hópur
íslenskra kvenna sem þarna
býr hittist til dæmis einu sinni
í mánuði yfir vetrarmánuðina
og ræðir málin. Sumar þeirra
hafa búið þarna meira en hálfa
öld. Við hittumst í hádegi í
miðri viku og eyðum deginum
saman. Við erum 15-20 sem
tilheyrum þessum hópi. Fjöld-
inn hefur gengið í bylgjum og
fylgt umsvifum íslenskra fyr-
irtækja þarna úti. Á okkar
fundum ræðum við um heima
og geima og skipuleggjum
ýmsa viðburði sem haldnir eru
fyrir landa okkar þarna ytra.
Að auki hefur hluti þessa hóps,
það er konurnar í Hull, skipu-
lagt íslenskukennslu fyrir
börnin sín. Þá hafa foreldrar
hist með reglulegum hætti með
börnin og kennt móðurmálið.“

Líf án félagsstarfaLíf án félagsstarfaLíf án félagsstarfaLíf án félagsstarfaLíf án félagsstarfa
– En langri dvöl ykkar og

störfum Gústafs hljóta að
fylgja ýmis önnur tengsl sem
þarf að sinna. Eru félagsstörf
ekki ríkur þáttur í ykkar lífi
þarna úti eins og títt er hér
heima?

„Nei, með árunum komst
sú skipan á í okkar lífi að Gúst-
af sinnir sínu starfi og lætur
þar við sitja. Með því hefur
okkur tekist að njóta tímans
utan vinnu hans með okkar
börnum. Það er mikill ókostur
hér heima hvað fólk bindur
sig í miklu félagsstarfi og hefur
fyrir vikið engan tíma til þess
að sinna fjölskyldunni. Ég er
alveg viss um að ef við byggj-
um hér heima værum við líka
á kafi í félagsmálum eins og
aðrir landar okkar. Það að við
búum ytra gefum okkur færi á
því að velja það að vera ekki á
kafi í allskonar félagsstörfum.
Það þýðir hins vegar ekki það
að við séum mjög skipulögð
fjölskylda. Það er langur vegur
frá. Við erum mjög óskipulögð
að mínu viti.“

– Ég trúi þessu nú rétt mátu-
lega. Þú ert í það minnsta mjög
skipulögð í ykkar heimsókn-
um hingað?

„Já, það er regla á þeim mál-
um. Við ákváðum snemma að
halda eins miklum tengslum
við Ísland og við gætum. Hér
dvel ég með börnin yfir sumar-
ið.“

– Hefur það ekki valdið
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vandræðum í skólagöngu
barnanna ytra?

„Nei, ég get ekki sagt það.
Við höfum notið mikls velvilja
skólayfirvalda þar. Sumarfrí í
skólum þar eru um sjö vikur
en við höfum dvalið hér mun
lengur en það. Skólastjórar
hafa hvatt okkur til þess að
halda þessum lífsstíl og því
höfum við lengt sumarfrí barn-
anna með þeirra samþykki.
Við erum því oftast komin
hingað í lok júní eða 3 vikum
fyrr en sumarfrí skólabarna
hefst ytra. Ég hef þó aðeins
tekið aukafrí hjá börnunum
þegar þau hafa verið í barna-
skólanum. Ellefu ára gömul
fara þau yfir á unglingastig og
eftir að þau hafa verið komin
þangað hef ég ekki tekið þau
úr skóla. Hin síðustu ár hefur
þetta því kallað á töluvert
skipulag af okkar hálfu því ég
hef komið hingað með þá
yngstu en þau eldri hafa orðið
eftir hjá pabba sínum ytra og
komið síðar. Þetta hefur allt
blessast einhvern veginn.“

– En þú hefur ekki bara
komið að sumarlagi? Kem-
urðu ekki alltaf um páska líka?

„Já, eftir að börnin fóru að
komast á legg hef ég komið
öll sumur og flesta páska. Það
hafa einhverjir páskar dottið
út en þeir eru ekki margir.
Síðan hef ég auðvitað komið
inn á milli þegar tilefni hafa
verið til. Til dæmis ef tímamót
hafa verið í fjölskyldum okkar
Gústafs þá höfum við reynt að
koma. Ég hef hinsvegar ekki
komið um jól síðan 1993 af
þeirri einföldu ástæðu að ég
vil frekar koma um páska. Um
páska er mannlífið miklu ró-
legra og því betra og skemmti-
legra að koma þá.“

EyjarnarEyjarnarEyjarnarEyjarnarEyjarnar
ræktaðar líkaræktaðar líkaræktaðar líkaræktaðar líkaræktaðar líka

– Nú er Gústaf frá Vest-
mannaeyjum. Hafið þið sinnt
hans heimahögum af viðlíka
ræktarsemi og Ísafirði?

„Já, það höfum við gert. Við
höfum reynt að skipta sumrinu
á milli staðanna. Orri sonur
okkar sem nú er 15 ára gamall
hefur farið þangað á hverju
sumri síðan hann var 6 ára.
Hann fer í lundaveiði í Elliða-
ey og finnst fátt skemmtileg-
ra.“

– Nú efast ég um að nokkur
landa þinna ytra hafi jafn mikil
tengsl við heimahagana og þú.
Sér þess merki á börnum þín-
um. Eru þau í betri tengslum
hingað heim en önnur börn
þarna ytra?

„Já, þau eru svo mikið hér
að þau eiga sína vini hér. Ég
hafði auðvitað það val að koma
ekki eins oft hingað og raun
ber vitni. Þá hefðu þau fengið
hefðbundið enskt uppeldi og
væru í dag meiri Englendingar
en Íslendingar. Það vildum við
hins vegar ekki. Hér á Íslandi
ólumst við hjónin upp og vild-
um að börnin kynntust þessu
góða umhverfi líka.“
– Þá vaknar auðvitað sú spurn-
ing. Var þetta gert með hags-
muni barnanna í huga eða var
þetta eigingirni í foreldrunum.
Voru það þið sem vilduð

einfaldlega alltaf vera hér og
börnin fylgdu?

„Þetta er góð spurning. Auð-
vitað er þetta líka vegna þess
að okkur langar að halda þess-
um miklu tengslum og það
skemmir ekki fyrir að við erum
sannfærð um að börnunum
kemur það vel. Þessar tíðu
ferðir koma líka til vegna
þeirrar aðstöðu sem okkur er
sköpuð í Tunguskógi. Þar eiga
foreldrar mínir sumarbústað
og þar erum við öllum stund-
um. Ef hann væri ekki til staðar
væri þetta mun erfiðara. Sam-
félagið í Skóginum er auðvitað
engu líkt.“

– En hvert stefnir? Varla
ætlið þið að verða gömul í
Englandi?

„Það var nú aldrei ætlunin.
Eins og ég sagði í upphafi var
ætlunin að vera þar í eitt ár.
Það hefur tognað úr því eina
ári. Hvað verður veit enginn.
Tvær dætra okkar eru nú í
skóla á Akureyri þannig að
ekki minnka tengslin hingað
til lands við það. Reglan meðal
barna starfsmanna íslensku
fyrirtækjanna á Humbersvæð-
inu hefur yfirleitt verið sú að
þau hafa farið heim í mennta-
skóla. Því hafa okkar börn
ávallt haft það bakvið eyrað
að þangað færu þau á endan-
um. Enda hefur það ræst að
mestu.“

– Hafa þau beðið eftir því?
„Já, ég get ekki sagt annað

en þangað hefur hugur þeirra
ávallt stefnt. Elsta dóttirin
útskrifaðist frá MÍ í vor og er
að hefja nám í Háskólanum á
Akureyri þessa dagana. Hún
vildi ekki fara neitt annað.“

GrunnskólanámGrunnskólanámGrunnskólanámGrunnskólanámGrunnskólanám
á Ísafirði og Hullá Ísafirði og Hullá Ísafirði og Hullá Ísafirði og Hullá Ísafirði og Hull

– En eitthvað hafa þau nú
líka farið í grunnskólann á Ísa-
firði?

„Já, það hefur komið fyrir.
Ég hef reynt að koma þeim
þar inn þegar við höfum komið
hér á skólatíma. Þá hafa þau
fylgt systkinabörnum mínum
og það hefur verið sjálfsagt.
Páskafríin ytra hafa verið
lengri en hér og því hefur þetta
oft verið á þeim tíma. Skóla-
yfirvöld hér á Ísafirði hafa ver-
ið mjög liðleg við okkur og
þetta hefur verið börnum okkar
mjög verðmætt.“

– Hvernig hefur þeim litist
á skólakerfið hér?

„Það hefur nú gengið á
ýmsu. Í Englandi eru hlutirnir
stífari. Þar er meiri festa og
agi. Skólakerfin eru mjög ólík
að mörgu leyti. Leikskólar þar
voru nánast óþekktir eins og
við þekkjum þá. Í skólanum
byrja þau fjögurra ára gömul.
Þá er reynt að sinna þörfum
hvers og eins og auðvitað eru
börn misjafnlega á vegi stödd
þegar þau koma í skólann. Á
þessum árum sem liðin eru frá
því að við fluttum út hefur
leikskólakerfið lagast mjög
ytra. Við höfum val um einka-
skóla eða ríkisskóla. Í því út-
hverfi sem við búum í er mjög
góður barnaskóli sem rekinn
er af ríkinu og börnin okkar
hafa sótt hann. Hins vegar fara
mjög mörg börn í einkaskóla
og oft sýnist mér það eingöngu

gert vegna hefðarinnar. Ég er
ekki viss um að gæði þeirra
skóla réttlæti þann kostnað
sem af þeirri skólagöngu er.
Kostnaðurinn er um 4-5.000
pund á ári. Þessir einkaskólar
eru að hluta til arfur frá stétta-
skiptingu fyrri tíma.“

– En skólabúningarnir? Eru
þeir ennþá við líði ytra?

„Já, sem betur fer. Ég fer
ekki ofan af því að skólar hér
heima gætu tekið það skipulag
til fyrirmyndar. Það kerfi eitt
og sér skapar aga og aðhald.
Það sparar líka mikla fjármuni,
sérstaklega þegar börnin kom-
ast á unglingsár. Það er síst á
undanhaldi í Englandi. Sé mis-
brestur á klæðnaðinum eru
gerðar athugasemdir við for-
eldra. Annað sem rétt er að
nefna er að í ríkisskólunum er
allt ókeypis. Þá á ég ekki bara
við bækurnar heldur líka rit-
föng. Í barnaskólanum er eng-
in heimavinna nema lestrabók
og þau fá litla tösku fyrir hana,
en þegar komið er á unglinga-
stigið er heimavinna eins og
gengur og gerist, og koma
börnin þá með eigin ritföng
og töskur.

– Það er þá ósanngjarnt að
spyrja dóttur ritfangasalans
hvort hún vilji að slíkt kerfi
verið sett á hér á landi?

„Já, það er kannski rétt. Hitt
er á að líta að þetta kerfi er
mjög þægilegt. Oft hefur börn-
unum langað í fallegri skóla-
töskur. Sérstaklega eftir að þau
hafa verið hér í heimsókn. Það
gengur hins vegar ekki því þau
fá allan búnað afhentan í skól-
anum og því er ekkert keypt
umfram það. Barnaskólinn er
frá 9 til 15:30 og á þeim tíma
er þeim kennt og þau sinna
öllum sínum verkum þannig
að þegar heim er komið eru
þau komin í frí. Á unglinga-
stiginu er þetta öðruvísi eins
og áður sagði.“

FyrirmyndarFyrirmyndarFyrirmyndarFyrirmyndarFyrirmyndar
heilbrigðiskerfiheilbrigðiskerfiheilbrigðiskerfiheilbrigðiskerfiheilbrigðiskerfi

– Nú hefur einkavæðingar-
umræðan verið fyrirferðarmik-
il á undanförnum árum í Eng-
landi. Hefur skólaumhverfið
ekkert breyst á þessum tíma
sem þið hafið búið ytra?

„Nei, ekki get ég sagt það.
Hafi það gerst þá hefur sú
breyting ekki orðið mikil.“

– En hvernig hefur gengið
hjá krökkunum að fara svona
á milli landa. Hafa aldrei kom-
ið upp vandamál hjá ykkur á
þann veg að þau hafi ekki vilj-
að fara til Íslands eða öfugt?

„Nei, það hefur aldrei komið
fyrir. Þetta hefði ekki gengið
ef það hefði komið fyrir. Við
hefðum aldrei neitt þau til
þessara hluta. Þeim finnst þetta
fyrirkomulag gott og þau
hlakkar til að fara til Íslands
og einnig þegar þau fara út
aftur.“

– En heilbrigðiskerfið. Hve-
rnig er það ytra fyrir barna-
fólk?

„Það er mjög gott. Það er
eins og skólakerfið. Þar þarftu
ekkert að greiða. Þar eru engin
komugjöld eða neitt slíkt.
Meira að segja tannlækningar
eru ókeypis og einnig tann-

réttingar. Þar standa Englend-
ingar framar en við hér heima.“

– En mannlífið hér heima.
Finnst þér það hafa breyst á
þeim árum sem þú hefur búið
ytra?

„Já að mörgu leyti. Ég er
ekki frá því að hér sé miklu
meiri regla á hlutunum heldur
en var. Það er sennilega vegna
breytinga á atvinnuháttum.
Hér er kannski ekki sama
skorpuvinnan og áður var og
því hefur færst meiri festa yfir
sviðið.“

– Það er auðvitað mjög sér-
stakt að nefna það, en hefurðu
trú á því að þú værir jafn mikið
hér fyrir vestan ef þú byggir á
Íslandi?

„Nei, það hef ég alltaf sagt.
Ég hefði aldrei haft tækifæri
til þess að vera jafn mikið hér
og raun ber vitni en einmitt
vegna þess að við búum er-
lendis. Það hljómar undarlega
en þetta er ég sannfærð um.
Ættingjar okkar hefðu örugg-
lega ekki sótt okkur eins mikið
heim og dvalið jafn lengi hjá
okkur ef við hefðum til dæmis
búið í Reykjavík. Ísfirðingar
fara ekki til Reykjavíkur til
þess að dvelja þar lengi. Ég
hefði því ekki haft foreldra
okkar jafn mikið og raun ber
vitni ef við hefðum búið á Ís-
landi. Það er ég viss um.“

FótboltafélagiðFótboltafélagiðFótboltafélagiðFótboltafélagiðFótboltafélagið
– Þú sagðir áðan að þið hefð-

uð ekki verið í neinum félags-
störfum ytra. Nú var Gústaf
þekktur knattspyrnumaður hér
á árum áður. Hefur hann ekkert
komið nálægt þeirri íþrótt
ytra?

„Jú, reyndar hefur hann gert

það. Þegar Orri var fimm eða
sex ára gamall vildi hann fara
að æfa fótbolta. Þá var ekkert
knattspyrnulið í okkar hverfi
heldur komu krakkar saman á
laugardagsmorgnum á skóla-
lóðinni og léku fótbolta. Það
var nú ekkert sérstakt skipulag
á þeim æfingum heldur voru
einhverjir foreldrar sem fylgd-
ust með. Gústaf fór því með
Orra og vinum hans og fyrr en
varði var hann farinn að þjálfa
þá. Sá hópur fór stækkandi
með hverri vikunni sem leið
og áður en varði var búið að
stofna formlegt lið. Þeir hafa
átt náð mjög langt í sínum
flokki í gegnum árin og félagið
hefur stækkað ár frá ári. For-
eldrarnir koma mjög mikið að
því starfi og ákveðnir foreldrar
sjá um hvern flokk. Það hefur
bæst við flokkur á hverju ári
en Orri og félagar eru elstir.
Þannig stækkar félagið ár frá
ári neðan frá. Það er spilað á
hverjum sunnudegi yfir vetur-
inn og þetta starf hefur gengið
mjög vel.“

– Þannig að þið eruð nú
ekki alveg laus við félagsstörf?

„Nei, en þetta er nú ein-
göngu gert með börnunum
þannig að þetta eru nú ekki
félagsstörf í hefðbundnum
skilningi þess orðs.“

– Svo ertu alltaf með bílinn
með þér á sumrin?

„Já, ég verð auðvitað að gera
það. Ég keyri bílinn á hverju
vori inn í gám í Immingham
og flyt hann þannig heim. Ég
gæti auðvitað ekki verið hér
öðruvísi enda er farangurinn
mikill. Það eru ekki aðeins
fötin sem þarf að flytja heldur
reiðhjól og fleira. Það er því
eins gott að vera á bílnum.“

– Og þú ætlar að halda þínu
striki hvað heimsóknir varðar?

„Já, það geri ég. Ég valdi
mér þetta hlutskipti af því að
ég bjó svo vel að geta valið
það. Þetta eru mikil forréttindi
sem allir í fjölskyldunni vilja
njóta.

———————

Eins og áður sagði hefur
verið hægt að ganga að Önnu
og fjölskyldu vísri á Ísafirði á
sumrin og um páska. Hún er
eitt af merkjum sumarsins á
Ísafirði. Skemmtilegast þótti
mér að frétta af henni þegar
púkahersingin í Móholtinu
kom hlaupandi inn og sagði
að þeir hefðu séð konu á vit-
lausa bílnum. Þegar á þá var
gengið kom í ljós að þeir áttu
við að þeir hefðu séð konu á
bíl með stýrið hægra megin.
Þá vissi ég að Anna var komin.
Nú breikkar víkin á milli vina.
Ekki vegna þess að Anna sé
neitt að fara. Viðmælandinn
færist nær henni á landakort-
inu en sennilega fjær henni í
raun. Anna verður áfram fastur
punktur á Ísafirði. Nema að
hún flytji heim. Þetta hljómar
eins og öfugmælavísa.

Mikið væri nú lífið skemm-
tilegra ef allir nálguðust það
með sömu næmni og fólk eins
og Anna. Og mikið óskaplega
væri nú ljúft og gott að þeir
sem nú búa Skutulsfjörð bæru
jafn mikla virðingu fyrir hon-
um og þessi kona sem um ára-
tuga skeið hefur búið fjarri
honum með börn og buru án
þess að hafa í raun nokkurn
tímann farið.

– Halldór Jónsson.
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STAKKUR SKRIFAR

Sjávarútvegsráðherra af Vestfjörðum
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

Það er fagnaðarefni að Vestfirðingar eigi ráðherra á nýjan leik, en það
hefur ekki gerst í áratug. Síðastur var Sighvatur Björgvinsson fyrir Al-
þýðuflokkinn sáluga. Það áður var Matthías Bjarnason ráðherrra í tvígang,
fyrst 1974 til 1978, sjávarútvegsráðherra og síðan 1983 til 1987, fyrst
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherrra og þá samgönguráðherra en frá
þeim tíma hafa sjálfstæðismenn á Vestfjörðum ekki átt ráðherra og þeim
og öðrum Vestfirðingum fagnaðarefni að nú skuli orðin breyting á. Einar
K. Guðfinnsson hefur verið alþingismaður frá 1991 og gegnt mörgum
trúnaðarstörfum á Alþingi, síðast sem formaður þingflokks sjálfstæðis-
manna frá 2003. Einar hefur haft veruleg kynni af sjávarútvegi frá ungl-
ingsaldri og þekkir þau vandamál sem við er að etja.

Síðast var vikið að þætti Davíðs Oddssonar, er víkur af baráttuvelli
stjórnmála, en heldur áfram afskiptum af stjórn efnahagsmála sem formaður
bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Þá verða sjálfkrafa breytingar á skipan
ráðherraliðs. Geir Haarde hverfur  úr stóli fjármálaráðherra og verður ut-
anríkisráðherra, Árni Mathiesen verður ráðherra fjármála og Einar tekur
við sjávarútvegsráðuneytinu af honum. Sýnist það vel ráðið og er þess
vænst að Einar skoði þá þætti sjávarútvegsstefnunnar sem að Vestfirðingum
snúa, þótt ekki sé mikilla breytinga að vænta eðli máls samkvæmt. Þeir

nafnar Einar Oddur og hann hafa bent á sérstöðu vestfirskra byggða. Ráð-
herra verður þó alltaf fulltrúi allrar þjóðarinnar í embætti og virða verður
heildarsýnina.

Einar hóf snemma afskipti af stjórnmálum og sat fyrst á Alþingi sem
varamaður 1980 og síðan nokkrum sinnum til þess að hann var kjörinn
alþingismaður 1991. Hann var ritstjóri Vesturlands, blaðs sjálfstæðis-
manna í Vestfjarðakjördæmi 1977 til 1991, blaðamaður á Vísi 1975 til
1977 og útgerðarstjóri í Bolungarvík 1983 til 1991. Hann lauk prófi í
stjórnmálafræði frá háskólanum í Essex í Englandi. Loks sat hann í mið-
stjórn Sjálfstæðisflokksins í áratug frá 1981 til 1991, auk margra annarra
trúnaðarstarfa. Ástæða er til þess að ætla að mikils megi af honum vænta
í ráðherrastóli og er bæði honum og Vestfirðingum óskað til hamingju
með nýtt embætti hans og reyndar allri þjóðinni.

Hvers er ráðherra megnugur fyrir NV-kjördæmi er nær að Siglufirði og
suður í Hvalfjörð? Sjónarmið eru mörg og mismunandi. Einar hefur hins
vegar góða yfirsýn. Ráðherrar kjördæmisins eru nú tveir, Sturla
Böðvarsson og Einar. Segja má að það hafi fengið aukið vægi og margir
gera sér vonir um frekari uppgang í því. Hvað sem verður fylgja Einari
góðar óskir um velgengni og farsæld í störfum fyrir þjóðina alla.

Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ skrifar

Símapeningar til Vestfjarða?
Á 185. fundi bæjarstjórnar

Ísafjarðarbæjar sem haldinn
var fimmtudaginn 7. septem-
ber sl. var samþykkt tillaga
um að skrásetja í fundargerð
fagnaðarlæti og þakkir til
landsfeðra  vorra við Austur-
völl. Ástæða þessa mikla fögn-
uðar var enn einn loforðalist-
inn sem stundum er sendur
niður til jarðarinnar frá hinum
ódauðlegu sem stjórnað hafa
landinu í að því er mörgum
virðist, heila öld. Í þetta sinn
inniheldur loforðalistinn úr-
bætur í samgöngumálum á
Vestfjörðum sem fjármagnað-
ar verða með hluta af pening-
um sem fást fyrir sölu Símans.

Það væri e.t.v. ástæða til að
vera a.m.k. með væntingar ef
ekki beinlínis gleðilæti ef
verulegt fjármagn hefði sér-
staklega verið merkt til at-
vinnuuppbyggingar í  fjórð-
ungnum og skrifað undir

samning þar um með nákvæm-
um tímasetningum. En því er
nú aldeilis ekki að heilsa, hér
er einungis um að ræða áfram-
haldandi nudd við að bæta
samgöngur á Vestfjörðum.
Var það annars ekki á áætlun
hvort sem var, áður en blessað-
ur Síminn var seldur?

Vestfirðingar ættu að þekkja
þetta sjónarspil sem sett er á
svið með reglulegu millibili,
loforð gefin, áætlanir settar
niður á blað og svo þegar kem-
ur að sjálfum framkvæmdun-
um þá er allt sett í endurskoð-
un.

Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar sem einnig hefur
setið í allt of langan tíma finnur
reglulega ástæðu til að flaðra
upp um foringja sinn við Aust-
urvöll með því að senda frá
sér fagnaðarlæti yfir einhverju
sem einungis pólitískt ofsa-
trúarfólk í Sjálfstæðisflokkn-

fjarðarbæ rækt þær skyldur
sínar við bæjarbúa að setja
hnefann í borðið og sækja sinn
rétt fyrir hönd íbúa svæðisins,
hvað þá að hann hafi lyft hendi
við að verja þann sjálfsagða
rétt að fá frið til að lifa og
starfa  í sinni heimabyggð. Ísa-
fjarðarbær og um leið Vest-
firðir í heild munu gjalda fyrir
skilyrðislausa hlýðni og undir-
gefni bæjarfulltrúa Sjálfstæð-
isflokksins við valdhafann þar
sem foringinn er mærður í von
um skjótan frama innan
flokksmaskínunnar.

Þeir íbúar sem hafa sent skýr
skilaboð til ríkisvaldsins og
bent á það sem betur mætti
fara fá skömm í hattinn frá
bæjaryfirvöldum og eru sak-
aðir um  bölmóð og svartsýnis-
raus og jafnvel taldir eiga sök
á því að flæma fólk burt eða
koma í veg fyrir að fólk flytjist
til bæjarins. „Það er allt í lukk-

unnar standi á þessum bæ, bara
fáeinir nöldurseggir sem vilja
koma óorði á bæjarstjórnina.”
Jafnvel fjölmiðlar sem reyna
að greina frá ástandinu eru sak-
aðir um að vera í þessum
óvinahópi, þeir fá sömu skila-
boð, „hættið að veikja byggð
með röngum fréttum.“ Já þeir
eru víða sökudólgarnir sem
reyna að koma óorði á bæjar-
stjórnina.

Hvernig er hægt að ætlast
til að Vestfirðir styrkist, eflist
og blómgist ef endalaust berast
röng skilaboð frá stærsta sveit-
arfélaginu á Vestfjörðum? Nei
sendum ekki ótímabærar
þakkir vegna loforða sem seint
eða aldrei verða efnd. Fögnum
aldrei fyrr en við verklok.
Sendum því skýr skilaboð og
sækjum fram.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar-

innar í Ísafjarðarbæ.

um kemur auga á, já og Fram-
sókn skoppar á eftir í von um
glaðning.  Einn lítill vegaspotti
hér og eitt starf þar, alltaf eru
sendar kærar þakkir með til-
heyrandi fagnaðarlátum, fáni
dreginn að húni og slegið upp
veislu. Afar sjaldan hefur
meirihluti bæjarstjórnar í Ísa-

Bryndís Friðgeirsdóttir.

Opið bréf til yfirvalda
skólamála í Ísafjarðarbæ

Mér finnst æðislegt að eiga
heima á Ísafirði og margt
sem er gott hérna. Mér finnst
samt að ekki sé allt í lagi í
skólanum okkar. Í fyrsta lagi
er skólalóðin bara möl, gata,
einn lítill kastali fyrir yngstu
börnin og nokkur rifin mörk.
Á síðasta ári var hægt að
leika sér í blómagarðinum
en núna eru blómin orðin
mikilvægari en við krakk-
arnir. Við megum ekki stiga
fæti þar innfyrir í frímínútun-
um.

Önnur vandræði eru að
sumir krakkarnir eru oft
lagðir í einelti eða ráðist á þá
af minnsta tilefni ef þá nokk-
ru. Því er m.a. annars um að

það sé hægt að laga mjög
margt þar. Kannski væru
hlutirnir öðru vísi og betri
ef meiri agi væri í skólanum
og á skólalóðinni? Kannski
bæru krakkarnir meiri virð-
ingu fyrir umhverfinu og
öðrum skólafélögum svo
ekki sé minnst á kennarana
ef skólalóðin væri útbúin af
meiri metnaði? Kannski liði
okkur krökkunum og kenn-
urunum öllum betur í skól-
anum og í frímínútum ef við
værum betri hvort við ann-
að? Ætli skólinn yrði ekki
betri þannig og ætli árangur
okkar allra yrði ekki meiri?

Nemandi í Grunnskóla
Ísafjarðarbæjar.

kenna að þeir sem eiga að
fylgjast með okkur í frímínút-
unum láta hlutina of oft af-
skiptalausa eða skerast seint í
leikinn.

Mér finnst mjög gaman í
tímunum en frímínuturnar eru
vandamál og þar líður ekki
alltaf öllum vel. Ég held að

Grunnskólinn á Ísafirði.Hundruðir manna hafa ritað nafn sitt á undirskriftarlista á
netinu til að mótmæla þeirri aðgerð Súðavíkurhrepps að breyta
skipulagi þannig að Garðstaðir í Ögurvík í Ísafjarðardjúpi eru
skilgreindir sem iðnaðar- og athafnasvæði. „Með því er fallegu
umhverfi Ögurvíkur við Ísafjarðardjúp breytt í ömurlegan
ruslahaug. Við óskum eftir því að sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
gæti hagsmuna eigenda og íbúa Ögurs sem hafa liðið fyrir
ruslasöfnun nágrannans í fjölda ára. Einnig krefjumst við þess
að svæðið verði hreinsað samkvæmt samþykkt um meðhöndlun
úrgangs hjá Súðavíkurhrepp,“ segir m.a. á síðunni sem ábúendur
í Ögri standa að.                                               – halfdan@bb.is

Mótmæla bílakirkju-
garði á Garðstöðum

Garðstaðir.

Bolvíkingar! Hjarta- og fjölskyldu-
gangan 2005 verður laugardag-
inn 24. septemner kl. 10. Geng-
ið verður frá sundlauginni.

Ísfirðingar! Hjarta- og fjölskyldu-
gangan 2005 verður sunnu-
daginn 25. september kl. 14:00.
Gengið verður frá sjúkrahúsi.

Til sölu er Emmaljunga barna-
vagn. Burðarrúm fylgir. Uppl. í
síma 456 7557.

Þú sem tókst þurrkublöðin af
krananum við Sundahöfn, það
er búið að setja ný ef þig vantar
fleiri.

Blak! Æfingar eru á þriðjudög-
um kl. 21 og á fimmtudögum
kl. 19:40. Allar konur velkomnar.

Til sölu er MMC Pajero, dísel,
árg. 99, ekinn 183 þús. km.
Uppl. í síma 861 7521.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Túngötu 20. Er laus 1. október.
Uppl. í síma 893 8753.

Til sölu er glænýr Trip Trap
stóll. Sessa fylgir. Verð kr. 15
þús. Uppl. í síma 868 3040.

Til sölu er píanó. Uppl. í síma
845 5636 á kvöldin.

Óska eftir Hokus Pokus stól,
gefins eða ódýrt. Upplýsingar
í síma 456 1270.

Þú sem tókst grænt Trek hjól
(kvenna) við Fjarðarstræti 59,
föstudaginn 16. sept. Vinsam-
legast skilið á sama stað eða
til lögreglu.

Til sölu MMC Carisma Avensis
árg. 99. Uppl. í símum 894 4032
eða 854 4032.
Gleraugu töpuðust í Bolungar-
vík um síðustu helgi. Það ætti
að vera hálsband á þeim. Uppl.
í síma 456 7459.
Furukoja með dýnum fæst gef-
ins. Uppl. í síma 456 4086.

Til sölu er Toyota Corolla Tour-
ing árg. 1997, ekinn 144 þús.
km. Tilboð óskast. Upplýsing-
ar í síma 862 9868.

Óska eftir notaðri, stórri, frysti-
kistu. Uppl. í síma 898 4043.

Til sölu er hundabúr í meðal-
stærð. Uppl. í síma 849 2341.

Hvítasunnukirkjan Sal-
em: Samkomur á sunnu-

dögum kl. 16:30. Lofgjörð,
bæn, hugvekja, fyrirbænir.
Suðureyrarkirkja: Söng-

vamessa nk. sunnudag kl.
17. Þorsteinn Haukur Þor-
steinsson mun leiða söng
og spila undir. Áhersla á

ferska og fallega trúarlega
tónlist víða úr heiminum.
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Sigurður Jónsson á Ísafirði skrifar

Sóðaskapur...
Það var lenska á Ísafirði

um langt árabil að framtak-
samir unglingar létu rusla-
fötur bæjarins njóta krafta
sinna og spörkuðu þeim nið-
ur af ljósastaurunum trekk í
trekk. Þetta var heldur hvim-
leiður siður og var oft mikið
að gera hjá bæjarstarfsmönn-
um að þrífa upp ruslið og
tjasla upp fötunum. Lengi
vel virtist sem ómögulegt
ætlaði að vera að tjónka við
þessa sóða og lögreglan virt-
ist ráðþrota. Loks voru smíð-
aðar og settar upp rammgerð-
ar tunnur sem virtust tolla
uppi. Það sem ég held samt
að hafi verið besta ráðið var
að þegar sást til sóðanna voru
þeir einfaldlega látnir sjálfir
þrífa upp eftir sig skítinn í
lögreglufylgd. Þeir sem lentu
í slíku veltu ekki fleiri tunn-
um, og þeir sem sáu til veltu
heldur ekki tunnum.

Hvar er nú lögreglan þegar
hinir verstu sóðar vaða um
viðkvæm svæði í Jökulfjörð-
um og byggja vegi í leyfis-
leysi? Þarna er þó augljóst
hverjir hafa verið á ferð og
ætti að vera hægur vandi að
fylgja þeim strax norður og
láta þá þrífa upp eftir sig.
Undanfarin ár hafa nokkrir
Jökulfjarðabændur heldur
fært sig uppá skaftið með
framkvæmdagleði en nýleg
vegalagning í Leirufirði hlýt-
ur að slá öllu við í sóðaskap
og reyndar ótrúlegum dóna-
skap gagnvart stjórnendum
Ísafjarðarbæjar og öllum
öðrum íbúum á svæðinu.

Þetta er kannski öllu alvar-
legra heldur en hjá rusla-
tunnubrjótunum þar sem
hérna er um fullorðið fólk
að ræða sem ætti að teljast
tiltölulega skynsamt. Ekki
hefur þetta gerst óvart heldur
virðist sem þetta sé nokkuð
„einbeittur brotavilji“. Menn
virðast hafa fengið ríkisstyrk
til þess arna undir yfirskini
einhverrar landbrotsvarnar
en ef til vill alltaf ætlað fyrst
og fremst að byggja veg. Það
er svo kapítuli útaf fyrir sig
hvernig alþingismenn hafa
tjáð sig um þetta. Ég vona
að það sé ekki rétt haft eftir
þingmönnum Sjálfstæðis-
flokksins að þeir styðji þess-
ar framkvæmdir og hafi talið
það „firringu“ að gera at-
hugasemdir við þetta.

Það hefur verið tiltölulega
góð almenn sátt um landnýt-
ingu í Jökulfjörðum og á
Hornströndum um langt ára-
bil. Landeigendur og yfir-
völd hafa sameinast um að
viðhalda þessum einstæðu
náttúruperlum á nokkuð
skynsamlegan hátt. Mér sýn-
ist nú ljóst að sumum land-
eigendum verður ekki treyst
til að „passa“ svæðið. Tími
er kominn til taka nú skrefið
og stækka friðlandið þannig
að það nái í það minnsta líka
yfir alla Jökulfirði og Snæ-

fjallaströnd. Á sama tíma
má sníða nokkra agnúa af
núverandi reglum um um-
gengni um friðlandið og
skipulag. Mér finnst t.d.
engin sérstök þörf á því að
takmarka aðgengi fólks að
landinu eða krefjast þess að
menn tilkynni um ferðir
sínar á ákveðnum árstímum.
Einnig þarf skynsamlegar
og eðlilegar reglur um upp-
byggingu og nýtingu land-
eigenda á jörðum sínum.

En bílar og vinnuvélar
eiga engin erindi í Jökulfirði
og það er gjörsamlega óþol-
andi að einstakir landeig-
endur telji sig geta tekið
stórkostlegar stefnumark-
andi ákvarðanir um vegamál
á eigin spýtur. Þeir sem
ruddu veginn í Leirufjörð
hljóta að verða að þrífa eftir
sig á eigin kostnað. Það er
gríðarlegt verkefni og áreið-
anlega kostnaðarsamt að
laga þessar skemmdir og
koma svæðinu í upprunalegt
horf, en því þurfa þessir
menn auðvitað að byrja á
strax og óþarfi að bíða neitt
með það. Þarna þarf að eyða
veginum fullkomlega og
græða upp sárið þannig að
ekki sjáist nein ummerki.
Ég reikna með að uppgræð-
slan verði erfiðust og geti
verið margra ára eða áratuga
verkefni.

Búseta á Vestfjörðum
hefur um aldir byggst á
skynsamlegri nýtingu nátt-
úruauðlinda. Þannig mun
það einnig vera áfram. En
nýting náttúruauðlinda snýst
ekki eingöngu um að draga
fisk úr sjó eða virkja fall-
vötn. Hún snýst líka um að
njóta náttúrunnar í víðasta
skilningi meðal annars með
því að ferðast um hana sér
til ánægju og yndisauka og
hún snýst líka um að skapa
atvinnu með því að leyfa
þeim sem ekki eru svo
heppnir að búa á þessu
svæði að njóta þess líka.
Okkar ábyrgð er mikil að
fara vel með umhverfi okkar
og skila því áfram til kom-
andi kynslóða þannig að
sómi sé að.

– Sigurður Jónsson,
Hlíðarvegi 38, Ísafirði.

Sigurður Jónsson.

Starfsmenn Félagsvísindastofnunar HÍ hafa lokið viðtölum við kennara MÍ

Þrír starfsmenn Félagsvís-
indastofnunar Háskóla Íslands
hafa lokið viðtölum við núver-
andi starfsmenn Menntaskól-
ans á Ísafirði vegna úttektar á
stjórnunarháttum og samskipt-
um innan skólans sem mennta-
málaráðuneytið fól stofnun-
inni að vinna. Friðrik H. Jóns-
son, forstöðumaður Félagsvís-
indastofnunar, segir vinnu við

úttektina ganga vel.
„Samkvæmt samningi við

ráðuneytið eigum við að skila
niðurstöðum 20. október. Það
er búið að ræða við núverandi
starfsmenn skólans en það á
eftir að ræða við ýmsa aðra.
Þá verður ýmis konar gagna-
söfnun í gangi fram í október“,
segir Friðrik. Eins og sagt hef-
ur verið frá var seint í júní

ákveðið í kjölfar bréfs Ragnars
H. Hall lögmanns Félags fram-
haldsskólakennara, og í sam-
ráði við Ólínu Þorvarðardóttur
skólameistara MÍ, að fram færi
slík úttekt.

Það verður síðan ráðuneyt-
isins að ákveða hvort, hvenær
og með hvaða hætti niðurstöð-
ur úttektarinnar koma fyrir
sjónir almennings. Þrátt fyrir

margítrekaðar tilraunir undan-
farna daga og vikur hefur ekki
enn tekist að ná í Guðmund
Árnason ráðuneytisstjóra í
menntamálaráðuneytinu veg-
na þessa máls. Til að sanngirni
sé gætt skal þess getið að eins
og venjulega á þessum árstíma
eru fundahöld tíð hjá starfs-
mönnum ráðuneytisins.

– halfdan@bb.is

Niðurstöðum úttektar skilað til
menntamálaráðuneytis 20. okt.

Hagstofa Íslands hefur enn
ekki fengið svör frá nokkrum
sveitarfélögum og því hefur
ekki verið hægt að uppfæra
tölur um fjölda starfandi á
Vestfjörðum. Tölur um fjölda
starfandi fólks eftir landsvæð-

um og atvinnugreinaflokkum
voru birtar þann 20. júní. Þar
kom m.a. fram að opinberum
starfsmönnum í fjórðungnum
hefði fækkað um 60 eða um
13%, og vakti mikla athygli.

Í ljósi þess vildi Hagstofan

ganga úr skugga um að þær
væru réttar og setti af stað
endurskoðun sem stóð til að
ljúka með haustinu. Jón Már
Halldórsson, sem sér um það
verk hjá Hagstofunni, segir er-
indi hafa verið send til launa-

deilda hjá opinberum aðilum
og standi á nokkrum stórum
sveitarfélögum að svara. Hann
segir næsta skref að innheimta
svörin svo hægt verði að ljúka
endurskoðuninni.

– kristinn@bb.is

Sveitarfélögin eru flöskuháls
Öflun upplýsinga um fjölda starfandi fólks á Vestfjörðum

Stefnt er að því í vetur að
bjóða út nýbyggingu á lóð
Grunnskólans á Ísafirði sem
kemur til með að hýsa kennslu
í sérgreinum, eins og smíði og
matreiðslu, nokkurskonar
verknámshús. Eins og gefur
að skilja er byggingartími á
skólalóð stuttur og því er stefnt
að því að hefjast handa um
leið og skóla lýkur í vor. Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, segir ætlunina
að ljúka útboði og vali á verk-
taka í vetur svo allt verði klárt
þegar hinn stutti byggingar-

tími rennur upp.
Nýja byggingin mun tengja

saman húsin sem í daglegu
tali eru nefnd gamli barnaskól-
inn og nýi barnaskólinn. Bygg-
ingarnefnd framtíðarhúsnæðis
GÍ kom saman fyrir skemmstu
og þar lagði Einar Ólafsson,
hönnuðu verksins, fram bygg-
ingarnefndarteikningar og fór
yfir stöðu mála. Nefndin ákvað
að ekki yrði sett upp loftræsti-
kerfi, þess í stað verði opnan-
leg fög notuð til að loftræsta
húsnæðið. Þó skuli gera ráð
fyrir vélrænu útsogi frá eld-

húsi, smíðastofu og glugga-
lausum geymslum. Aðspurður
segist Halldór telja mjög já-
kvætt ef hægt er að hanna hús
þannig að ekki þurfi að koma
til vélrænnar loftræstingar,
þannig losni menn við ýmis
vandamál og kostnað.

Þá var ákveðið að ganga til
samninga við Teiknistofuna
Eik um hönnun lóðar skólans.

Saga húsnæðismála Grunn-
skólans á Ísafirði er löng og
spannar margar bæjarstjórnir.
Mikill pappírsfrumskógur
skýrslna og álita hefur orðið

til í gegnum tíðina en nú hyllir
undir framkvæmdir við stóran
áfanga. Halldór segir að þó
nýbyggingar hafi ekki risið
ennþá hafi húsnæðismál skól-
ans verið á meiri hreyfingu en
mörg undanfarin ár. „Það hefur
heilmikið gerst. Það er búið
að endurgera steininguna á
gagnfræðaskólahúsinu, búið
að taka samkomusalinn í gegn,
verið að ljúka mötuneyti, búið
að taka í gegn framhlið gamla
barnaskólans og margt verið
gert í Kaupfélagshúsinu“,
sagði Halldór. – kristinn@bb.is

Framkvæmdir boðnar út í vetur
Nýtt verkmenntahús Grunnskólans á Ísafirði

Framhlið gamla barnaskólans hefur verið endurnýjuð.
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Iðkendur, þjálfarar og nánustu ættingjar áttu saman góða stund yfir kaffi og kökum.

Uppskeruhátíð Boltafé-
lags Ísafjarðar var haldin í
íþróttahúsinu á Torfnesi á

laugardag. Veitt voru verð-
laun fyrir ýmsa þætti

knattspyrnunnar svo sem
ástundun, framfarir og

prúðmennsku fyrir tíma-
bilið sem nú er að ljúka.

Knattspyrnukona og –
maður ársins voru Anna

Marzellíusardóttir og Jón
Helgi Guðnason. Þá hlaut
Ásgeir Guðmundsson sér-

stök verðlaun fyrir starf
sitt hjá félaginu en hann

hefur verið vallarstjóri og
þjálfari til margra ára. Þá

fengu allir iðkendur viður-
kenningu. Vel var mætt og
áttu iðkendur, þjálfarar og

nánustu ættingjar saman
góða stund yfir kaffi og

kökum í boði foreldra
barna sem æfa með Bolta-

félaginu.
– thelma@bb.is

Anna og Jón Helgi knatt-
spyrnufólk ársins hjá BÍ

Veitt voru ýmis verðlaun fyrir tímabilið sem var að ljúka. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra, Halldóra S. Sigurðardóttir eiginkona
Jóhannesar, sr. Kristinn Friðfinnsson og afmælisbarnið Jóhannes Kristjánsson.

Jóhannes Kristjánsson eftirherma frá Ingjaldssandi hélt
upp á fimmtugsafmæli sitt á Núpi í Dýrafirði laugardaginn
10. september. Fyrr um daginn hafði hann og unnusta
hans, Halldóra S. Sigurðardóttir, gengið að eiga hvort ann-
að á Brekku á Ingjaldssandi en fáir vissu að slíkt stæði til.
Um kvöldið var margt góðra gesta í afmælis- og giftinga-
veislu Jóhannesar. Meðal þeirra sem stigu á stokk og héldu
ræðu til heiðurs afmælisbarninu var Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra, en Jóhannes er hvað þekktastur
fyrir að herma eftir Guðna. Vakti ræða hans mikla lukku
og lágu menn í gólfinu af hlátri. Að borðhaldi loknu var
stiginn dans fram á nótt við undirleik Hjónabandsins.

Jóhannes
eftirherma
fimmtugur

Halldóra og Jóhannes ásamt Össuri Skarphéðinssyni.

Framsóknarmennirnir Ásvaldur Guðmundsson  og Kristinn H. Gunnarsson.
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Vestfirðingar upplifa meiri áhættu á veg-
um úti að vetrarlagi en aðrir landsmenn
„Vestfirðingar upplifa

mikla áhættu vegna reglu-
bundinna ferða sinna að vetrar-
lagi, mun meiri en íbúar ann-
arra landshluta og skera sig í
raun alveg úr“. Þannig komast

sérfræðingar Rannsóknastofn-
unar Háskólans á Akureyri að
orði í nýlegri skýrslu um sam-
göngur á Vestfjörðum sem
unnin var fyrir sveitarfélögin í
Barðastrandarsýslu. „Almennt

upplifa Vestfirðingar mesta
áhættu vegna reglubundinna
ferða sinna eða fjórum pró-
sentustigum hærra en lands-
meðaltalið og hæsta gildi fyrir
fjóra af þessum sjö þáttum!

Það eru hins vegar í þremur
áhættuþáttum sem Vestfirðir
skera sig úr. Hér er um að
ræða ófærð, hættu af skriðu-
föllum eða snjóflóðum og að
vegirnir séu viðsjárverðir. Þá
er áhætta af hvassviðri og
sviptivindum með mesta tíðni
meðal Vestfirðinga og þeir
koma næst verst út hvað varðar
áhættu af sökum hálku. Þetta
verður að teljast mjög sláandi

niðurstaða og sýnir hvað Vest-
firðingar upplifa aðstæður sín-
ar slæmar til ferða að vetrar-
lagi.“

Skýrsluhöfundar leggja til
endurbætur í vegakerfinu sem
miði að því að færa vegina
niður á láglendið en þær komi
mest til móts við slæma upp-
lifun á vegakerfinu. Skýrslu-
höfundar nefna endurbætur á
Djúpvegi og Vestfjarðarvegi

sem nú eru í deiglunni sem
mikilvæg skref til að draga úr
neikvæðri upplifun vegfar-
enda. Vafalaust á það við um
ýmsa aðra vegi sem skýrslan
tekur ekki til, og má taka nær-
tækt dæmi af vegunum um
Óshlíð og Súðavíkurhlíð þar
sem er mikil og regluleg um-
ferð og vaxandi áhyggjur af
öryggismálum.

– kristinn@bb.is

Óshlíðarvegur er meðal þeirra leiða á Vestfjörðum þar sem vegfarendur
gera vaxandi kröfu um öryggisúrbætur. Mynd: Jónas Guðmundsson.

Stígurinn liggur frá Stakkanesi inn að Tunguá.

Útlit er fyrir að nýgerður
göngustígur frá Stakkanesi í
Skutulsfirði inn að Tunguá
komi til með að kosta um 23
milljónir króna. Búið er að
samþykkja reikninga fyrir
aukaverkum upp á 3 millj-
ónir, en tilboð verktakafyr-
irtækisins KNH hljóðaði

upp á tæplega 20 milljónir
króna.

Aðspurður segir Jóhann
Birkir Helgason, bæjartækni-
fræðingur Ísafjarðarbæjar, að
verkinu sé svo gott sem lokið
og að til sé orðinn nokkuð
samfelldur göngustígur frá
Eyri að Holtahverfi. Um það

var rætt á sínum tíma að láta
stiginn liggja ofar í hlíðinni,
en umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar samþykkti í mars
að leggja það til við bæjarráð
að stígurinn yrði lagður
meðfram Skutulsfjarðar-
braut. Á það var fallist og
hófust framkvæmdir í júní.

Framkvæmdir við byggingu
tveggja iðnaðarhúsa á Lang-
eyri sem Vestfirskir verktakar
byggja fyrir Súðavíkurhrepp
eru á áætlun. „Verkið hefur
gengið vel, við erum búnir að
setja stálgrindurnar upp og er-
um nú að hefjast handa við

setja upp einingarnar. Að því
loknu verður farið í fram-
kvæmdir innandyra í öðru hús-
inu sem mun hýsa áhaldahús
hreppsins og slökkviliðsstöð
en enn er óákveðið undir hvað
hitt húsið verður nýtt“, segir
Garðar Sigurgeirsson hjá

Vestfirskum verktökum.
Iðnaðarsvæði hefur verið

skipulagt á Langeyri sem er
skammt innan við íbúabyggð-
ina í Súðavík. Verkinu á að
vera lokið 1. október og segir
Garðar að það eigi að standast.

– thelma@bb.is

Framkvæmdir við
iðnaðarhús ganga vel

Langeyri í Álftafirði

Kostar að líkindum
um 23 milljónir króna

Nýgerður göngustígur í Skutulsfirði

Framkvæmdir við uppbyggingu iðnaðarsvæðis á Langeyri eru vel á veg komnar.
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Teiknar vestfirska kirkju-
garða og skrásetur legstaði

Vilborg Arnarsdóttir í Súðavík leggur ekki í
vana sinn að fara troðnar slóðir. Hún er kunn á
Vestfjörðum fyrir að vera frumkvöðull að upp-

byggingu Raggagarðs, fjölskyldugarðs Vestf-
jarða, í Súðavík þar sem hún hefur lyft grettis-
taki og virkjað samborgarana með til verksins.

Fyrir skemmstu kynnti sjónvarpsmaðurinn Gísli
Einarsson Vilborgu fyrir alþjóð í þætti sínum Út

og suður í Ríkissjónvarpinu. Þar varpaði hann
ljósi á aðra forvitnilega hlið Vilborgar sem tæp-
ast var hægt að gera full skil í stuttu sjónvarps-

viðtali og er því forvitnilegt að grennslast frekar
fyrir um. Undanfarin ár hefur Vilborg nefnilega

sinnt annars konar frumkvöðlastarfi við að
teikna upp kirkjugarða og skrásetja leiði á

Vestfjörðum. Það starf hófst með liðsinni hennar
við sóknarnefndina í Súðavík þegar þurfti að
teikna upp kirkjugarðinn þar og hefur teygt

anga sína inn Djúp og vestur yfir heiðar. Vilborg
segir brýnt að halda starfinu áfram enda margir

gamlir kirkjugarðar á Vestfjörðum á stöðum
sem ekki eru lengur í byggð og þarf að skrásetja
sem fyrst. Með tímanum verði það erfiðara þar

sem garðarnir geti fallið í órækt og staðkunnugir
horfið yfir móðuna miklu.

Á sumrin er Vilborg starfs-
maður Sumarbyggðar í Súða-
vík og sökum áhuga hennar á
kirkjugörðum er hún smám
saman að öðlast óvænt hlut-
verk í ferðaþjónustunni á
svæðinu sem nokkurs konar
umboðsmaður þeirra sem
horfnir eru úr jarðvistinni.
Þekking hennar hefur spurst
út og þannig gerist það stund-
um að til hennar leitar fólk í
leit að leiðum forfeðra sinna
sem hún vísar á réttan stað.
Reyndar má benda áhugasöm-
um á að afrakstur vinnu Vil-
borgar má einnig nálgast á Int-
ernetinu á www.gardur.is þar
sem hægt er að leita að dvalar-
stað ástvina eða skoða upp-
drætti af kirkjugörðum.

– Er þetta áhugamál sem þú
hefur haft lengi?

„Nei, ég byrjaði árið 2003,
þá teiknaði ég garðinn í Súða-
vík. Þar vantaði nýja teikningu
sem sýndi garðinn eftir að
kirkjan hafði verið sett þar nið-
ur. En kirkjan var flutt í garð-
inn eftirá, eins og frægt er. Þar
sem ég hafði teiknað eldhús-
innréttinguna mína sjálf bauð
ég sóknarnefndinni að teikna
upp garðinn. Síðan hafa margir
komið til mín að spyrja um
leiði. Stundum var spurt út í
fólk sem er jarðað á Eyri í
Seyðisfirði, en þar voru Súð-
víkingar jarðaðir í eina tíð, og
þá vantaði mig nafnalista yfir
garðinn þar. Þá varð úr að ég
fór inn á Eyri og teiknaði upp
garðinn og skrásetti. Það var
meira en að segja það því að
fyrir 10-15 árum síðan hafði
garðurinn verið sléttaður. Þá
voru steinarnir færðir og settir
hælar í staðinn og síðan var
jarðvegurinn jafnaður. Menn

voru að taka garðinn í gegn en
láðist að klára það strax og
svo óheppilega vildi til að
teikningarnar týndust. Þannig
týndust sum leiðin hreinlega
og voru átta krossar í garðinum
með engum nöfnum á.

Um vorið 2004 fór ég inn-
eftir til að teikna upp garðinn
og hafði upp á teikningum af
garðinum hjá byggingarfull-
trúa – gömlum teikningunum
sem enginn vissi lengur um.
Úr þessu varð mikið púsluspil
því þarna var annars vegar um
að ræða nafnalista og síðan
voru blöð sem var búið að
rissa á. En að lokum gekk þetta
upp og það var hægt að finna
út hverjir lágu undir hvaða
krossi.“

Mikið grúskMikið grúskMikið grúskMikið grúskMikið grúsk
– Hvað er það sem gerir

þessi verk áhugaverð?
„Ég hef mjög gaman af því

að teikna og skipuleggja svo
það má segja að í þessu við-
fangsefni sameinist ýmislegt
sem ég hef áhuga á. Síðan
komst ég að því að það eru
ekki til teikningar af flestum
þessara gömlu kirkjugarða.
Legstaðaskrá hefur heldur
ekki verið til í aðgengilegu
formi og upplýsingar eru að
hverfa af mörgum steinanna.
Þá þarf maður að beita brögð-
um eins og að nota skólakrít
og kríta steinana. Þá sér maður
útlínur stafanna og getur fund-
ið út hver liggur þar. Þannig
eru notuð ýmis ráð til að kom-
ast yfir upplýsingarnar.

Svo þykir mér líka gaman
að þegar maður er farinn að
þekkja garðana vel þá sér mað-
ur að hver og einn hefur sitt

sérstaka yfirbragð eða stíl. Enn
sem komið er finnst mér Ög-
urkirkjugarðurinn mest spenn-
andi. Þar er svo mikið af leið-
um og margir gamlir steinar
sem mikið hefur verið letrað
á. Þó að áletrunin sé meira en
aldar gömul þá fær maður
stundum tár í augun þegar
maður les hana. Síðan sér mað-
ur hvernig ýmis tískufyrir-
brigði hafa gengið yfir í þessu
eins og öðru. Maður sér auð-
veldlega mismunandi tíma-
bil.“

– En hvernig kemur það til
að þú ferð af stað, garð úr
garði?

„Í fyrstu var það bara garð-
urinn heima í Súðavík og síðan
tók ég garðinn á Eyri af því ég
sé um að slá hann og hirða.
Síðan í framhaldinu lét ég
biskupsstofu vita og þessar
teikningar mínar fóru inn til
kirkjunnar og inn á gardur.is
þar sem þær birtast á tölvu-
tæku formi. Ég sagði þeim að
ég hefði áhuga á að taka fleiri
garða og spurði hvort þeir
vildu það. Þeir játtu því og í
framhaldinu sá ég að það væri
þægilegt að taka tvo til þrjá
garða á hausti. Þá fer ég á
staðinn, mæli allt saman og
skrái öll legstæði í garðinum.
Ef einhverjir heimamenn vita
af ómerktum legstæðum þar
sem er vitað sannarlega hver
er þá skrái ég það líka.

Þetta er sérkennilegt áhuga-
mál en ég veit að við erum tvö
á landinu, ég og Sigurður Pétur
Björnsson á Húsavík, sem
segja má að séum að vinna
fyrir kirkjuna með þessum
hætti. Hvorugt okkar hefur
lært nokkuð á þessu sviði en
við höfum þetta að áhugamáli.

Ég veit ekki til þess að það sé
nokkur sem hafi þetta að aðal-
starfi sínu.“

– Varla er þetta alfarið gert
í sjálfboðavinnu?

„Nei, ekki alveg. Ég hef
fengið greiðslu frá sóknar-
nefndunum á hverjum stað
sem þær sækja aftur í kirkju-
garðssjóð. Þannig getur maður
að minnsta kosti réttlætt að
verja svo miklum tíma í þetta
– maður nær upp í kostnað.
Þetta er mikil vinna og grúsk
og stundum hringi ég í ætt-
fræðinga ef ég finn ekki dag-
setningar eða nöfn.“

Víða heldriVíða heldriVíða heldriVíða heldriVíða heldri
manna hornmanna hornmanna hornmanna hornmanna horn

– Nú er sjálfsagt oft um mjög
fornar kirkjujarðir að ræða.
Getur þá jafnvel verið að
kirkjugarðarnir séu í mörgum
lögum?

„Samkvæmt reglum má
jarða aftur á legsstað eftir 80
ár en mér skilst t.d. að kirkju-
garðurinn á Eyri sé í mörgum
lögum og þar liggi margfalt
fleiri en vitað er um. Síðan eru
til gamlir aflagðir garðar, eins
og á Snæfjallaströnd, á Hjöll-
um í Skötufirði og í Laugardal.
Þetta eru garðar sem eru e.t.v.
þriggja til fjögurra alda gamlir
og eftir þá standa ekki önnur
vegsummerki en kannski ein-
hverjar þúfur. Þarna hafa ekki
verið neinir steinar enda var
ekki farið að nota þá að ráði
fyrr en eftir 1700.“

– Voru það ef til vill helst
stórmennin sem fengu steina?

„Já vafalítið þegar farið var
að nota þá fyrst. Maður sér
greinileg mynstur í mörgum

garðanna, sums staðar virðast
vera heldri manna horn. Sumir
steinanna eru með danskri
áletrun og þá er oft mikið í
lagt, með stórum stein eða
grindverki í kring. Þannig
skynjar maður heilmikla sögu.
Síðan verður maður áskynja
drepsótta sem hafa gengið yfir
landið. Þá liggja heilu fjöl-
skyldurnar jafnvel saman og
hafa verið grafnar á sama stað
og sama tíma.“

Brýnt að faraBrýnt að faraBrýnt að faraBrýnt að faraBrýnt að fara
í gömlu garðanaí gömlu garðanaí gömlu garðanaí gömlu garðanaí gömlu garðana

– Hvað ertu búin að skrá
marga garða og hvert stefnirðu
næst?

„Ég er búin með Súðavík,
Eyri í Seyðisfirði, Ögur og
Vatnsfjörð. Síðan í vor, af því
veturinn hafði verið snjóléttur,
var ég kominn af stað við að
skrá Holtskirkjugarð og Flat-
eyrarkirkjugarð í Önundar-
firði. Það verk er bara hálfnað
en ég stefni á að klára það.
Síðan er stefnan sett á Unaðs-
dal, Melgraseyri og Nauteyri
en síðan er líka kirkjugarður á
Kirkjubóli í Langadal sem
þyrfti að skrá.

Þessari vinnu fylgir að mað-
ur tekur mikið að myndum af
görðum. Oft afla ég gagnanna
á haustin og vinn úr þeim á
veturna og þá getur verið gott
að fletta upp í myndunum ef
maður er ekki viss um eitthvað
og garðurinn kominn á kaf
undir snjó. Myndirnar eiga
ekki að enda í fjölskyldual-
búminu heldur er það draum-
urinn að gefa jafnvel út litla
bók um kirkjugarðana á Vest-
fjörðum þegar maður verður
komin lengra með skráning-

una.“
– Er það orðið þannig að þú

hreinlegt manst hverjir liggja
í hvaða garði?

„Ekki get ég nú sagt það, en
það er samt ótrúlegt hvað mað-
ur kveikir á ákveðnum nöfnum
þegar þau eru nefnd. Meira að
segja er þessi þekking farin að
nýtast mér í ferðaþjónustunni.
Ég hef stundum lent í því að
vera kölluð út í garð þegar
fólk er að leita að leiðum. Það
kom til mín maður í sumar og
var að leita að afa konunnar
sinnar sem hafði farist með
skipi. Ég kveikti á því og gat
bent honum á að fara í Flat-
eyrarkirkjugarð og þar væri
leiðið fyrir miðjum garði –
svo leitinni var lokið.“

– Hvað ertu að hugsa um að
fara langt?

„Ég hreinlega veit það ekki.
Ég ætla að klára Djúpið og
síðan langar mig líka til að
skrásetja á Hornströndum og í
Jökulfjörðum. Þetta er í raun
hluti af sögu Íslendinga, þetta
fólk hefur skilið eftir sín spor
í sögu landsins þó að farið sé
og mig langar til að halda
minningu þess á lofti. Síðan
sér maður til hvort maður fer á
Strandirnar eða suðurfirðina
seinna meir, það verður bara
að ráðast. Það er mjög brýnt
að fara í þessa gömlu garða,
sérstaklega þar sem ekki er
byggð lengur og þeir eru e.t.v.
lítið hirtir. Þarna geta upplýs-
ingar tapast, það molnar úr
steinum og kunnátta á stöðun-
um tapast niður“, segir Vilborg
Arnarsdóttir í Súðavík, sem
hefur að áhugamáli að skrá-
setja skipulag og legstaði í
kirkjugörðum Vestfjarða.

– kristinn@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
21. sept.,  266. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1919 skemmdist Reykjanesviti mikið í
jarðskjálfta. Vitinn „sprakk yfir þvert og ljóstækin færð-

ust úr lagi,“ segir í Morgunblaðinu.

Þennan dag árið 1936 kom franska herskipið L'
Audacieux til Reykjavíkur. Það var þá næst hrað-

skreiðasta skip heims, gekk 44 hnúta.

Þennan dag árið 1963 var Eiríkur Kristófersson, skip-
herra sæmdur æðstu orðu sem Bretar veita erlendum

mönnum. Orðan var meðal annars veitt fyrir björgun
brestra sjómanna.

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?   · Elsa María Thompsen, leikskólastjóri á Þingeyri

Á þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árum
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustanátt og rigning eða slydda, einkum norðan-

og austanlands. Hiti breytist lítið.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðaustanátt og rigning eða slydda, einkum norðan-
og austanlands. Hiti breytist lítið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Svipað veður áfram en heldur hlýnandi.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Svipað veður áfram en heldur hlýnandi.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu ánægð(ur) með nýjan göngustíg frá
Stakkanesi að Holtahverfi?

Alls svöruðu 600. – Já sögðu 448 eða 75% – Nei
sögðu 83 eða 14% – Hlutlausir voru 69 eða 11%

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

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

Jákvæðnin er númer eitt

Íslendingar beittir
harðræði í Léttlandi

Fyrir skömmu lenti hluti af skipshöfn Langjökuls í illyrmislegri
spennu við lögregluna í Ventspils í Lettlandi með þeim afleið-
ingum, að þeir voru látnir húka í óvistlegum fangaklefum í
hálfan annan sólarhring þar til mál þeirra var tekið fyrir, fyrir
sakir sem á Vesturlöndum mundu teljast nánast hlægilegar.
Urðu mennirnir að lokum að greiða sektir sem námu nærri 13
þúsund krónum. […] Í sumar kom Langjökull til Ventspils. Um
kvöldið héldu þeir aftur til skips í strætisvagni og voru þá orðn-
ir hinir kátustu, spjölluðu saman á íslensku og fylgdu oft nokk-
ur hlátrasköll. Vissu þeir ekki fyrr til en strætisvagninn nam
staðar og inn komu tveir lögregluþjónar, en ekillinn hafði
brugðið af leið sinni til að komast á lögreglustöðina. […] Lauk
þó málinu þannig, að þeir fengu því framgengt að gefa sína
eigin skýrslu og voru þeir síðan dæmdir fyrir að hafa kallað
konu í strætisvagninum „rúski svinía“, sem dómarinn lagði út
sem rússneskt svín.

„Það er allt gott að frétta
af mér. Nú er bara mikið að
gera í skólanum og mikið
að gera vinnunni, sem er á
leikskólanum Laufási. Mað-
ur er að koma öllu af stað
aftur og setja sig í stellingar
fyrir veturinn. Veturinn legg-
st ágætlega í mig enda er
jákvæðnin númer eitt, tvö
og þrjú.

Sumarið var mjög gott.
Við fórum í langt ferðalag
austur á firði. Meðal annars
heimsóttum við Kára-
hnjúka, Reyðarfjörð, Ás-
byrgi og Akureyri. Tilgangur
ferðalagsins var ekki síst
að hitta vini og vandamenn
fjölskyldunnar. Við reynum
að gera það ár hvert að
taka fyrir einn fjórðung

landsins til að ferðast um.
Til dæmis fórum við til Borg-
arness og nágrennis á síð-
asta ári. Við erum þó ekki
búin að ákveða hvert við
förum á næsta ári. Það
kemur bara í ljós.

Annars er lítið annað að
frétta en að ég er að undir-
búa mig fyrir veturinn eftir
gott sumar.“

Árni er hér að tína kirsuber sem
hjónin segja að séu mjög bragðgóð.  Einnig dafna plómurnar vel í gróðurhúsinu.

Margt leynist í bakgörðum
húsa og hjá hjónunum Rósu
Þorsteinsdóttur og Árna Aðal-
bjarnarsyni á Ísafirði er mynd-
arlegur, gamaldags burstabær
fyrir aftan hús þeirra á Engja-
veginum.

„Við byrjuðum að byggja
burstabæinn vorið 1998.
Ástæðan fyrir því var sú að
dóttur okkar langaði í lítið hús
í garðinn og okkur vantaði
geymslu. Ekki vita margir af
bænum hjá okkur enda sést
hann ekki frá götunni“, segir
Rósa.

„Það tók mig tvö sumur að
byggja bæinn. Það var dálítið
basl að fá grasið á þakinu til
þess að vaxa en það hófst á
endanum. Í bænum geymum
við ýmislegt eins og garðvörur
en inni er einnig lítið loft svo
þar er gott rými“, segir Árni.

–Í garðinum er einnig mynd-
arlegt gróðurhús þar sem rækt-
að er allt frá kirsuberjum og
plómum til maísstöngla og
belgbauna.

„Það er nú skemmtileg saga
á bak við gróðurhúsið eða rétt-
ara sagt glerið í því. Þannig er

að þegar við vorum að gera
efri hæðina á Gamla bakaríinu
áttum við til gler úr gluggum
sem hafði verið í húsinu alveg
frá árinu 1933. Við höfðum
ætlað okkur að nýta glerið í
framkvæmdirnar en var sagt
að við gætum ekki notað það.
Við vissum því ekki hvað við
gætum gert við þessa glugga
sem við vorum búnir að sitja á
í nær 6 áratugi. Þessir gluggar
eru nú í gróðurhúsinu sem við
byrjuðum að byggja 1989.

Við höfum ræktað ýmislegt
í gróðurhúsinu má þar nefna

kirsuber, plómur, ferskjur,
maís, vínber, tómata og kú-
men“, segir Árni.

„Það eina sem vantar er
lengra sumar á Íslandi svo að
ávextirnir nái að þroskast al-
mennilega. Til dæmis ná vín-
berin aldrei að verða nógu
þroskuð. Þó þau verði stór eru
þau súr og ekki nógu góð til
átu“, segir Rósa. Óhætt er að
telja að hjónin hafi átt ófáa
góða sumardaga í gróðurhúsi
sínu og hjá burstabænum sem
gefur garðinum tignarlega
mynd.

Gamaldags burstabær og hita-
beltisgróður í bakgarðinum
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DraumaferðinDraumaferðinDraumaferðinDraumaferðinDraumaferðin · Halla Sigurðardóttir, stuðningsfulltrúi á Ísafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Ítalía er draumalandið Hnoðmörinn í Norðurfirði
„Draumalandið mitt er

Ítalía. Þangað hef ég oft
komið og langar alltaf jafn-
mikið að fara aftur. Ítalir
eru heillandi fólk, landið fal-
legt og maturinn frábær.
Ég og maðurinn minn höf-
um ferðast talsvert og
heimsótt marga áhuga-
verða staði. Má þar nefna
tvær draumaferðir til Asíu.

En stóri draumurinn er að
komast í eina góða ferð til
suðurhluta Afríku, t.d. Höf-
ðaborgar í Suður-Afríku og
Namibíu og einnig langar
mig til Suður-Ameríku t.d.
til Ekvador sem mér er sagt
að sameini allt það besta
úr þeim heimshluta,“ sagði
Halla Sigurðardóttir, stuðn-
ingsfulltrúi á Ísafirði.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Berghildur Árnadóttir, þjónustufulltrúi Sparisjóðs Vestfirðinga á Ísafirði

Mikill Eurovision aðdáandi
1 Líf – Sálin

hans Jóns míns
Samt finnst mér það mun

flottara með Hildi Völu.
Þetta lag minnir mig alltaf á
hana litlu frænku mína Isobel
Líf sem er lítið kraftaverk.

2. What´s up –
Four non blondes

Flott lag sem geymir góðar
minningar frá árinu 1995

3. No matter
what –Boyzone

Fallegur texti og flott lag,
alltaf þegar ég heyri það
hugsa ég um tvíburana,
frændur mína, sem fæddust

mikið fyrir tímann í október
1998, þetta lag var mikið í
spilun á þeim tíma.

4. Give me one reason –
Tracy Chapman

Frábært lag sem gerði
lukku árið 1996 þegar ég var
að vinna í Hraðfrystihúsinu í
Hnífsdal, mjög skemmtilegar
minningar.

5. Je n´ai que mon ame –
Natasha Saint-Pier

Hún Natasha frá Frakk-
landi söng í Eurovisionkeppn-
inni 2001 í Kaupmannahöfn
og lenti í 4. sæti. Þar sem ég
er nú mikill Eurovision aðdá-

andi þá varð ég að koma með
eitt af uppáhaldslögunum mín-
um úr þeirri góðu keppni.

6. Húsið – Síðan skein sól
Þetta lag var mjög vinsælt

þegar systir mín var unglingur
og ég komst ekki hjá því að
heyra það á hverjum degi. Mað-
ur gat ekki hugsað fyrir hávaða
á þeim tíma.

7. Í bljúgri bæn
Þessa bæn gaulaði móðir mín

yfir mér þegar ég var að reyna
að sofna á kvöldin og þetta var
áður en ég lærði að berja frá
mér. Kannski ekki beint uppá-
halds lag, en samt sem áður

greypt í huga minn.

8. Traustur
vinur – Upplyfting

Bara af því mér finnst það
skemmtilegt lag.

9. Rabbabara
Rúna –Upplyfting

Þetta er frábært stuð lag og
svo er það líka þjóðsöngur
Súðvíkinga, þar sem alltaf er
brjálað stuð og gaman.

10. Svartur Afgan
–Bubbi Morthens

Frábært lag og flottur texti,
ekkert annað um þetta lag að
segja. Berghildur Árnadóttir.

Einstök vinátta í heila öld
Fjórir ættliðir komu saman á Ísafirði fyrir

skemmstu en ástæðan fyrir því er einstök saga á
bakvið vináttu sem haldist hefur á milli þessara
tveggja ættliða í fimm kynslóðir.

„Sagan hefst fyrir um 100 árum og fjallar um
vináttu sem hefur haldist í heila öld. Hún hófst
með Sigríði Jónsdóttur og Evu Tómasdóttur
sem fæddust í byrjun síðustu aldar í Laxárdal í
Þingeyjarsýslu. Er þær giftust og fluttu í burtu
urðu þær nágrannar og vinkonur til æviloka.
Þær eignuðust dæturnar Ástu Ásvaldsdóttur og
Guðný Kristjánsdóttur sem ólust upp saman.
Eftir að önnur þeirra fluttist á milli landshorna
héldu þær samt sambandi. Þær eignuðust einnig
dætur, okkur Sigríði Magnúsdóttur og Kristínu
Brynjarsdóttur. Við kynntumst fyrir tilviljun án
þess að vita um vináttu mæðra okkar og hvað þá
að ömmur okkar höfðu einnig verið vinkonur.
Ekki endar sagan þar því við eignumst við börn
þau Björgmund Guðmundsson og Guðný
Jóhannesdóttur sem hittust í Reykjavík þegar
þau voru á tvítugsaldri og störfuðu saman í
stjórnmálaflokki. Með þeim myndaðist vinskap-
ur án þess að þau vissu um vinskap formæðra
þeirra. Örlögin valda því að  Björgmundur og
Guðný flytja svo bæði til Ísafjarðar og byrja að
vinna saman. Þau eiga tvo drengi, Steinar Anton
Björgmundsson og Skírnir Skaftason sem eru
saman á leikskóla og eru góðir vinir“, segir Sig-
ríður Magnúsdóttir Kirkjubóli í Valþjófsdal.

– Þrátt fyrir þessi tengsl höfðu þau aldrei öll
komið saman.

„Nú í september hittumst við öll í fyrsta sinn
á Ísafirði. Fyrir utan þær Sigríði og Evu sem
voru upphafið af þessu öllu saman. Við höldum
að þessi einstöku vináttutengsl á milli ættliða
komi frá þeim Sigríði og Evu sem voru svo nán-
ar alla þeirra tíð, og að það séu þeirra straumar
sem streymi í gegnum okkur þannig að úr verði
vinátta er við hittumst. Það er svo sérstakt að
vináttan hefur myndast hér og þar um landið en
ekki hefur verið um meðvituð tengsl að ræða.
Ekkert okkar vissi af þessum sérstöku tengslum
fyrr en eftir á. Tilviljun eða ekki, allavega er hér
um sterka vináttu að ræða“, segir Sigríður.

Talið frá efstu röð; Sigríður Magnúsdóttir og Kristín Brynjarsdóttir, Steinar Anton
 Björgmundsson Ásta Ásvaldsdóttir og Guðný Kristjánsdóttir Skírnir Skaptason.

Björgmundur Guðmundsson og Guðný Jóhannesdóttir. Mynd: Þorsteinn Tómasson.

Gunnsteinn Gíslason, fyrrum kaupfélagsstjóri í Norðurfirði á Ströndum, er
afbragðs matreiðslumaður ef hann vill það við hafa. Eitt sinn sem oftar brá
Margrét Jónsdóttir eiginkona Gunnsteins sér af bæ og varð því kaupfélags-
stjórinn að sjá um matseldina á meðan.

Gunnsteinn var að sjóða saltfisk þegar Pétur Guðmundsson í Ófeigsfirði,
Sela-Pétur, bar að garði. Hann bauð Pétri að borða með sér. Þá er Pétur settist
við eldhúsborðið var kaupfélagsstjórinn að bræða hnoðmörinn eða flotið út á
fiskinn í litlum skaftpotti eða ausu.

Svo tóku þeir félagar til matar síns. Pétur stappaði allt saman í eina kássu
með gafflinum, kartöflur, saltfisk og flot. Síðan tók hann gríðarstóra klessu af
kássunni á gaffalinn og stakk upp í sig, enda banhungraður. Fljótlega gretti
hann sig, dró út úr sér langt band og sagði:

Ég er nú ekki matvandur maður og hef aldrei verið. En þetta helvíti get ég
ekki étið. Gunnsteinn fór að athuga málið og sagði svo:

Andskotinn maður! Ég hef brætt kubbkertið hennar Maddýjar í staðinn fyrir
hnoðmörinn. Það er alveg eins og mörtafla.

Unnið að
fjármögnun
Óvíst er hvenær hafist
verður handa við byggingu
nýs sýningar- og umsýslu-
húsnæðis Byggðasafns
Vestfjarða í Neðstakaup-
stað á Ísafirði. Eins og
sagt hefur verið frá var
nýtt og fullkomið geymslu-
húsnæði safnsins tekið í
notkun í sumar og var af
því tilefni opnuð þar sýn-
ingin „Af norskum rótum“.
Seinni áfangi nýbyggingar-
innar verður sýningarhús-
næði, að hluta til úr gleri,
og segir Jón Sigurpálsson
safnvörður að nú sé unnið
að fjármögnun verkefnis-
ins.

Jákvæð
framlegð
Framlegð frá rekstri hjá Ísa-
fjarðarbæ var jákvæð um 121
milljón króna á fyrstu sjö
mánuðum ársins en neikvæð
um 51 milljón króna að teknu
tilliti til fjárfestinga. Þetta
kemur fram í mánaðarskýrslu
fjármálastjóra um rekstur og
fjárfestingar á árinu 2005.
Samkvæmt fjárhagsáætlun er
gert ráð fyrir því að framlegð
frá rekstri verði 23 milljónir í
lok ársins en verði neikvæð
um 269 milljónir króna að
teknu tilliti til fjárfestinga.

Ísafjarðarbær mun leita
samráðs við meðeigendur
sína í félagsheimilinu á
Flateyri um sölu á eign-
inni. Bæjarráð hefur falið
bæjarstjóra að skrifa með-
eigendunum og kynna fyrir
þeim erindi Pjeturs Stef-
ánssonar, myndlistar-
manns, sem vill koma þar
upp alþjóðlegu vinnustofu-
setri fyrir listamenn. Á
fundi bæjarráðs var lagt
fram minnisblað bæjarrit-
ara þar sem greint er frá
því að eigendur félags-
heimilisins séu fjórir. Ísa-
fjarðarbær eigi 40% hlut,
verkalýðsfélagið Skjöldur
30%, íþróttafélagið Grettir
eigi 15% og kvenfélagið
Brynja eigi 15%.

Ísafjarðar-
bær leitar
samráðs
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Stefnan Ingibjargar þingfest
Í gær var þingfest í Hér-

aðsdómi Reykjavíkur stefna
Ingibjargar Ingadóttur,
enskukennara við Mennta-
skólann á Ísafirði, gegn rík-
issjóði vegna vangreiddra
launa og viðurkenningar á
rétti til launa. Ingibjörg var
sem kunnugt er svipt starfi
sviðsstjóra erlendra tungu-
mála snemma á árinu og
lækkaði þremur mánuðum

eftir það í launum um tvo
launaflokka.

Sviptingin kom í kjölfar
þess að Ingibjörg stefndi skól-
anum til að fá skriflegri áminn-
ingu Ólínu Þorvarðardóttur
skólameistara hnekkt. Því máli
lauk með dómssátt í lok apríl
þegar skólameistari dró
áminningu sína til baka. Síðar
var Menntaskólanum á Ísafirði
gert að greiða 200 þúsund

krónur í málskostnað vegna
þessa.

Segir í stefnu Ingibjargar að
skólameistari hafi brugðist við
hinni fyrri stefnu með tvennum
hætti, annars vegar með vörn-
um í dómsmálinu en hins vegar
með því að svipta Ingibjörgu
sviðsstjórastöðu. Er því haldið
fram að sviptingin hafi verið
ólögmæt og eingöngu gerð í
hefndarskyni. – halfdan@bb.is Menntaskólinn á Ísafirði.

Landnotkun Garðstaða í Ögurhreppi í Ísafjarðardjúpi

Hreppsnefnd fellur
 frá fyrri ákvörðun
Hreppsnefnd Súðavíkur-

hrepps hefur samþykkt að falla
frá fyrri ákvörðun sinni um
samþykkt tillögu til breytinga
á aðalskipulagi sem felur í sér
breytta landnotkun á Garð-
stöðum í Ögurvík í Ísafjarðar-
djúpi. Í framhaldi af álitsgerð-
um Andra Árnasonar lög-
manns hreppsins var ákveðið

að falla frá fyrri samþykkt sem
hefði getað falið það í sér að
jörðin yrði skilgreind sem at-
hafna- og iðnaðarsvæði.

„Við viljum vera með bæði
belti og axlabönd í þessu máli,
gagnvart öllum aðilum“, segir
Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps.

„Ástæða þess að fallið var

frá fyrri ákvörðun er tvíþætt.
Annars vegar er um að ræða
formgalla á umsókn um starfs-
leyfi þar sem um marga land-
eigendur er að ræða. Í þessari
umsókn er umsækjandi ekki
skráður landeigandi þó svo að
hann sé vissulega með notk-
unarrétt á jörðinni.“

„Í öðru lagi er kveðið skýrt

á um það í 9. og 27. greinum
skipulags- og byggingalaga að
sveitarfélögum sé nánast
óheimilt að breyta skipulagi

fyrir starfsemi sem þegar er
hafin. Áður en slíkar breyt-
ingar eru samþykktar skal af-
má öll vegsummerki um rekst-

urinn“, segir Ómar Már. Til-
laga oddvita um að falla frá
fyrri ákvörðun var samþykkt
samhljóða.   – halfdan@bb.is

Garðstaðir í Ögurvík.

Síðdegis á laugardag barst
Neyðarlínunni beiðni um
aðstoð við að ná í gangna-
mann sem hrasaði og meidd-
ist í baki hátt uppi í fjalli í
Skáladal á Ingjaldssandi.
Björgunarsveitin Dýri á
Þingeyri fór á staðinn sem
og sjúkrabíll frá Þingeyri.

Einnig var Björgunar-

sveitin Sæbjörg á Flateyri
fengin til aðstoðar. Gekk vel
að ná manninum niður í fjall-
inu miðað við aðstæður og
var hann kominn í sjúkra-
bílinn um kl. 19:30. Hann
var fluttur á Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði að að-
hlynningar.

– bb@bb.is

Gangnamanni bjargað
úr fjallshlíð í Skáladal

Grjóthrun á Óshlíð
Um kl. 10:30 á laugar-

dagsmorgun barst lögregl-
unni í Bolungarvík tilkynn-
ing um að grjóthnullungar
hefðu fallið á veginn á Ós-
hlíð í grennd við þann stað
þar sem stór sprunga er efst
í fjallsbrúninni á Óshyrnu.
Nokkuð grjóthrun hefur ver-
ið þarna að undanförnu.

Stórir steinar höfðu fallið
á veginn utan við varnarnet-
ið yst á hlíðinni. Er að var
komið var grjót á veginum
og eins voru holur í veginn
eftir grjót sem hafði kastast
áfram út fyrir veginn. Mildi
má kalla að enginn varð fyrir
grjóti en nokkur hundruð bif-
reiðar aka veginn dag hvern.

Lögregla brýnir fyrir vegfar-
endum að fara með gát á
þessum slóðum. Almanna-
varnanefnd Bolungaravíkur
kom saman á mánudag til
að ræða ástand mála.

Óshlíð. Ljósm: Jónas G.

Nefnd frá Alþjóðaflugmála-
stofnuninni ICAO, svokölluð
„Committee on Joint Support
of Air Navigation Services“
heimsótti Vestfirði í síðustu
viku. Þorgeir Pálsson, flug-
málastjóri, segir megin tilgang
heimsóknarinnar hafa verið að
heimsækja radarstöðina á
Bolafjalli en hún gegni mikil-
vægu hlutverki við flugleið-
sögn á íslenska flugstjórnar-

svæðinu í samspili við 5 aðrar
ratsjárstöðvar á Íslandi og í
Færeyjum.

„Sú hefð hefur verið við lýði
að nefndin heimsæki okkur
þriðja hvert ár og þá er reynt
að sýna þeim eitthvað sem
tengist starfseminni. Síðan
skiptir líka miklu máli að
kynna fólki þjóðlífið, lands-
menn og hvað þeir eru að fást
við. Það byggir upp traust og

þannig sjá menn að hér búum
við í tæknivæddu samfélagi“,
segir Þorgeir.

Gestirnir voru af sex þjóð-
ernum, frá Bretlandi, Frakk-
landi, Bandaríkjunum, Rúss-
landi, Japan og Spáni. Hópur-
inn fékk leiðsögn Ingibjargar
Ingadóttur og Birnu Lárusdótt-
ur um svæðið. Var slegið á
létta strengi og m.a. borðað í
Faktorshúsinu og efnt til mót-

töku í Vestfjarðagöngum. Þor-
geir segir ferðina hafa heppn-
ast afar vel og allt hafi gengið
upp. „Veðrið var eins og best
verður á kosið og útsýnið frá
Bolafjalli eftir því. Móttök-
urnar voru hlýjar og mönnum
þótti mjög gaman að kynnast
Ísafirði“, sagði Þorgeir Páls-
son flugmálastjóri í samtali við
blaðið.

– kristinn@bb.is

Flugmálasérfræðingarnir njóta veitinga djúpt inni í Vestfjarðagöngum.

Nefnd frá Alþjóðaflugmála-
stofnuninni heimsótti Vestfirði
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