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Sprungan efst í Óshyrnu,
sem nokkuð var til umræðu í
sumar vegna aukinnar gliðn-
unar síðustu misseri, hefur
ekki gliðnað í sumar, en
sprungan hefur verið undir eft-
irliti Veðurstofu Íslands og
Vegagerðarinnar frá því í júlí
í sumar, að því er fram kemur
á fréttavef RÚV. Sprungan var
mæld í síðustu viku og hefur
gliðnunarhraði hennar  stór-
aukist á milli ára. Á síðast-
liðnu ári ku sprungan hafa
gliðnað um eina fimm milli-
metra, en á 21 ári frá 1982 til
2003 gliðnaði hún alls um einn
sentimetra. Á síðastliðnum

þremur árum hefur sprungan
því gliðnað jafn mikið og 23
ár þar á undan. Nokkuð hefur
rætt um þann möguleika að ef
gliðnunin haldi áfram með
þessum hætti megi búast við
miklu framhlaupi og þá flóð-
bylgju í kjölfarið, en ekki eru
allir jafn sáttir við þá kenn-
ingu.

Síðastliðið sumar mældu
starfsmenn Vegagerðarinnar
sprunguna með GPS-tækni,
en yfirleitt hefur hún einfald-
lega verið mæld með mál-
bandi. Síðastliðin ár hefur
gliðnunin mælst um tveir milli-
metrar á ári, og hefur gliðnun-

arhraði því ríflega tvöfaldast
á milli ára. Sprungan er talin
vera 34 metra löng og hafa
menn vitað af henni lengi.
Fram hefur komið að menn
óttist að allstórt stykki geti
hrunið úr fjallinu og þó ekki
sé talið um bráða hættu að
ræða, þykir ástæða til að fylgj-
ast vel með. Ekki er vitað
hversu djúp sprungan er eða
hvert hún liggur.

Fyrir tveimur árum bók-
færðu tveir starfsmenn Veður-
stofu Íslands, Esther Hlíðar
Jensen og áðurnefndur Jóhann
Hannibalsson, í minnisblaði
að mögulega væri ástæða til

að óttast að allstórt stykki, allt
að 50-100 þúsund rúmmetrar,
gæti hrunið úr brúninni yfir
veginn og í sjó fram. Hættan
væri hins vegar ekki yfirvof-
andi. Í skýrslu sem Ágúst
Guðmundsson og Gísli Eiríks-
son gerðu fyrir Vegagerðina
segir að þeirra mat sé að ekki
sé líklegt að hrunið úr fjallinu
á þessum stað breytist umtals-
vert til verri vegar næsta ára-
tuginn.

Vitneskja um þessa sprungu
er ekki nýlega til komin. Hún
er nefnd í bók Ólafs Jónssonar,
Skriðuföll og snjóflóð, sem
kom út 1957. Þar er talað um

sprungu sem er uppi á fjallinu
sem fari víkkandi og ef það
haldi áfram gæti svo farið að
spilda félli úr fjallinu. Fyrstu
mælingar sem vitað er um
voru gerðar árið 1923 og var
hún þá rúmir 30 metrar að
lengd. Í ár var hún hinsvegar
mæld rúmir 34 metrar að
lengd. Í minnisblaði Estherar
og Jóhanns kemur fram að
samtals hafi mælst um 1,2 cm
gliðnun á sprungunni síðan
1982 og að síðustu árin hafi
gliðnunarhraðinn farið vax-
andi því síðustu tvö ár hafi
gliðnun mælst um 2mm hvort
ár.                 – eirikur@bb.is

Engin gliðnun í Óshlíðar-
sprungu frá því í júlí í sumar

Réttað var í Kirkjubólsrétt í Skutulsfirði um helgina. Að sögn Sigurðar Sveinssonar frá Góustöðum, eins fjáreigenda í Skutulsfirði, tók óvenju mikill
fjöldi fólks þátt í leitum. „Það var gríðarlega mikið af fólki sem getur nú stafað af því að veður var mjög gott. Þetta gekk ágætlega og ég held nú að
menn hafi fengið mest af sínu fé. Það var meira fé en hefur verið undanfarin ár en nokkrir menn hafa verið að auka við sig“, segir Sigurður en þetta
voru síðustu réttir hans. „Ég er ákveðinn í að hætta í haust, það er bara kominn tími til.“ Réttarkóngur var Steingrímur Jónsson í Efri- Engidal en
að sögn Sigurðar hafa Engidalsbændur ætíð séð um réttarvörslu og hefur titilinn því gengið mann fram af manni.
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Vill gera tvíhliða samn-
ing við Kómedíuleikhúsið

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarráð
að gerður verði tvíhliða
samningur við Kómedíu-
leikhúsið á Ísafirði þar sem
m.a. yrði tilgreind aðkoma
leikhússins að framkomu í
skólum og leikskólum bæj-
arins.

Í bréfi Halldórs segir

meðal annars: „[Þ]á mætti
hugsa sér að leikhúsið tæki að
sér framkvæmd ákveðinna
menningarviðburða og hátíða.
Undirritaður leggur til að leit-
að verði slíkra leiða til að
koma til móts við Kómedíu-
leikhúsið. Með þeim hætti þarf
heildarfjármagn ekki að auk-
ast heldur er verið að nýta það
með markvissari hætti. Með

aðkomu bæjarins með þeim
hætti styrkist leikhúsið sem
annað tveggja atvinnuleikhúsa
landsbyggðarinnar. Áfram eru
bundnar vonir við styrki frá
fleiri aðilum, möguleika á
tengingu við vaxtarsamning,
leiklistarsjóð og menningar-
samning. Takist Kómedíu-
leikhúsinu að ná rekstrarfjár-
magni frá sem flestum þessara

ætti hlutverk Ísafjarðar-
bæjar að sama skapi að
minnka.“

Bæjarráð fjallaði um
bréfið og fól bæjarstjóra að
taka saman yfirlit yfir
greiðslur Ísafjarðarbæjar til
Kómedíuleikhússins og
Elfars Loga Hannessonar
fyrir listviðburði á árs-
grundvelli. – eirikur@bb.is

Lögreglan á Ísafirði gerði í
síðustu viku húsleit í a.m.k.
einu húsi í Ísafjarðarbæ í leit
að barnaklámi. Þá voru gerðar
húsleitir á sama tíma í Árnes-
sýslu, í Kópavogi og í Reykja-
vík. Tilefnið var ábending frá
Interpol um að í gegnum
tölvubúnað þessara heimila
hefði verið hlaðið niður efni
sem innihélt barnaklám. Á öll-
um heimilunum var lagt hald
á tölvubúnað sem rannsaka
þarf af tæknimönnum lög-
reglu.

Tölvan sem gerð var upp-
tæk í nágrannabyggðarlagi
Ísafjarðar hefur verið flutt til
Reykjavíkur og vinnur tölvu-
deild lögreglunnar að rann-
sókn málsins. Gert er ráð fyrir
því að rannsóknin taki nokk-
urn tíma í viðbót. Karlmaður
á fimmtugsaldri var handtek-
inn og yfirheyrður af lögregl-
unni á Ísafirði en síðan sleppt
þar sem ekki var talið nauð-
synlegt að hafa hann í varð-
haldi á meðan rannsókn stend-
ur yfir.           – eirikur@bb.is

Lögreglan á Ísafirði
leitar að barnaklámi

333 laxar úr
Langadalsá
Veiði lauk í Langadalsá í

Ísafjarðardjúpi sl. fimmtu-
dag. Alls komu á land 333
laxar í sumar, sem er nokkuð
minna en í fyrra þegar 444
laxar komu á land. Að sögn
Kristjáns Steindórssonar á
Kirkjubóli, sem er veiði-
vörður í ánni, er þetta þó
þokkaleg veiði miðað við
aðstæður.

„Það hefur alls staðar
verið minni fiskur á landinu.

Þá máttum við eiga við
óhagstæð veður undir lok
ágúst, það var mikið rok og
í miklir vatnavextir.“ Laxveiði
lauk nokkuð fyrr í Laug-
ardalsá, eins og sagt hefur
verið frá, eða þann 31. ágúst
og veiddust talsvert færri
laxar en í fyrra. Alls voru
275 laxar dregnir á land úr
ánni auk 19 laxa úr vatninu,
samtals 294 laxar. Í fyrra
veiddust samtals 392 laxar.

Hörður Torfa söng fyrir Ísfirðinga
Mikil stemmning ríkti á tónleikum farandsöngvarans

Harðar Torfasonar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laug-
ardagskvöld. Höfðu menn á orði eftir tónleikana að
Hörður Torfa klikki aldrei. Hörður hafði með í farteskinu
nýútkomna Söngvabók og plötuna Tabú sem hefur
verið yfirfærð á geisladisk. En platan Tabu var tabú í
íslensku þjóðfélagi í mörg ár og sennilega er hún ein
umdeildasta platan í íslenskri útgáfusögu.

Auk þess hefur hann með sér nýútkominn disk með
heiðurstónleikum sem honum voru haldnir í Borgar-
leikhúsinu í september 2005. Tónleikarnir eru liður í
hinstu hringferð Harðar um landið sem hefst á Vest-
fjörðum, en síðustu áratugina hefur hann haft fyrir hefð
að fara allan hringinn með reglulegu millibili. Það er
varla til það þorp á landinu sem Hörður hefur ekki
heimsótt með tónleika og flest þeirra oftar en einu
sinni. Hann mun þó ekki hætta að heimsækja einstaka
byggðakjarna af og til og flytja landbyggðarbúum
tónlist sína.                                         – thelma@bb.is Mikil stemmning ríkti á tónleikum Harðar Torfa á Ísafirði.

Næst minnst
af afla verkað
á Vestfjörðum
Meira verðmæti var unn-

ið á öllum fiskverkunar-
svæðum á Íslandi heldur en
á Vestfjörðum, að Vestur-
landi einu undanskildu, á
fyrstu sex mánuðum ársins.
Þá var einnig meira af ís-
lenskum fiski verkaður er-
lendis en á Vestfjörðum.
Vestfirðir eru í sjötta sæti
yfir þá staði þar sem afla-
verðmæti hefur aukist mest
ef litið er til verkunarstaða
og fyrstu sex mánaða áranna
2005 og 2006, en alls var
aflaverðmæti á Vestfjörð-
um 2.125 milljónir fyrstu
sex mánuðina í ár á miðað
við 1.988 milljónir í fyrra,
og er aukningin upp á 6,9%.

Mest var verðmætaaukn-
ingin á höfuðborgarsvæð-
inu, eða 25,9%, þar á eftir á
Vesturlandi, 24%. Þá var
17% verðmætaaukning á
afla sem var verkaður er-
lendis, og 12,6% aukning á
afla sem var verkaður á
Norðurlandi vestra. Þar á
eftir kemur Austurland með
7,2% verðmætaaukningu.
Á Suðurlandi var samdrátt-
ur í verðmætaaukningu upp
á 1,3%, og á Norðurlandi

eystra var sömuleiðis sam-
dráttur, en nokkuð meiri
eða 15,6%.

Þessar upplýsingar eru
byggðar á vigtar- og ráð-
stöfunarskýrslum sem Fiski-
stofa safnar frá fiskkaup-
endum. Fyrir árið 2006 er
stuðst við bráðabirgðatölur
en endanlegar tölur liggja
að baki talna fyrir árið
2005. Athuganir benda til
þess að endanlegar tölur
séu að hámarki 1-2% hærri
en bráðabirgðatölur þegar
á heildina er litið en fyrir
örfáar fisktegundir getur
munurinn þó orðið meiri.

– eirikur@bb.is

Sundahöfnin á Ísafirði.

Brautskráðum stúdentum á
Vestfjörðum fjölgaði um 55%

Brautskráðum stúdentum á
Vestfjörðum hefur stöðugt
fjölgað síðustu árin. Skólaárið
1995-1996 útskrifuðust alls
42 stúdentar, en skólaárið
2003-2004 voru þeir 65, og er
fjölgunin upp á tæplega 55%.
Mest var hækkunin frá skóla-
árinu 1995-1996 til skólaárs-

ins 1996-1997, en þá fjölgaði
brautskráðum stúdentum á
Vestfjörðum úr 42 í 53, eða
um 26,2%.

Þá fækkaði stúdentum aftur
árið eftir og voru á bilinu 46-
47 næstu þrjú árin, en skólaár-
ið 2000-2001 fjölgaði þeim
aftur um ríflega 20% á milli

ára og voru 57 talsins. Árið
2001-2002 voru stúdentar 53,
árið þar á eftir 66 og þá 65. Þá
hefur orðið gríðarleg aukning
á brautskráðum stúdentum
yfir 22 ára aldri, en skólaárið
1995-1996 voru þeir átta tals-
ins, en skólaárið 2003-2004
voru þeir 15. Flestir voru þeir

árið þar á undan eða 23.
Þessi þróun er sérstaklega

áhugaverð í ljósi þess að ung-
um Vestfirðingum fækkar
hraðar en öðrum Vestfirðing-
um, og fækkaði þeim sem
dæmi um 4,5% á milli ára
2005-2006.

– eirikur@bb.is

Það var ófögur sjón sem beið bóndans á Stað í Súgandafirði þegar hann gekk fram á afvelta ær úti á túni. Var hún
illa leikin og bendir allt til þess að tófa hafi verið þar að verki. Ærin var enn á lífi þrátt fyrir ljótt sár á læri og voru
ullarflekkir á víð og dreifð í kringum hana. Þá hefur mikið af tófu sést í nágrenni bæjarins að undanförnu, bæði á veg-
inum og á túninu.                                                                                                                   Ljósmynd: Jón Víðir Njálsson.
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Birna Lárusdóttir, for-
seti bæjarstjórnar Ísafjarð-
arbæjar, hefur gefið kost
á sér á framboðslista Sjálf-
stæðisflokksins í Norð-
vesturkjördæmi fyrir kom-
andi alþingiskosningar. Í
tilkynningu sem Birna
hefur sent frá sér kemur
fram að hún hafi ekki
ákveðið hvaða sæti hún
sækist eftir, enda telji hún
það ótímabært þar sem
ekki liggur fyrir með
hvaða hætti verður raðað
á lista, en tekur fram að
hún bjóði sig fram í eitt af
efstu sætum listans. Þá
segir m.a. í tilkynning-
unni:

„Ég tel nauðsynlegt að
fulltrúar nýrrar kynslóðar
skipi sér í framvarðasveit
Sjálfstæðisflokksins í NV-
kjördæmi og blandi sér í
hóp þeirra reynslumiklu
þingmanna flokksins sem
fyrir eru og hafa leitt hags-
munabaráttu íbúa kjör-
dæmisins á Alþingi. Með
sveitarstjórnarreynslu mína
í farteskinu vil ég leggja
þeirri baráttu lið, en mörg
brýn verkefni bíða úr-
lausnar í kjördæminu.“

Birna Lárusdóttir býr á
Ísafirði en er uppalin í
Reykjavík. Hún lauk stúd-
entsprófi frá Menntaskól-
anum við Sund og síðar
BA prófi í fjölmiðlafræði
frá University of Was-
hington í Seattle í Banda-
ríkjunum. Hún er einn
varaþingmanna Sjálfstæð-
isflokksins í Norðvestur-
kjördæmi, en hún skipaði
7. sæti á lista Sjálfstæðis-
flokksins fyrir síðustu al-
þingiskosningar. Þá var
hún kjörin í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar árið 1998,
og leiddi þá lista sjálfstæð-
ismanna en skipaði annað
sætið í kosningunum 2002
og 2006. Birna hefur setið
í miðstjórn Sjálfstæðis-
flokksins frá árinu 1999
og gegnt ýmsum öðrum
trúnaðarstörfum innan
flokksins, auk trúnaðar-
starfa fyrir Ísafjarðarbæ.

– eirikur@bb.is

Birna í
framboð

Birna Lárusdóttir.

Minnihluti bæjarstjórnar í Ísafjarðarbæ gerir athugasemdir við ráðningarsamning bæjarstjóra

Telja sér ekki heimilt að greiða
bæjarstjóranum „ofurlaun“

Minnihluti bæjarstjórnar í
Ísafjarðarbæ hefur gert at-
hugasemdir við ráðningar-
samning Halldórs Halldórs-
sonar bæjarstjóra, og segir í
bókun að samningurinn hljóti
að vekja margar spurningar
hjá bæjarbúum. „Með saman-
burði við eldri samning, frá
22. júní 2002, og áætlun um
fjölda funda í bæjarráði, bæj-
arstjórn og fræðslunefnd virð-
ist ljóst, að laun bæjarstjóra
hækka úr 885.267 krónum í
1.078.551 kr. á mánuði.“,
segir meðal annars í bókun-
inni. Þetta er launahækkun
upp á 22%. Föst laun Halldórs
hækka úr 420.000 kr. í 500.000
kr. á mánuði, yfirvinnulaun
hans hækka úr 261.702 kr. í
311.550 kr. Nýjar greiðslur
fyrir formennsku í fræðslu-

nefnd eru 29.815 kr. á mánuði
og bílastyrkur hækkar úr
68.500 kr. í 102.750 kr. á mán-
uði, og þar er gert ráð fyrir að
bæjarstjóri aki 1.500 km á
mánuði eða 18.000 km á ári.

Ef þetta er borið saman við
laun Gríms Atlasonar, bæjar-
stjóra Bolungarvíkur, en þess
ber að geta að Bolungarvík er
nokkuð minna sveitarfélag, þá
fær Grímur 600.000 krónur í
föst laun. Ofan á föstu launin
fær hann bílastyrk sem er mið-
aður við 300 kílómetra akstur
á mánuði, og ku styrkurinn
því nema 22.500 krónum.
Bæjarstjórinn fær ekki greitt
sérstaklega fyrir yfirvinnu. Þá
fær hann tölvu til afnota, auk
farsíma og internet-tengingar.
Heimasíma greiðir bæjarstjór-
inn sjálfur, sem og húsnæðið

sjálft.
Við samanburðinn er hins

vegar gott að hafa í huga að á
meðan Grímur fær 3,6% af
sínum launum í aukagreiðsl-
um, fær Halldór 54% af sínum
launum í aukagreiðslum.

Grunnlaun Halldórs eru rétt
ríflega 800 hundruð þúsund á
mánuði með yfirvinnu. Í sam-
anburðakönnun sem Samband
íslenskra sveitarfélaga lét gera
s.l. vor, kemur fram að sveitar-
félög með íbúatölu milli 2000-
4999 eru alls tólf talsins á
landinu og tóku ellefu þeirra
þátt í könnuninni. Í öllum til-
vikum er ráðinn bæjarstjóri í
þessum stærðarflokki sveitar-
félaga. Launagreiðslur til bæj-
arstjóra eru í einu tilviki á
bilinu 500–599 þúsund kr., í
fjórum tilvikum á bilinu 600–

699 þúsund kr., í þremur til-
vikum á bilinu 700–799 þús-
und krónur og í fjórum tilviki
yfir 800 þúsund krónur. Mis-
munandi ákvæði eru um bið-
launarétt en hjá flestum sveit-
arfélögum af þessari stærðar-
gráðu er biðlaunaréttur bæjar-
stjóra sex mánuðir rétt eins
og í samningi Halldórs við
bæinn.

„Vitað er að Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri, hefur
þegið og þiggur laun fyrir störf
í ýmsum nefndum á vegum
ríkisins, svo sem í stjórn Jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga og
víðar og bætast þessi laun við
þau laun, sem hann þiggur frá
Ísafjarðarbæ. Þá er mótfram-
lag bæjarsjóðs í lífeyrissjóð
vegna Halldórs reiknað af öll-
um launum og er 8% þegar

aukaframlag hefur verið með-
talið. Það má því gera ráð fyrir
að heildarútgjöld Ísafjarðar-
bæjar, ásamt því sem talið hef-
ur verið hér að framan, geti
numið á ársgrundvelli um 15
milljónum króna. Bæjarfull-
trúar Í-ilsta greiða atkvæði
gegn ráðningarsamningi við
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóra, og telja sér ekki heimilt,
fyrir hönd íbúa Ísafjarðar-
bæjar, að greiða honum slík
ofurlaun sem samningurinn
gerir ráð fyrir“, segir svo í
bókuninni, sem undirrituð er
af þeim Magnúsi Reyni Guð-
mundssyni, Örnu Láru Jóns-
dóttur, Rannveigu Þorvalds-
dóttur og Jónu Benediktsdótt-
ur, fulltrúum Í-listans í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar.

– eirikur@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fagnar nýlegri ákvörðun heil-
brigðisráðherra um að sjúkra-
flugvél verði staðsett á Ísafirði
í vetur. Siv Friðleifsdóttir,
heilbrigðisráðherra, tilkynnti
um þessa ákvörðun sína fyrir
skemmstu og verður vélin á
Ísafirði í svartasta skammdeg-
inu, þ.e. frá 1. nóvember til
31. mars. Mikið hefur verið

rætt um tilhögun sjúkraflugs
á Vestfjörðum síðustu vikur,
en eins og kunnugt er hefur
ríkisvaldið ítrekað tilkynnt um
að heimahöfn sjúkraflugs fyrir
Vestfirði verði flutt til Akur-
eyrar, en flutningnum hefur
ævinlega verið frestað enda
oft litlar aðstæður til að fljúga
til Ísafjarðar á veturna þó ein-
faldara mál sé að fljúga frá Ísa-

firði.
Margir flugmenn lýstu yfir

efasemdum með þessa tilhög-
un, bæði flugmenn Mýflugs
sem sér um sjúkraflugið og
reyndir kappar í sjúkraflugi á
Vestfjörðum. Það sem gerði
útslagið fyrir marga var þegar
Leifur Hallgrímsson eigandi
Mýflugs lýsti því yfir í samtali
bb.is að sér litist ekki á að fljúga

til Vestfjarða í slæmum vetr-
arveðrum.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
gaf eftirfarandi skilyrði fyrir
því að geta samþykkt nýja til-
högun á sjúkraflugi á Vest-
fjörðum: 1) Aðflugsskilyrði á
Ísafirði eða Þingeyri verði eins
fullkomin og tæknilega er
mögulegt og við það miðuð
að hægt verði að fljúga nætur-

flug. 2) Fullkomin sjúkraflug-
vél sem uppfyllir kröfur heil-
brigðisstarfsfólks. 3) Starf-
semi sjúkrahússins á Ísafirði
verði enn frekar efld, sérstak-
lega bráðaþjónusta. Næturflug
er mögulegt á báða flugvellina
en með þeim takmörkunum
að skyggni þarf að vera tals-
vert gott þar sem nákvæmis-
aðflug er ekki til staðar.

Fagna ákvörðun heilbrigðisráð-
herra um viðveru sjúkraflugvélar

Krakkarnir í Holtahverfi á Ísafirði héldu fótboltamót, sem þau kölluðu Sparkó, á nýja sparkvellinum í hverfinu á sunnudag. Keppendur voru nálægt
40 í fimm manna liðum. Allir þátttakendur fengu Svala og Prins Polo að keppni lokinni og vinningsliðið skipað; Aroni, Ásgeiri Hinriki, Halldóri Páli,
Patreki og Tómasi Helga fékk að auki viðurkenningaskjal. Leikirnir fóru allir mjög vel fram, engin fékk gul eða rauð spjöld. En dómgæsla og
tímavarsla var í höndum foreldra. Um var að ræða skemmtilegt framtak skipulagt að 11 og 12 ára strákum.

Fyrsta fótboltamótið á nýja sparkvellinum
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Um 70 manns frá OV heimsóttu Kárahnjúkasvæðið. Ljósmyndir: Sigurjón J. Sigurðsson.

Starfsmenn Orkubús Vest-
fjarða skoða Kárahnjúka

Orkubú Vestfjarða hf., stóð
fyrir ferð austur á Kárahnjúka
á liðinni helgi og voru þar
með í ferð starfsmenn Orku-
búsins, stjórnarmenn og stjórn-
endur, auk maka, allt í allt 70
manns. Að sögn Kristjáns
Haraldssonar hefur ferðin
verið í undirbúningi síðan í
vor. „Reyndar ætlaði stjórnin
að fara að Kárahnjúkum síð-
asta haust, en þá leyfði veður
ekki. Ákveðið var að gera aðra
tilraun nú og skellti starfs-

mannafélagið sér með“, segir
Kristján. Farið var með Fokk-
er flugvél Flugfélags Íslands frá
Ísafirði á laugardagsmorgni til
Egilsstaða og komið aftur á
sunnudagskvöld, og að sögn
Kristjáns var flogið „sannkall-
að útsýnisflug“ og ku ferðin
austur hafa verið dýrðleg.

„Við fórum fyrst í Végarð,
sem er félagsheimili Fljóts-
dælinga. Þar er yfirlitssýning
um framkvæmd virkjunarinn-
ar. Að því loknu skoðuðum

við stöðvarhúsið inni í fjall-
inu, og svo mannvirkin þarna
upp frá og hluta þess lands
sem fara mun í kaf. Á sunnu-
dagsmorguninn fórum við
upp að Lagarfossi og skoðuð-
um framkvæmdir þar. Loks
fórum við niður á Reyðarfjörð
og skoðuðum álversfram-
kvæmdirnar, en þær eru geypi-
lega umfangsmiklar, og miklu
meiri en ég hafði búist við.“

Að lokinni heimsókn á
Reyðarfjörð var svo flogið

aftur heim. Starfsmenn Orku-
búsins nutu gestrisni RARIK
og Landsvirkjunar þar eystra.
Aðspurður um tilgang heim-
sóknarinnar segir Kristján
hann vera að kynna sér fram-
kvæmdirnar.  „Þetta eru fyrir-
tæki sem starfa á sama sviði
og við, og tilgangur heim-
sóknarinnar var að kynna sér
þessar mestu framkvæmdir Ís-
landssögunnar og sjá þær áður
en þeim er lokið.“

– eirikur@bb.is

Ísfirðingurinn Harald B. Alfreðsson kynnti
svæðið fyrir starfsmönnum Orkubús Vestfjarða

Mótmælendur höfðu leikið eitt af kynn-
ingarspjöldum Landsvirkjunnar grátt.

Náttúran er víða tilkomumikil þar eystra.

Eins og sjá má eru álversbyggingarnar á Reyðarfirði engin smásmíði.

Stíflan sjálf.
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2,3% samdráttur í aflaverð-
mæti landaðs þorsks á milli ára

Alls var landað þorski að
andvirði 1.181 milljón króna
á Vestfjörðum frá janúar og
fram í júní í ár, en það er
2,3% samdráttur frá árinu
áður, en á sama tímabili
2005 var landað þorski að
andvirði 1.209 milljónir
króna. Ýsan sem kom á land
á Vestfjörðum á umræddu
tímabili í ár var að andvirði

310 milljónir króna, sem er
töluverð aukning frá því árið
áður þegar aflaverðmæti ýs-
unnar var 223 milljónir. Aukn-
ingin er upp á 39%.

Þá var landað ufsa að and-
virði 25 milljón króna í ár, á
miðað við 5,4 milljónir í fyrra,
sem er tæplega fimmföldun á
aflaverðmæti á milli ára. Karf-
inn sem kom á land í ár var að

andvirði 124 milljónir króna,
á miðað við 57 milljónir króna
í fyrra, en það er vel ríflega
tvöföldun á aflaverðmæti.
Aflaverðmæti steinbíts var
247 milljónir í ár, en 199 millj-
ónir á sama tímabili í fyrra.

Aflaverðmæti grálúðunnar
stendur nærri því í stað á milli
ára, var ríflega 203 milljónir í
ár, en tæplega 205 milljónir í

fyrra. Nánar tiltekið er sam-
drátturinn 0,8% á milli ára.
Í fyrra var landað rækju að
andvirði 64 milljóna króna
á tímabilinu, en andvirði
veiddrar rækju á fyrstu sex
mánuðum ársins í ár nam 52
þúsundum. Aflaverð-mæti
rækju var þar af leiðandi
tæplega 1.250 sinnum meira
í fyrra en ár. – eirikur@bb.is

Ingunn Ósk Sturludóttir
söngkona og söngkennari

við Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar, er farin til Kanada

í söngferðalag. Guðrún
Anna Tómasdóttir píanisti
er með henni í för, en Guð-

rún er ættuð frá Ísafirði,
barnabarn Jónasar Tóm-
assonar. Þessi ferð þeirra
er í boði Íslenskudeildar

Manitobaháskólans í
Winnipeg og íslenska kon-

súlsins þar í borg. Þær
munu halda tónleika í

Gimli auk þess að koma
fram á ráðstefnu sem Ís-

lenskudeild háskólans í
Manitoba og Háskóli Ís-

lands standa fyrir. Síðast-
liðið vor héldu þær nokkra

tónleika í Hollandi og
hlutu gott orð fyrir. Ing-

unn og Guðrún Anna hafa
starfað saman um árabil
og haldið tónleika jafnt á
Íslandi sem erlendis. Þess

má geta að þær munu
halda tónleika hér á Ísa-

firði í lok október.

Ingunn Ósk í tónleika-
ferðalag til Kanada

Aflaverðmæti
stendur í stað

Aflaverðmæti landaðs
fisks á Vestfjörðum í júní
í ár var 291.167.000 kr. á

miðað við 290.308 kr. í
fyrra, en það er aukning

upp á 0,2%. Alls var
1.133 tonnum af þorski
landað á Vestfjörðum í

júní að verðmæti ríflega
139 milljóna. Þetta er

heldur minna en í júní í
fyrra þegar 1.891 tonn af
þorski kom að landi, og

gaf af sér ríflega 207
milljónir króna. Samdrátt-
ur í afla er 40%, en nokk-
uð minni í verðmæti, eða

33%. Af ýsu veiddust 500
tonn í júní að verðmæti

46,4 milljóna, en á sama
tíma í fyrra veiddust ein-
ungis 287 tonn að verð-

mæti 16 milljóna. Þetta er
aflaaukning upp á 74%, en

um tæplega þreföldun er
að ræða á verðmæti. Alls

var landað 234 tonnum af
ufsa í júní í ár, að verð-

mæti 21,6 milljóna króna,
á miðað við 11 tonn í

fyrra að verðmæti 237
þúsund króna. Þetta er 21-

földun á afla, en 91-földun
á aflaverðmæti. Í júní í ár
veiddust 207 tonn af grá-

lúðu að verðmæti 55,3
milljóna króna, á miðað

við 194 tonn í ár að verð-
mæti 46,5 milljóna króna.

Þetta er 6,7 aukning á afla,
en 19% aukning á verð-

mæti. Ef litið er til karfans
var 30 tonnum landað í

júní í ár, að verðmæti 3,8
milljóna króna, á miðað

við 95 tonn í fyrra að
verðmæti 6,3 milljón

króna. Þetta er 68% sam-
dráttur í afla, en 29% sam-

dráttur í aflaverðmæti.
Nokkur aukning var í

steinbítsveiðum og komu
245 tonn á land á Vest-

fjörðum í júní í ár, að
verðmæti 17,4 milljóna

króna, á miðað við 47
tonn í fyrra að verðmæti

3,9 milljóna króna. Það er
ríflega fimmföldun á afla,
og 4,4 sinnum meira afla-

verðmæti. Sem fyrr veiðist
engin rækja í ár, en í fyrra

komu 119 tonn á land.
– eirikur@bb.is

Menntaskólinn

 á Ísafirði

12,5 milljón
króna tap
árið 2005

Samkvæmt rekstrarreikn-
ingi Menntaskólans á Ísa-

firði fyrir árið 2005 var tap
ársins 12.479.803 kr. Ekki
hefur farið fram milliupp-

gjör árið 2006. Aðspurð um
hversu stór þessi halli sé

fyrir stofnun af þeirri stærð-
argráðu sem MÍ er segir
Ingibjörg S. Guðmunds-

dóttir, skólameistari, að allur
hallarekstur sé óæskilegur.

„Þessi halli er 5,7% umfram
fjárheimildir ársins. Miðað

er við 4% vikmörk þ.a. þetta
er 1,7% utan vikmarka“,

segir Ingibjörg.  Við upphaf
síðasta skólaárs voru 322

nemendur innritaðir í dag-
skóla, og sagði Ólína Þor-

varðardóttir, fyrrverandi
skólameistari, í samtali við

bb.is þá að þeir væru 42
fleiri en viðmið mennta-
málaráðuneytisins í fjár-

veitingum gerðu ráð fyrir.
Þá voru einnig ríflega 50
nemendur skráði í kvöld-

skóla. – eirikur@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.

Verðurfarslega hefur haustið heilsað nokkuð vel. Haustlægðirnar hvimleiðu hafa lítið látið
á sér kræla. Umræðan um veðráttuna hefur því verið heldur flöt; fátt til að býsnast yfir. Sama
verður ekki sagt um pólitíkina. Auk hefðbundinna breytinga er fylgja komandi kosningum
hafa gamlar væringar, allt frá tímum kalda stríðsins, komið upp á yfirborðið með óvæntum og
áberandi hætti.

Þingkosningarnar að vori koma stöðugt meira og meira inn í stjórnmálaumræðuna. Breytingar
á þingliðinu verða meiri en oftast áður. Sjö þingmenn hafa sagt sig frá þingmennsku á kjör-
tímabilinu. Einn féll frá. Að sjö þingmenn, þar af fjórir ráðherrar, skuli ganga úr vistinni áður
en ráðningartíma lýkur, hlýtur að teljast nokkuð óvenjulegt. Eða, er þetta orðið í þinginu eins
og í stórfyrirtækjunum þar sem menn eru verðlaunaðir fyrir að hætta í vinnunni? Til viðbótar
er nú þegar vitað um sex þingmenn sem ekki sækjast eftir endurkjöri. Þeir gætu orðið fleiri. Því
liggur fyrir að góður fimmtungur þeirra þingmanna sem taka sæti á Alþingi að loknum kosn-
ingum á næsta ári verða nýir af nálinni, þótt einhverjir þeirra kunni ef til vill að hafa skotist áður
tímabundið inn í sali þinghússins, rétt til að máta stólinn.

Margir þungavigtarmenn hafa þegar horfið og fleiri munu hverfa úr þingmannahópnum við
lok kjörtímabilsins. Vegna þess er nú þegar hafið mikið kapphlaup af meðreiðarsveinum (og
nýliðum) til að hreppa fyrrum sæti þeirra á framboðslistum. Um strendur þeirra átaka á mikið

vatn eftir að renna til sjávar áður en séð verður hverjir ganga heilir hildi frá. Næsta víst er
að þetta mun þó stytta mörgum skammdegið.

Sjónvarpsþættir um öryggis- og leyniþjónustur stórveldanna hafa löngum verið vinsælir.
Í þeim eru naglar á hverju strái; menn sem svarið hafa eilífan þagnareið, eru tilbúnir að fórna
öllu fyrir málstaðinn (stóra sannleik stjórnvalda), sem í flestum tilfellum er hafinn yfir lög
og rétt.

Trúlega hafa flestir Íslendingar litið á þessa þætti sem hvern annan spennuþátt, sem
gleymdur var um leið og slökkt var á sjónvarpinu. Enda tilheyrði þetta allt útlandinu. Eða
svo héldu menn. Á því herrans ári 2006 bregður hins vegar svo við að yfir Íslendinga hellast
upplýsingar um að á tímum kalda stríðsins hafi hér verið stundaðar símahleranir hjá nokkr-
um mönnum með tilteknar stjórnmálaskoðanir og að um miðja síðustu öld hafi verið stofn-
uð hér, fyrir tilstilli stjórnvalda, ,,Strangleynileg öryggisþjónusta“, sem segja má að hafi
endað í götóttri olíutunnu, þegar njósnaskjöl um íslenska ríkisborgara, sem talið var að ekki
mættu koma fyrir augu almennings, voru brennd.

Hverju megum eigum við von á næst?
Sjónvarpsþáttum um íslensku leyniþjónustuna!

s.h.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Geirþrúður Charlesdóttir á Ísafirði

Núðluréttur ala Geigei og fleira góðgæti
Sælkeri vikunnar býður

að þessu sinni upp á ýmsa
góða rétti; kúklingasalat sem
ber heitið Kandada-kokteill,
núðluréttur að hætti sælker-
ans, camembertböku og
steinbítskinnar í teriyaki.

Kanada-kokteill
1 Grillaður kjúklingur
(hægt að kaupa tilbúinn)
Salatblöð, - ísl. lambhaga
salat.
Rauðlaukur
Svartar olívur
Hráskinka

Salatdressing:
3-4 dl Balsamedik hitað í

potti  ásamt svolitlum sykri,
látið malla í 10 mín.Eða
þangað til það þykknar að-
eins, tekið af hellunni og
látið kólna aðeins. 1 dós

sýrður rjómi og 2-3 msk. af
majonesi (auðvitað létt majo-
nes) hrært saman, s.s.2 press-
uð hvítlauksrif bætt útí og
síðan er balsamiksósan sett út
í og allt blandað vel saman.
Þá eru salatblöðin sett á disk,
síðan rauðlaukurinn ofan á,
þá kjúklingur sem hefur verið
rifinn niður eða skorinn í litla
bita , hráskinka og svartar
ólífur. En athugið alltaf að
setja dressinguna á milli.
Borið fram með brauði.

Núðluréttur a la Geigei
1 dós sýrður rjómi
½ lítil dós majones  (létt
majones)
1peli rjómi
1 msk.sinnep
1 tsk.karrý
1 tsk.pasta+pizza krydd
2 hvítlauksrif (pressuð)

1 púrrulaukur eða rauð
laukur
1 Paprika
1 bréf skinka  skorin í bita
sveppir (ca.ein askja)
1pk. Tortellini

Camembert baka
Öllu er blandað saman. Tor-

tellini soðið eftir leiðbeining-
um og blandað’ saman við.
Allt sett í eldfast mót, rifinn
mozzarella ostur settur ofan
á. Bakist í ofni við 200 gráður
í 20 mín. Borið fram með
salati og brauði.

Smjördeig (gott frosið úr
pakka)
2 dl sýrður rjómi
1 Camembert ostur
400 g brokkolí
2 egg
Skinka (nokkrar sneiðar)
Salt,pipar og múskat.

Frosið smjördeig flatt út  og
sett í smurt kringlótt eldfast
mót klæða bæði botn og
barma mótsins. Egg og sýrður
rjómi hrært saman og krydd-
að.Blöndunni hellt í formið.
Brokkolí og skinka sett ofan á
blönduna. Skera Camembert-
ostinn í sneiðar og raðið í
stjörnu ofan á. Bakað í miðj-
um ofni við 180 gráður í ca.30
mín. Blöndunni hellt í formið,
brokkolí og skinka set ofan á
blönduna. Skerið Camembert-
ostinn í sneiðar og raða í
stjörnu ofan á.

Steinbítskinnar í teriyaki
1 kg Steinbítskinnar
1 stk hvítlauksgeiri
40 g engifer
2 msk kóriander
1 msk sesamfræ

Salt og pipar
Örlítið hveiti (má líka vera
spelt eða heilhveiti)
2 dl Tokyo teriyaki
Olía til steikingar

Búið til kryddlög með því
að skræla engifer og saxa
smátt ásamt hvítlauknum og
kóríander. Allt sett í skál og
olivolíu bætt út í ásamt 2
msk.af Tokyo teriyaki. Lát-
ið steinbítskinnarnar útí,
stráið sesamfræjum yfir og

látið liggja í 2-3 klst. Veltið
kinnunum upp úr hveiti og
steikið í olíu á heitri pönnu
í um 2 mín.á hvorri hlið.
Saltið og piprið eftir smekk.
Hellið Tokyo teriyaki út á
pönnuna og látið suðuna
koma upp. Gott með hrís-
grjónum og salati.

Ég skora á Önnu Gunn-
laugsdóttur á Ísafirði að
vera næsta sælkera vikunn-
ar.

Vísa hugmyndum um breytta aksturs-
leið strætó aftur til umhverfisnefndar
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að tillögu
Ferðaþjónustu Margrétar og
Guðna um breytta akstursleið
almenningsvagna í Ísafjarð-
arbæ, þar sem akstri um Aust-
urveg og Sundstræti verði
hætt og þess í stað verði ein-
göngu keyrt um Pollgötu,
verði vísað aftur til umhverfis-
nefndar, sem hafði lagt til að
breytingin yrði gerð til prufu
frá 1. október næstkomandi
og til 1. febrúar 2007, og að
auki verði henni vísað til
byggingarnefndar Grunn-
skóla Ísafjarðarbæjar.

Eins og sagt hefur verið frá

voru nýlega gerðar breytingar
á ferðafjölda og tímasetningu
ferða í almenningssamgöng-
um í Skutulsfirði. Í vetraráætl-
un er komin ný ferð frá Poll-
götu–Holtahverfis–Pollgata.
Farið er frá Pollgötu kl. 7 og
úr Holtahverfi kl. 7:15. Gildir
það í vetraráætlun. Þá hefur
ferðatíma verið breytt í ferð-
inni Holtahverfi-Pollgata úr
kl. 7:45 í kl. 7:40, sem sagt er
brottfarartíma flýtt um 5 mín-
útur. Það sama gildir um ferð
Hnífsdalur-Pollgata, sem breytt
er úr kl. 7:45 í kl. 7:40. Sú
breyting gildir vetur sem sum-
ar.                  – eirikur@bb.is

Golfmót Endurskoðunar
Vestfjarða fór fram á Syðri-
dalsvelli í Bolungarvík fyrir
stuttu og tóku ríflega fjöru-
tíu kylfingar þátt, en um 18
holu höggleik var að ræða.
Í karlaflokki án forgjafar
sigraði Rögnvaldur Magn-
ússon úr GBO, en hann lék
á 73 höggum eða tveimur
höggum yfir pari Syðridals-
vallar. Gunnar Már Elíasson
úr GBO varð þá annar með
76 högg, og Chatcahi Phot-
htya, einnig úr GBO, varð
þriðji með 77 högg.

Í kvennaflokki sigraði
Valdís Hrólfsdóttir úr GBO
á 111 höggum, Margrét Ól-
afsdóttir úr GÍ varð önnur á
113 höggum og Guðrún
Dagbjört Guðmundsdóttir
úr GBO varð í 3. sæti á 115
höggum. Elías Jónsson úr

GBO sigraði í unglinga-
flokki en hann lék á 80
höggum, Ernir Steinn Arn-
arsson úr GBO varð í 2.
sæti á 83 höggum og Sig-
urður Páll Ólafsson úr GBO
varð þriðji á 87 höggum.

Rögnvaldur Magnússon
úr GBO sigraði þá líka í
opnum flokki með forgjöf,
en þegar tillit hafði verið
tekið til forgjafar lék hann
holurnar 18 á 69 höggum.
Nándarverðlaun á 3. holu
fóru til Benedikts Guð-
mundssononar úr GBO,
Gunnar Már Elíasson úr
GBO fékk nándarverðlaun
á 5. holu, Kristinn Kristjáns-
son úr GÍ á 12. holu og
Chatchai Phothtya á 14.
braut. Runólfur Kristinn
Pétursson úr GBO fékk
verðlaun fyrir fæst pútt.

Rögnvaldur og
Valdís sigruðu

Gistinóttum á hótelum á Vestfjörðum

Fjölgaði mikið á árunum 1998-2005
Stöðugur uppgangur hefur verið í

ferðaþjónustu á Vestfjörðum undanfar-
in ár og ætti ekki að koma neinum á
óvart að gestakomum á hótelum og
gistiheimilum hafi fjölgað mjög frá
árinu 1998 til ársins 2005, eða um heil
51%, úr 16.869 í 25.544. Árið 2002
voru gestakomur þá 19.219, og höfðu
aukist um 13% frá árinu 1998, og áttu
eftir að aukast um 33% næstu þrjú árin.

Þá hefur fjöldi gistinótta aukist enn
meir á sama tíma, eða um 63% frá ár-
inu 1998 til 2005. Þar af fjölgaði þeim
úr 24.209 í 29.335 á árabilinu 1998-
2002, eða um 21%, og þaðan upp í
39.405 árið 2005, eða um 34% frá
árinu 2002. Þá hefur meðal dvalarlengd
ferðalanga aukist úr 1,4 nóttum árið
1998 í 1,5 nætur árið 2005.

Tölurnar hér að ofan eru fengnar frá
Hagstofu Íslands, og miðast við hótel
og gistiheimili, sem svo eru skráð hjá
Hagstofu Íslands. Í því felst að hér eru
ótaldar gistinætur og gestakomur á
öðrum tegundum gististaða.

– eirikur@bb.is Hótel Ísafjörður.
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Ingibjörg M. Guðmundsdóttir hjá Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar

Vill fela barnaverndarnefndinni
frekari ábyrgð í forvarnarmálum

Ingibjörg M. Guðmunds-
dóttir hjá Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar hefur skrifað bæjaryfir-
völdum bréf þar sem hún spyr
meðal annars hvort ráðamenn
sveitarfélagsins séu tilbúnir til
að fela barnaverndarnefnd
aukin verkefni í tengslum við
almennar forvarnir barna og

ungmenna. Hugmyndin er þá
sú að fela barnaverndarnefnd
forvarnarstarf gagnvart börn-
um og unglingum, og þá í
samstarfi við félags-, fræðslu-
og íþróttanefndir sveitarfélag-
anna. Í bréfi Ingibjargar segir
meðal annars:

„Þegar hér er rætt um al-
mennar forvarnir í vernd barna

er hugmyndin um t.d. leið-
beiningar til foreldra, uppeld-
islegar forvarnir í samstarfi
við heilsugæslu og skóla,
slysavarnir, almenna heilsu
íbúa, félagslega stöðu barna
og unglinga, meðvitund um
réttindi barna, aðgengileika
barna að þjónustu og fleira í
þeim dúr. Hins vegar mætti

hugsa sér „barnavernd“ sem
sameiningartákn fyrir allar
forvarnir þar sem haldið væri
utan um stefnumörkun.“

Þá segir að þetta væri í sam-
ræmi við bréf Barnaverndar-
stofu til barnaverndarnefnda í
júlí síðastliðnum þar sem seg-
ir: „Félagsmálaráðherra hefur
verið falið af hálfu ríkisstjórn-
arinnar að leiða samstarf
þeirra aðila sem starfa að for-
vörnum á Íslandi og mót heild-

stæða forvarnarstefnu. Barna-
verndarstofa mun stýra verk-
efninu og leita eftir samstarfi
við opinbera og einkaaðila
sem vinna forvarnarstarf.“

Bæjarráð fjallaði um málið
og óskaði eftir því að formaður
barnaverndarnefndar og for-
stöðumaður Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu komi til við-
ræðna um málið á næsta fund
bæjarráðs.

– eirikur@bb.is

Íbúum á Vestfjörðum gefst
nú tækifæri til að sjá myndir
Alþjóðlegu kviðmyndahátíð-
arinnar í Reykjavík, því átta
myndir hátíðarinnar verða
sýndar á Ísafirði helgina 29.
september til 1. október. Kvik-
myndahátíðin á Ísafirði hefst
með frumsýningu pólsku
myndarinnar I AM (JESTEM)

eftir Dorotu Kedzierzawska.
Dorota verður viðstödd opn-
unina ásamt manni sínum
Arthur Reinhart til að fjalla
um myndir sínar við sýningar-
gesti.

Opnun hátíðarinnar á mynd-
um Dorotu á einkar vel við
þar sem hún og Arthur eru
heiðursgestir pólskrar menn-

ingarhátíðar sem mun standa
yfir á Ísafirði á sama tíma.
Hjónin verða einnig heiðurs-
gestir kvikmyndahátíðarinn-
ar. Þá verða fleiri pólskar kvik-
myndar sýndar á hátíðinni í
tilefni af pólsku menningar-
hátíðinni.

Rætur, félag áhugafólks um
menningarfjölbreytni, er sam-

starfsaðili pólsku menningar-
hátíðarinnar og Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðarinnar í Reyk-
javík. Félagið mun standa að
sýningum myndanna á Ísa-
firði. Þess má geta að halda
átti alþjóðlegu kvikmyndahá-
tíðina á Ísafirði í fyrra en þurfti
að fresta henni vegna breyt-
inga í Ísafjarðarbíó.

Alþjóðlega kvikmyndahátíð á Ísafirði

Hefst á pólskri frumsýningu

Samband íslenskra sveitar-
félaga hefur óskað eftir því að
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
staðfesti samþykkt launa-
nefndar sveitarfélaga um
framlengingu heimildar til
yfirborgana hjá hluta leik-

skólakennara til 30. nóvember
nk, þar sem samningar við
Félag leikskólakennara verða
ekki frágengnir fyrir komandi
mánaðamót. Samþykktin er
svohljóðandi:

„Til að tryggja að enginn

lækki í launum þ. 1. október
2006 og af tæknilegum ástæð-
um samþykkir LN, að fram-
lengja heimildir sveitarfélaga
til viðbótargreiðslna umfram
kjarasamning vegna FL, sem
samþykktar voru á 213. fundi

LN þann 28. janúar 2006, fram
til gildistöku nýs kjarasamn-
ings aðila, en þó ekki lengur
en til 30. nóvember 2006.“
Bæjarráð hefur tekið málið
fyrir og lagt til við bæjarstjórn
að samþykktin verði staðfest.

Vilja framlengja heimild sveit-
arfélaga til viðbótargreiðslna

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.
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Tveir heimsborgarar
Í Ársriti Sögufélags Ís-

firðinga árið 1997 er frá-
sögn eftir Einar H. Eiríks-
son frá Ísafirði, sem á starfs-
ferli sínum var m.a. skatt-
stjóri í Vestmannaeyjum,
undir fyrirsögninni Tveir
heimsborgarar. Þeir heims-
borgarar sem þar er átt við
eru franski vísindamaður-
inn dr. Jean-Baptiste Char-
cot og íslenski presturinn
sr. Magnús Jónsson, fyrrum
sóknarprestur að Stað í Að-
alvík. Frásögninni fylgir sú
mynd sem hér birtist einnig,
en hana tók Haraldur Ólafs-
son ljósmyndari á Ísafirði

haustið 1936, skömmu áður
en skipið fórst við Mýrar í
veðrinu mikla sem er tilefni
þessarar samantektar. Einar H.
Eiríksson segir m.a. svo frá:

Myndin sýnir franska rann-
sóknaskipið Pourquoi-Pas?
við Bæjarbryggjuna á Ísafirði
í ágústmánuði 1936, þá ný-
komið frá Grænlandi. Þar
höfðu franskir vísindamenn
undir forystu dr. Jean-Baptiste
Charcot stundað rannsóknir
sumarlangt, en voru nú á
heimleið eftir árangursríkan
leiðangur.

Skipið kom til Ísafjarðar um
eða rétt fyrir miðjan ágúst

þetta sumar frá Scoresbysundi
á Grænlandi og lá bundið við
bryggjuna að ég ætla hartnær
tvær vikur í blíðskaparveðri,
sólskini og stafalogni – veðri
eins og fegurst getur orðið á
Ísafirði á lognkyrrum ágúst-
dögum. Nokkrum sinnum sást
lítill bátur, eins manns far með
stórsegl við hún, líða hægt
um Pollinn, borinn áfram í
ljúfum andvara. Í skut þessarar
örsmáu fleytu sat hinn heims-
frægi vísindamaður dr. Char-
cot undir stýri og sveigði fram
og aftur milli Bæjarbryggj-
unnar og Kompaníbryggjunn-
ar. Hann naut þess greinilega

að eiga kyrrðarstund með
sjálfum sér. Þessi sigling stóð
aldrei mjög lengi í senn en var
endurtekin nokkrum sinnum.

Þótt rannsóknaskipið væri
fyrst og fremst seglskip var
það búið eimknúinni hjálpar-
vél og þurfti því á kolum að
halda. Þau voru fengin hjá
verslun Jóns S. Edwald. Af-
greiðslumaður verslunarinnar
var Pétur Friðgeir Jónsson. Sá
hann um að koma kolunum
um borð í skipið. En sam-
skiptin við Frakkana voru erf-
ið, því að þeir skildu ekki Pétur
og hann skildi þá ekki. Var
því leitað til manns, sem vitað

var um að var vel að sér í
frönsku. Sá var séra Magnús
Jónsson, fyrrum sóknarprest-
ur að Stað í Aðalvík.

En svo var það einn sumar-
og sólskinsdag í ágústmánuði,
að mér ásamt félögum mínum
varð gengið upp á Bæjar-
bryggjuna. Slíkt ferðalag var
í sjálfu sér engin nýlunda, nán-
ast daglegur viðburður, meðan
skipið lá við bryggjuna. En
þessi dagur er mér jafnan
minnisstæðari en aðrir ágúst-
dagar sumarið 1936. Veðrið
var venju fremur fagurt þenn-
an dag, spegilsléttur sjór, fjöll-
in spegluðust í sjávarfletinum

og ekki blakti hár á höfði.
Hvergi sást skýhnoðri á lofti
svo langt sem augað eygði.

Þegar við komum á Bæjar-
bryggjuna tókum við eftir
manni í fannhvítum jakka, er
stóð við borð á þilfari skipsins.
Hann var greinilega að leggja
á borð, kom með bolla, skálar,
diska og kaffikönnu. Á borð-
inu lá bakki, greinilega með
einhverju meðlæti. Innan
stundar komu tveir prúðbúnir
menn út úr yfirbyggingu
skipsins. Annar þeirra var
klæddur í „jacket“, þ.e. síðan
svartan jakka og skipt í miðju
fyrir neðan mittið, og grárönd-

Eftirminnileg berja-
ferð fyrir sjötíu árum

Eitt af alþekktustu og mannskæðustu sjóslysum sem orðið hafa við Ísland fyrr
og síðar er strand franska hafrannsóknaskipsins Pourquoi-Pas? við Mýrar í miklu
óveðri að morgni 16. september árið 1936. Þar fórust 38 menn, þeirra á meðal
hinn heimsþekkti vísindamaður dr. Jean-Baptiste Charcot, en einn maður komst
af. Flestir Íslendingar sem komnir eru til vits og ára kannast væntanlega við frá-
sagnir og myndir frá þessum atburði, sem meðal annars getur að líta í Öldinni
okkar. Eftirminnileg er fréttamyndin þar sem líkunum hafði verið raðað upp eftir
að þeim hafði verið náð.

En það bar fleira til tíðinda í veðrinu mikla í miðjum septembermánuði fyrir
sjötíu árum. Sjaldan mun hafa orðið meira eignatjón í einu ofviðri hérlendis en í
þetta sinn. Auk þeirra sem fórust með Pourquoi-Pas? týndust sautján manns af
eða með öðrum skipum og bátum, þar af þrír með báti frá Bíldudal. Mest tjón á
mannvirkjum varð á norðanverðu Snæfellsnesi og á Vestfjörðum.

Tilefni þessarar samantektar er eftirminnileg hrakningaferð – berjaferð hóps af
fólki frá Ísafirði með báti inn í Hestfjörð í Ísafjarðardjúpi. Lagt var af stað í
rjómablíðu þriðjudaginn 15. september og komið aftur til Ísafjarðar í þokkalegu
veðri kvöldið eftir, en þar á milli gekk óveðrið mikla yfir. Fremur lítill mun berja-
fengurinn hafa verið í þessari reisu en allir komust heilir til baka nema báturinn.

Páll Sigurðsson, fyrrum
mjólkurbússtjóri á Ísafirði,
sem núna er búsettur á Hlíf á
Ísafirði, var meðal þeirra sem
fóru í þennan berjaleiðangur
fyrir sjötíu árum. Hann var þá
nítján ára gamall, fæddur 15.
maí 1917, en skortir núna átta
mánuði í nírætt. Honum er
ferðin í fersku minni enn í
dag.

Í samantekt Eyjólfs Jóns-
sonar í ritinu Vestfirzkir slysa-
dagar, sem byggð er á blaða-
fregnum og öðrum heimildum
frá þessum tíma, kemur fram
að um 50 manns hafi verið í
berjaferðinni inn í Hestfjörð.
Páll telur að hópurinn hafi ekki
verið alveg svo fjölmennur,
ef til vill ekki nema um þrjátíu
manns, og raunar virðist frem-
ur ósennilegt að öllu fleiri far-
þegar hafi rúmast með góðu
móti um borð í tólf tonna fiski-
bát.

Páll Sigurðsson á Ísafirði rifjar upp atburðiPáll Sigurðsson á Ísafirði rifjar upp atburðiPáll Sigurðsson á Ísafirði rifjar upp atburðiPáll Sigurðsson á Ísafirði rifjar upp atburðiPáll Sigurðsson á Ísafirði rifjar upp atburði
í veðrinu mikla í september árið 1936í veðrinu mikla í september árið 1936í veðrinu mikla í september árið 1936í veðrinu mikla í september árið 1936í veðrinu mikla í september árið 1936

Þetta sumar hafði Páll Sig-
urðsson verið á síldveiðum
fyrir Norðurlandi á Gunnbirni,
einum af Samvinnubátunum
svonefndu frá Ísafirði. Þegar
haustaði var skipt frá snurpu-
nót yfir á reknet og þurfti þá
ekki eins marga í áhöfn. Páll
og annar háseti til héldu þess
vegna heim til Ísafjarðar en
þegar þangað kom fengu þeir
ekkert að gera. Að vísu voru
stórframkvæmdir við Fossa-
vatn í Engidal á vegum Raf-
veitu Ísafjarðar en þar var fast-
ur mannskapur að störfum.

Meðal kunningja Páls á Ísa-
firði var Ingólfur Geirdal, son-
ur Guðmundar E. Geirdal
hafnargjaldkera. Ingólfur var
tveimur árum eldri en Páll. Á
þessum tíma var Gunnar And-
rew skrifstofustjóri sjúkra-
hússins á Ísafirði og deildi
hann skrifstofu með hafnar-
gjaldkeranum.

„Það var búið að auglýsa
berjaferð inn í Hestfjörð“, seg-
ir Páll Sigurðsson þegar hann
rifjar upp atburðina. „Gunnar
sagði við okkur Ingólf: –
Strákar, farið þið bara til berja,
ég læt sjúkrahúsið kaupa þau
af ykkur ef þið tínið eitthvað.
Ég átti tjald og við ákváðum
að fara.“

RjómalognRjómalognRjómalognRjómalognRjómalogn
og sléttur sjórog sléttur sjórog sléttur sjórog sléttur sjórog sléttur sjór

Báturinn sem notaður var
til fararinnar var Björn ÍS 443,
fjórtán rúmlestir að stærð með
30 hestafla Bolindervél. Hann
var á sínum tíma smíðaður í
Noregi og var fyrst í eigu Mar-
zellíusar Bernharðssonar á
Ísafirði en hafði þegar hér var
komið sögu verið í eigu Berg-
manns Zakaríasar Jónssonar
á Alviðru í Dýrafirði í mörg
ár. Páll Sigurðsson segir, að

stráka. Hann var með litla
skektu sem hann ætlaði að
nota til að ferja fólkið í land“,
segir Páll Sigurðsson.

„Þegar komið var upp undir
landið inni í Hestfirði var lagst
við ankeri og farið að selflytja
fólkið í land á skektunni. Sumt
af fólkinu ætlaði svo að fara
aftur um borð og sofa í bátnum
um nóttina en sumir voru með
tjöld. Þegar mannskapurinn
var kominn í land fóru sumir
strax að tína ber, einkum þeir
sem ætluðu að sofa í bátnum,
en aðrir fóru að tjalda. Við
Ingólfur vorum með fjögurra
manna tjald og líklega hafa
þarna verið fjögur til fimm
tjöld önnur. Í einu þeirra var
maður að nafni Eggert Samú-
elsson og var hann sá eini í
ferðinni sem var með vasaljós.
Það kom sér ákaflega vel
þegar veðrið var orðið vitlaust
um kvöldið.

Fólkinu sem ætlaði að sofa
í bátnum var komið um borð
þegar komið var myrkur. Við
strákarnir kláruðum að tjalda
og vorum að hugsa um að
verða eftir þegar hitt fólkið
færi aftur með bátnum og og
vera þarna næstu vikuna. Við
höfðum það ágætt í tjaldinu,
kveiktum á prímus og hituð-
um okkur kaffi og fórum svo
að sofa.“

SvaðilsamtSvaðilsamtSvaðilsamtSvaðilsamtSvaðilsamt
að ferja á milliað ferja á milliað ferja á milliað ferja á milliað ferja á milli

meðal þeirra sem fóru með
bátnum í berjaferðina 15. sept-
ember 1936 hafi verið bæði
börn og gamalt fólk. „Veðrið
var mjög gott þegar lagt var af
stað, rjómalogn og sléttur sjór.
Ekki var hlustað neitt á veður-
spá það ég vissi. Þetta voru
vanir kallar sem voru með bát-
inn og enginn bjóst við neinu
slæmu.“

Páll segir að eigandi bátsins,
sem einnig var venjulega skip-
stjóri á honum, hafi ekki verið
með hann að þessu sinni, held-
ur hafi kunningjar eigandans

tekið bátinn traustataki til
þessarar ferðar – sumsé fengið
hann lánaðan án þess að láta
eigandann vita. „Skipstjórinn
í þessari ferð hét Kristján G.
Jónsson, jafnan kallaður Krist-
ján seglasaumari, en Jónas
Guðnason var vélstjóri. Þeir
unnu hér á verkstæðum en
voru ekki munstraðir á bátinn.
Aðrir í áhöfninni voru Sigur-
vin Hansson, eldri maður sem
átti heima í Brunngötunni, og
Ólafur Ásgeirsson tollvörður.
Þarna var líka í för Guðmund-
ur E. Sæmundsson með sína
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óttar buxur, hinn fyrirmann-
legasti að sjá. Þarna var þá
kominn séra Magnús Jónsson.
Á hæla honum kom vísinda-
maðurinn dr. Charcot og vís-
aði gesti sínum til sætis af
fágaðri franskri kurteisi. Rétt
á eftir þeim kom þriðji maður-
inn, greinilega skipstjórinn,
klæddur svörtum jakkafötum
með þrjá eða fjóra gullborða á
ermum. Þeir tóku sér sæti við
borðið en þjónninn hellti í
bolla þeirra.

Okkur strákunum varð held-
ur en ekki starsýnt á þessa
glæsilegu þrenningu, sem sett-
ist við kaffiborðið á þilfari

þessa fræga skips. Þeir hófu
þegar samræður. Var ekki að
sjá, að séra Magnús léti sinn
hlut eftir liggja í þessu sam-
kvæmi. Sátu þeir þarna í veð-
urblíðunni drykklanga stund.

Þetta var ekki í eina skiptið,
sem við sáum og heyrðum
séra Magnús eiga orðastað við
dr. Charcot. Það gerðist þó
nokkrum sinnum. Því oftar
sem við sáum hann á þilfari
rannsóknaskipsins, því meiri
varð hrifning okkar og aðdáun
á þessum manni, sem um ára-
bil hafði þjónað einu nyrsta og
afskekktasta prestakalli lands-
ins – kannski alls heimsins.

Franska rannsóknaskipið Pourquoi-Pas? við Bæjarbryggjuna á Ísafirði haustið 1936. Myndin sem
Haraldur Ólafsson ljósmyndari tók er í eigu Skjalasafnsins á Ísafirði og birt hér með góðfúslegu leyfi þess.

„En þá byrjaði hamagang-
urinn. Það var hreinlega kom-
ið vitlaust veður. Eggert Sam-
úelsson var kominn á stjá með
vasaljósið og var að beina því
að hinum tjöldunum, sem
voru farin að losna upp. Fólkið
var farið að bera grjót á tjöldin
og við fórum út að hjálpa til.
Báturinn dró ankerin og fór
að reka út fjörðinn og það
endaði með því að hann
strandaði utar í firðinum. Þá
þurfti að ná fólkinu í land og
til þess var notuð skektan sem
Guðmundur E. Sæmundsson
var með. Það var dálítil kúnst.
Skektan var dregin með kaðli
milli báts og fjöru. Við óðum
upp í mitti þegar við vorum
að styðja bátinn og taka á móti
fólkinu og hjálpa því í land.
Þarna var stúlka sem var köll-
uð Imma – Ingibjörg Jóns-

dóttir, dóttir Jóns í Hæsta, eins
og hann var kallaður. Hún
kom í fyrstu ferðinni með
skektunni og hjálpaði fólkinu
í land og fór svo aftur út í
bátinn. Þetta voru margar ferð-
ir að draga skektuna og komið
hörkubrim og kolvitlaust veð-
ur.

Í tjaldinu hjá okkur var Jó-
hanna Bjarnadóttir, sem hafði
fengið að gista hjá okkur. Hún
var með teppi með sér og vildi
frekar vera í tjaldinu um nótt-
ina en fara um borð. Hún var
mjög dugleg að taka á móti
skektunni og hjálpa fólkinu í
land. Það var töluvert basl.

Þegar búið var að sækja alla
sem voru um borð í Birni var
ekkert annað fyrir fólkið að
gera en híma í myrkrinu í
skjóli við skektuna. Okkar
tjald stóð rétt á móti vindinum

og fauk ekki. Við Ingólfur og
Jóhanna fórum þangað, hituð-
um okkur kaffi á prímus sem
ég var með og okkur leið bara
fínt. Það var samt svo mikil
rigning að tjaldið vildi leka
svolítið. Svo fórum við aftur
að sofa.

Þegar við vöknuðum var
farið að birta. Við kíktum út
en þá voru bara allir farnir.
Fólkið hafði farið strax í birt-
ingu en við í okkar tjaldi höfð-
um orðið ein eftir. Björninn lá
á hliðinni á skeri utar í firðin-
um. Ég veit ekki hvað klukkan
var orðin. Maður leit ekki á
klukku. Ég veit bara að það
var orðið bjart. Allt hitt fólkið
hafði farið gangandi enda ekki
um neitt annað að ræða en að
komast einhvers staðar til
bæja. Við tókum saman tjaldið
og dótið okkar og tókum það

með okkur. Hitt fólkið sem
hafði verið þarna í tjöldum
hafði skilið allt sitt eftir.“

Fótgangandi aðFótgangandi aðFótgangandi aðFótgangandi aðFótgangandi að
Eyri í SeyðisfirðiEyri í SeyðisfirðiEyri í SeyðisfirðiEyri í SeyðisfirðiEyri í Seyðisfirði

„Þegar við komum að bæn-
um Eiði við eiðið milli Hest-
fjarðar og Seyðisfjarðar sáum
við að þakið hafði fokið af
íbúðarhúsinu. Þar var okkur
sagt að samferðafólk okkar,
sem hafði komið fyrr um
morguninn, hefði haldið áfram
út að Eyri í Seyðisfirði, nema
ein kona sem treysti sér ekki
lengra. Við héldum síðan á út
að Eyri. Þar bjuggu hjónin
Aðalsteinn Sigurðsson frá
Bæjum og Marta dóttir Mark-
úsar Finnbjarnarsonar. Þarna
var búið að taka á móti fólkinu

og koma því í þurrk og okkur
var líka boðið að þurrka af
okkur fötin og fara út í hlöðu.
Líka fengum við kaffi og eitt-
hvað að borða.

Á Eyri var hægt að hringja
og láta vita af sér en á Eiði var
ekki sími. Um morguninn
hafði Huginn II verið sendur
frá Ísafirði til þess að athuga
með Björninn og fólkið sem
hafði farið með honum í þessa
ferð. Þegar komið var í Hest-
fjörðinn sáu menn bátinn
strandaðan en ekkert fólk og
bara einhverjar tuskur af tjöld-
unum sem eftir voru. Þeir á
Huganum vissu ekkert hvað
hefði orðið af fólkinu og sneru
aftur til Ísafjarðar.

Við vorum á Eyri í Seyðis-
firði allan daginn og fram á
kvöld en þá kom Huginn II
aftur til að sækja hópinn. Þá

var veðrið farið að lægja. Þeir
voru með skektu til að taka
okkur um borð og það gekk
allt skikkanlega. En berjaferð-
in hjá okkur varð ekki lengri.
Við strákarnir hættum við að
vera lengur.

Þegar við komum til Ísa-
fjarðar var þar allt á tjái og
tundri. Þar má meðal annars
nefna, að Víkingsbryggjan við
beinamjölsverksmiðjuna á
Torfnesi var komin upp í fjöru
ásamt alls konar drasli og ein-
hverjum bátum.“

Þannig segir Páll Sigurðs-
son frá atburðum fyrir sjötíu
árum, sem eru honum enn í
fersku minni. En farkosturinn
í berjaferðinni afsleppu, vél-
báturinn Björn ÍS 443, bar
beinin, ef svo má segja, inni í
Hestfirði.

Sjá einnig næstu opnu.

Páll Sigurðsson sjötíu árum eftir berjaferðina endasleppu.
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STAKKUR SKRIFAR

Meira framboð en eftirspurn?
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

Veðrið sem grandaði Pourquoi-Pas?
Fyrir tveimur áratugum,

þegar fimmtíu ár voru liðin
frá veðrinu mikla árið 1936,
ritaði Trausti Jónsson veður-
fræðingur samantekt sem birt-
ist í Lesbók Morgunblaðsins
29. nóvember 1986. Fyrir-
sögnin á samantektinni var
Veðrið sem grandaði Pour-
quoi-Pas? Þar segir Trausti
meðal annars:

Aðfaranótt 16. september
1936 fórst franska hafrann-
sóknaskipið Pourquoi-Pas?
undan Mýrum. Þó því virðist
ekki að leyna að ýmsar tilvilj-
anir hafi valdið þessu slysi, er
jafnvíst að veður þetta var
óvenju vont og hugsanlega
það versta sem skipið hafði
lent í. Vegna þess hversu mikil
og váleg frétt slysið var féllu
önnur slys og skaðar í þessu
veðri nokkuð í skuggann. Þó
var það svo, að eignatjón virð-
ist sjaldan hafa orðið meira á
landi í einu veðri en þessu.

[...]

Stutt lýsingStutt lýsingStutt lýsingStutt lýsingStutt lýsing
á veðrinuá veðrinuá veðrinuá veðrinuá veðrinu

Þann 14. september nálguð-
ust skil alldjúprar lægðar við
Suður-Grænland landið. Þá
hvessti af suðaustri og rigndi
á S- og V-landi. Þann 15. voru
skilin að eyðast yfir landinu
og í kringum hádegið var
komin hæg sunnan- og suð-
austanátt v-lands, en enn var
sunnan strekkingur um landið
austanvert, enda skilin ekki
komin þar yfir. Eftir klukkan
5 síðdegis fór mjög að auka
vind og fór að rigna, því ný og
ört vaxandi lægð nálgaðist
landið úr suðsuðvestri. Á mið-
nætti var nærri allt landið í
hlýja geira lægðarinnar, í hita-
beltisloftinu, en þar var loftið
bæði hlýtt og rakt og m.a.
komst hitinn á Akureyri í
nærri 20 stig. Úrkoma á Suð-
austurlandi var mjög mikil,
víðast tugir millimetra, og í
Hólum í Hornafirði mældist
hún 122 mm.

Kuldaskilin fóru yfir Vest-

urland skömmu eftir miðnætti
og voru komin austur fyrir
land um kl. 6 um morguninn.
Veðrið var verst í kringum
kuldaskilin. Lægðin fór til
norðurs rétt fyrir vestan land
og var vaxandi allt þar til um
morguninn en þá hafði vindur
snúist til sv-áttar.

TjónTjónTjónTjónTjón

Veðrið olli gríðarlegu tjóni.
Alls drukknuðu 56 manns, þar
af 39 á Pourquoi-Pas? Vélbát-
urinn Þorkell Máni frá Ólafs-
firði fórst, og með honum 6
menn. Þrír fórust með báti frá
Bíldudal. Þrjá menn tók út-
byrðis af tveimur skipum und-
an Norðurlandi og 5 menn tók
útbyrðis af norsku Grænlands-
fari í Faxaflóa. Ekki er rúm
hér til að rekja alla þá skaða
sem urðu í veðrinu enda ólík-
legt að þeir hafi allir komið
fram opinberlega. Mest tjón
varð á norðanverðu Snæfells-
nesi og á Vestfjörðum. Járn
tók af fjölda húsa og jafnvel
fuku heil hús, bæði hlöður,

fjárhús og íbúðarhús auk
fjölda hjalla. Smábátar skem-
mdust meira eða minna í flest-
um höfnum á Snæfellsnesi,
Vestfjörðum og einnig víðast
norðanlands. Mikið fauk af
heyjum, bæði á Vestur- og
Norðurlandi.

[...]
Austfirðir og Suðurland

sluppu að mestu við hvass-
viðrið, en þar var mjög mikil
úrkoma eins og áður sagði. Á
Suðausturlandi urðu bæði
skriðuföll og flóð, sem ollu
umtalsverðu tjóni. Nokkuð
tjón varð einnig sunnanlands
af sjávargangi.

VindhraðiVindhraðiVindhraðiVindhraðiVindhraði
Engir vindhraðamælar voru

hérlendis um þetta leyti nema
í Reykjavík en gögn frá þess-
um tíma finnast ekki og hefur
mælirinn sennilega verið
óvirkur. Erfitt er því að segja
til um hversu hvasst varð. Auk
þess varð veðrið verst um há-
nótt þegar engar veðurathug-
anir voru gerðar. Hins vegar

voru síritandi loftvogir á
nokkrum stöðum og má út frá
þeim gera þrýstikort af land-
inu um nóttina. Á kortunum
kemur í ljós að á Faxaflóa
hefur veðrið verið verst um
kl. 1 um nóttina og á Norður-
landi nokkru síðar eða um kl.
3 til 5. Fullvíst er að vindur
hefur víða farið í 12 vindstig
og líklegt er að mestu vind-
hviður á Snæfellsnesi og Vest-
fjörðum hafi verið yfir 55 m/
s.

[...]

VeðurstofanVeðurstofanVeðurstofanVeðurstofanVeðurstofan
og fárviðriðog fárviðriðog fárviðriðog fárviðriðog fárviðrið

Fyrstu fréttir af lægðinni
bárust Veðurstofunni kl. 6 að
morgni þ. 15. Þá var þegar
ljóst að lægðin kæmi til lands-
ins og eftir hádegið var greini-
legt að vindur yrði a.m.k. 8
vindstig. Veðurspáin kl. 15
var svohljóðandi:

Ný lægð um 1.400 km SSV
af Reykjanesi og mun hreyfast
hratt norður eftir.

Suðvesturland til Vest-

fjarða: Sunnan stormur og
rigning þegar líður á nóttina
en sunnan og suðvestan kaldi
og skúrir á morgun.
[...]

Þótt Veðurstofan hafi mátt
sæmilega við una, er því ekki
að neita að engan grunaði að
veður yrði jafnslæmt og raun
bar vitni. Þó allgóðar fréttir
hafi borist af lægðinni, þannig
að vel tókst til með staðsetn-
ingu hennar, gáfu skip í kring-
um hana hvergi meir en 8
vindstig þá um daginn. Í ljós
kemur að eftir klukkan 12 eru
engar fréttir af vindi eða þrýst-
ingi nærri lægðarmiðjunni og
ekki var viðlit að sjá hversu
mikið hún dýpkaði fyrr en það
var orðið um seinan.

Erfitt er að segja til um
hversu tækist nú til að spá um
svona veður, en líklegt má
telja að fyrirvarinn yrði nú
betri, jafnvel þó fréttir frá skip-
um séu nú litlu meiri en þá.
Munar þar bæði um tölvuspár
og gervihnattamyndir auk
þess sem veðurfréttir og spár
eru ítarlegri nú.

Pourquoi-Pas? við bæjarbryggjuna á Ísafirði. Myndin sem Haraldur Ólafsson
ljósmyndari tók er í eigu Skjalasafnsins á Ísafirði og birt hér með góðfúslegu leyfi þess.

Til sölu eru eftirtaldar bækur:
Árnadals- og Eyrardalsætt 1-4,
Saga Ísafjarðar 1-4, Stranda-
menn og Sléttuhreppur. Uppl. í
síma 898 9475.

Til sölu er sófaett 3+1+1, borð-
stofuborð úr beyki með tveim-
ur stækkanlegum plötum og
sex sólar úr beyki og 90x200
rúm. Upplýsingar í síma 893
1769 og 456 4212.
Til sölu er Taxa-merki og gjald-
mælir. Einnig GSM-posti. Uppl.
í síma 895 7104.

Á ekki einhver í geymslu hjá
sér, skilrúm eða franskan vegg
sem þeir geta látið fyrir lítinn
pening. Uppl. í síma 698 2787.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á Ísa-
firði. Uppl. í síma 896 7728.

Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 864 4408.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Ísafjarðarkirkja: Messa á

sunnudaginn 1. október
kl. 11:00. Prestur er sr.

Stína Gísladóttir.

Gólfplötur
steyptar

Síðastliðinn fimmtudag
steyptu Vestfirskir verktakar
gólfplötu í nýju skólahúsnæði
Grunnskólans á Ísafirði. Gólf-
platan er rúmir 1.000 fermetr-
ar og í hana fara alls um 150
rúmmetrar af steypu. Að sögn
Garðars Sigurgeirssonar, húsa-
smíðameistara hjá Vestfirsk-
um verktökum, gekk verkið
eins og í sögu.

„Þetta gekk vel og við klár-
uðum þetta á einum degi.
Byrjuðum rétt fyrir átta um
morguninn og vorum búnir
um sjöleytið, svo þetta tók á
milli 11 og 12 tíma“, segir
Garðar. Þá segir hann verkið
allt á áætlun ennþá. „Nú
vonum við bara að haustið
verði gott, það hefur mikið að
segja.“ Byggja á nýja tengi-
byggingu á milli nýja barna-
skólans. Einnig er áætlað að
byggja viðbyggingu við gamla
barnaskólann í áttina að hús-
inu sem áður hýsti verslunina
Björnsbúð.    – eirikur@bb.is

Alþingiskosningar nálgast ört og nú eykst framboð þeirra sem vonast til
að sitja í Alþingishúsinu við Austurvöll og taka ákvarðanir um lög og ráð-
stöfun skattpeninga sem hríslast í ríkiskassann. Landsbankinn spáir jafnvægi
í efnahagslífinu árið 2010 en sams konar ástandi og ríkt hefur undanfarið ár
á ný árið 2015. Við eigum eftir að heyra spár frá hinum stóru bönkunum.
Einhvern veginn virðast bankarnir ráða meiru um efnahagslífið en stjórnmála-
menn. Fasteignasalar kenna bönkum um verðbólguna vegna stóraukinna
lána til íbúðakaupa fyrir nokkrum árum. Fyrir þau hefur verið tekið, en þeir
sem ekki fá lán í bönkum til að kaupa sér íbúð eiga nú málsvara í félagi fast-
eignasala og talsmönnum Íbúðalánasjóðs fremur en á Alþingi.

Það er ánægjuefni fyrir neytendur á Íslandi að nú skuli bæði stjórnarand-
staða og ríkisstjórn hafa áhuga á því að lækka matarverð. Langþreyttir vona
að úthaldið verði nóg fram yfir næstu kosningar og matarverðið lækki í raun,
hver svo sem situr í ríkisstjórn. Miklar breytingar munu verða. Sólveig Pét-
ursdóttir ætlar að hætta. Sama er um Vestfirðinginn Rannveigu Guðmunds-
dóttur, einn fjölmargra forystumanna Samfylkingarinnar er hyggst hætta
þingmennsku. Margir vilja í stað þeirra. Það er gott, ekki veitir af góðu fólki
til löggjafarstarfa. Reyndar vilja flestir þeirra sem sitja á þingi koma sér-
stökum áhugamálum sínum í framkvæmd fremur en að vinna hrein og bein
löggjafarstörf. Fjárlög eru líka lög eins og maðurinn sagði. Þau eru ramminn

um verk sem verða að veruleika, að því gefnu að samstaða náist um að veita
til þeirra fé.

Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að Alþingi er ætlað að setja lög
sem í raun eru rammi um samskipti fólks og fyrirtækja hvers í annars garð og
taka við þar sem lítt merkjanlegum mannasiðum Íslendinga sleppir. Á Vest-
fjörðum ætlar einn þingmanna að hætta. Jóhann Ársælsson hefur lýst því að
hann muni ekki halda áfram. Anna Kristín Gunnarsdóttir vill fá fyrsta sætið.
Sigurður Pétursson og séra Karl Valgarður Matthíasson vilja það líka.
Spennandi verður að sjá hver niðurstaðan verður. Anna Kristín hefur talað
fyrir óheftum innflutningi landbúnaðarafurða til að lækka matarverð. Kannski
skiptir það ekki máli, því bændum hefur fækkað svo á Vestfjörðum að liggur
við auðn. Kristinn H. Gunnarsson ætlar fram að nýju, en að honum verður
sótt. Þingmenn Sjálfstæðisflokks hafa lýst vilja sínum til að halda áfram.
Birna Lárusdóttir vill á þing. Hverjir möguleikar hennar verða skal ósagt
látið. Einari Kristni og Sturlu verður tæpast rutt burt sem sitjandi ráðherrum.
Einar Oddur hefur sérstöðu á Alþingi, eini þingmaðurinn sem hefur ótrauður
reynt að gera félögum sínum úr öllum flokkum grein fyrir því að snúa þarf
niður vaxandi sjálfvirka hækkun fjárlaga.

Famboðið verður nóg en eftispurnin er takmörkuð. Svo einfalt er það.
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Geysimikið
tjón víða á

Vestfjörðum
Í ritinu Vestfirzkir slysadagar, sem Sögufélag Ísfirðinga

gaf út á sínum tíma, segir Eyjólfur Jónsson meðal annars svo
frá afleiðingum veðursins mikla á Vestfjörðum fyrir sjötíu
árum:

Margir trillubátar frá Bíldudal voru á smokkfiskveiðum á
Arnarfirði þriðjudaginn 15. september 1936. Öllum nema
einum tókst að ná landi áður en veðrið komst í ham um
kvöldið. Sá trillubátur týndist og fórust með honum þrír
menn.

[- - -]
Fleiri bátsskaðar urðu í veðri þessu. Vélbátinn Rafnar frá

Þingeyri rak á land á Ísafirði, en náðist aftur á flot og var gert
við hann þar.

Vélbáturinn Hekla lá við bryggju á Ísafirði og skemmdist
talsvert. Á Ísafirði brotnaði líka einn trillubátur og tveir smá-
bátar. Unnið hafði verið að endurbótum á Edinborgarbryggj-
unni og urðu í veðrinu talsverðar skemmdir á þeirri bryggju.

Sjógangur var mikill á Ísafjarðarpolli og gekk sjór yfir
Hafnarstræti og eyðilagði það á nokkrum parti.

Á Búðum í Sléttuhreppi misstu bændurnir báða báta sína.
Á Hesteyri eyðilagðist einn trillubátur og á Hekleyri urðu
nokkrar skemmdir á bryggjum og plönum verksmiðjunnar
þar.

Í Dýrafirði brotnuðu margir opnir bátar norðan fjarðarins
og líka á Þingeyri og í Haukadal.

Í Arnarfirði varð mikið tjón á skipum og bátum. Á Bíldudal
lágu 12 skip og bátar á höfninni er veðrið skall á, en er því
slotaði var vélbáturinn Ægir sá eini er þar var á floti. Línu-
veiðarana Ármann og Geysi, er lágu á Bíldudalsvogi, rak
norður yfir fjörðinn. Er slotaði veðrinu hékk Ármann í fest-
um sínum fram af Tjaldanesi, en Geysi hafði rekið á land
skammt frá Auðkúlu og brotnað mikið. Hann náðist þó síðar
á flot og var dreginn til Reykjavíkur til viðgerðar. Fjöldi
smærri báta brotnaði eða eyðilagðist alveg norðan Arnar-
fjarðar. Í Lokinhömrum brotnuðu tvær trillur og tveir trillu-
bátar á Baulhúsum og í Stapadal, einn trillubátur á Laugabóli
og annar á Hrafnseyri. Margir opnir bátar ónýttust þá við
Arnarfjörð.

Á Patreksfirði urðu skemmdir á bátum er lágu á höfninni
þar. Sukku fjórir eða fimm þeirra og sumir ónýttust alveg.

Veðurskemmdir á húsum og heyjum urðu mjög víða. Í
Hnífsdal fauk íbúðarhús Ingólfs Jónssonar á Stekkjum á sjó
út. Svipti veðrið húsinu ofan af Ingólfi, konu hans og þremur
börnum þeirra. Stóðu þau eftir fáklædd á gólfinu. Margar
smærri skemmdir urðu þar og hey sem enn var úti fauk að
mestu.

Í Skutulsfirði fauk heyhlaða í Brautarholti og geymsluhús
á Góustöðum. Hjá Rafveitu Ísafjarðar stóðu yfir miklar
framkvæmdir við Fossavatn. Þar fuku skúr, smiðja og vél-
skýli. Með snarræði og harðfylgi tókst að festa niður svefn-
og matarskála verkamanna við Fossavatn svo þeir stóðu af
sér veðrið. Nýgerður varnarveggur við Fossavatn gekk úr
skorðum.

Í Bolungarvík fuku þak af íbúðarhúsi í Meirihlíð og þak af
hlöðu í Þjóðólfstungu, einnig fuku þar skúr og uppborið hey.

Í Álftafirði urðu mestir skaðar á Langeyri, fauk þar þak af
íbúðarhúsi og þakhluti af salthúsi. Í Súðavík fauk þak af hey-
hlöðu. Ýmsir smærri skaðar urðu þar í firðinum og hey er úti
var fauk að mestu.

Í Sléttuhreppi urðu þær skemmdir helztar, að á Búðum
fuku tvær heyhlöður og mestallt heyið, svo og geymsluhús
þar. Á nýbýlinu Holti í Aðalvík skekktist íbúðarhúsið svo á
grunni, að fólkið varð að flytja úr húsinu. Á Hesteyri fauk
þak af fiskhúsi og ýmsar aðrar en minni skemmdir urðu þar
á húsum.

Í Önundarfirði urðu miklir heyskaðar og þak fauk af hlöðu
á Flateyri og á Vífilsmýrum fauk fjárhús. Nokkrir smærri
bátar brotnuðu og fleiri veðurskemmdir urðu á Flateyri.

Í Haukadal í Dýrafirði fauk hálfbyggt samkomuhús. Fjárhús
og hlöðuþak fuku þar líka. Að Múla í Kirkjubólsdal fauk
baðstofa er þar var í smíðum. Í Fremri-Hjarðardal skemmdist
íbúðarhúsið mikið og í Lambadal fuku peningshús. Mestir
heyskaðar í Dýrafirði urðu í Hvammi og í Haukadal en meira
eða minna fauk af heyi á öllum bæjum þar sem ekki var búið
að alhirða.

Í Tálknafirði urðu talsverðar skemmdir á hvalveiðistöðinni
á Suðureyri, bæði á húsum og bryggjum. Heyhlaða fauk í
Botni og víðast fauk það hey sem úti var.

Í Sauðlauksdal við Patreksfjörð og á Hvalskeri fuku hlöður
og heyskaðar urðu miklir í Patreksfirði.

Símalínur slitnuðu mjög víða í fárviðri þessu og fregnir
bárust því seint af veðurtjóni á mörgum þessum stöðum.

Í þessu greinarkorni ætla ég
að spá um það hverju verður
endurlofað sem fjölnota kosn-
ingaloforðum á næstu vikum
og mánuðum af ráðherrum og
þingmönnum ríkisstjórnar-
innar. Byrjum á að velta því
upp hverju verður marglofað.

Góðæri endurlofaðGóðæri endurlofaðGóðæri endurlofaðGóðæri endurlofaðGóðæri endurlofað

Þrátt fyrir að Seðlabanka-
stjórinn Davíð Oddsson haldi
áfram að hækka stýrivexti sem
nú lenda einkum af fullum
þunga á minni einkafyrirtækj-
um og skuldsettu fjölskyldu-
fólki og að verðbólgan hækki
nú lán fólks, þá verður samt
sem áður góðærinu endurlof-
að. Ríkisstjórnin mun lofa for-
sjálni og stöðugleika sem al-
drei fyrr. Aðgerðir Seðlabank-
ans nú ættu að stefna að lækk-
un stýrivaxta strax í nóvem-
ber. Við þurfum ekki á því að
halda að aðgerðir Seðlabank-
ans valdi því að krónan styrk-
ist um of. Þess vegna væri
æskilegt að hægfara lækkun
stýrivaxta hæfist í haust. Við
eigum ekki að örva innflutn-
ing með of sterkri krónu og
miklum viðskiptahalla.

merkilegt straumakerfi að
mínu mati. Þar hafa verið
veidd hundruð þúsunda  þorsk-
seiða til áframeldis að Naut-
eyri og síðar í kvíaeldi. Einnig
var og er sjálfsagt enn rækja
innan skerja. Við þessu mætti
bregðast með brúargerð í
norðursundinu, þ.e. tvær brýr,
eða með tveim til þremur veg-
legum ræsum sem komið væri
fyrir í fyllingunni í Breiða-
sundinu norðan við Hrútey.
Það sem nú er skilgreint sem
umhverfismat nær ekki að
mínu mati til líffræði hafsins í
fjörðum. Mér vitanlega veit
enginn hvað einn fjörður gefur
af sér inn í viðhald og vöxt
lífsins við landið eða til við-
halds nytjastofna. Það væri
verðugt viðfangsefni Hafró á
Ísafirði að taka Mjóafjörð í
gæslu til næstu áratuga og
leitast við að kortleggja hvað
einn fjörður á Vestfjörðum
gefur af sér fyrir viðhald lífs-
ins á Íslandsmiðum.

Vegagerðin og Hafró ættu
að sýna frumkvæði í þessu
máli sem og sjávarútvegsráð-
herra. Það væru ný áform og
góð loforð sem vonandi þyrfti
ekki að endurlofa sem fjölnota
kosningaloforðum.

framkvæmda var óásættanleg
ákvörðun sem ekki tók mið af
brýnum þörfum og kröfu um
lægri flutningskostnað.

Sjávarlíf MjóafjarðarSjávarlíf MjóafjarðarSjávarlíf MjóafjarðarSjávarlíf MjóafjarðarSjávarlíf Mjóafjarðar
Að lokum vík ég að líffræði

og þverun Mjóafjarðar ef og
þegar af því verður. Ég hef
haft af því verulegar áhyggjur
að við þverum Mjóafjarðar í
Ísafjarðardjúpi sé þess ekki
nægilega gætt að í firðinum
innan við fyllingu verði nægur
straumur að norðanverðu. Þar
með gæti svo farið að því líf-
ríki sem er í firðinum verði
raskað. En oft má sjá mikið líf
innan skerjanna enda þar

MarglofaðarMarglofaðarMarglofaðarMarglofaðarMarglofaðar
samgöngubætursamgöngubætursamgöngubætursamgöngubætursamgöngubætur

Senn fer samgönguráðherra
að endurlofa fólki því að
vissulega verði farið í útboð á
vegarköflum á Vestfjörðum
og Norðausturlandi. Fljótlega
áður en apríl 2007 er liðinn
hafa þeir stjórnarliðar endur-
lofað öllu í Norðvestur- og
Norðausturkjördæmum sem
þeir settu á niðurskurðarlist-
ann í júní sl. Þessi endurlofun
þeirra telst þá stórkostlegur
sigur, enda hafa þeir þá sigrað
sjálfa sig og aðra niðurskurð-
arpostula sem krefjast niður-
skurðar á þenslu þar sem eng-
inn hafði orðið þenslu var. Þá
sperra sveitarstjórnarmenn
Sjálfstæðisflokksins sig og
segja sem svo að það sé góðs
viti að samgönguráðherra
minnist nú orða sinna frá því
fyrir sveitarstjórnarkosningar
á sl. vori og að verulegu máli
skipti að samskipti þeirra séu
á flokksvettvangi. Birna Lár-
usdóttir getur svo skrifað nýja
grein um „stórir áfangar í aug-
sýn.“

Vestfirðingar geta ekki beð-
ið eftir betri vegum. Frestun

Guðjón A. Kristjánsson.

Guðjón A. Kristjánsson, alþingismaður skrifar

Mörgu verður endurlofað

Ísfirski kylfingurinn,
Auðunn Einarsson, mun

taka þátt úrtökumóti fyrir
sænsku atvinnumanna-

mótaröðina, Telia Tour, í
næsta mánuði. Verður hann

meðal fjögurra kylfinga sem
taka þátt frá Íslandi, en

einnig taka Ottó Sigurðsson,
Magnús Lárusson og Sig-
urpáll G. Sveinsson þátt.
Framundan er því anna-

samur tími hjá golfaranum
knáa frá Ísafirði. „Ég er að

fara til Spánar í viku í
æfingarbúðir ásamt Herði
Arnarsyni yfirgolfkennara
hjá Keili og Ottó Sigurðs-
syni þar sem við munum

undirbúa okkur fyrir mótið.
Síðan munum við fara til

Turnberry á Englandi á
vegum GSÍ sem er að bjóða

sex bestu kylfingum
landsins og fjórum konum í
lúxusferð, Icelandair og KB
banki styrkja ferðina. Þaðan

mun ég halda til Svíþjóðar
8. október“, segir Auðunn.
Úrtökumótið fyrir sænsku

mótaröðina fer fram í
Svíþjóð á fjórum völlum

samtímis, dagana 11. til 14.
október. Íslensku strákarnir

reikna með að halda til
Svíþjóðar í byrjun október

og hitta þar fyrir Staffan
Johansson landsliðsþjálfara

og æfa undir hans stjórn

fram að úrtökumótinu.
„Ég hef í raun engu að

tapa, ég er orðinn þrítugur
og hef enga þannig reynslu

af keppnishaldi erlendis. Ég
er ekki bara að fara til þess

að láta drauminn rætast
heldur meira til þess að taka

stöðuna til þess að hjálpa
mér að ákveða hvernig

framhaldið verður. Hvort
sem ég fer vel út úr þessu
eða illa mun ég hafa betri

hugmynd um það hvort ég
eigi að gefa ennþá meira í

eða hvort ég eigi að draga úr
þessu og einbeita mér að því

að kenna golf eða eitthvað
annað. Þó það sé náttúrlega

varasamt að taka ákvörðun á
einu móti. Ég vil ekki vakna

fertugur og naga mig í
handabökin fyrir að hafa

ekki reynt þetta“, segir
Auðunn. Landsbanki Íslands

hefur ákveðið að styrkja
Auðunn en hann er enn að

leita að fleiri styrktaraðilum.
Þess má geta að íslenski

kylfingurinn Heiðar Davíð
Bragason tók þátt í úr-

tökumótinu í fyrra og sigraði
á sínum velli. Í ár hefur

hann ákveðið að taka þátt í
úrtökumótinu fyrir evrópsku

mótaröðina sem fram fer á
Ítalíu í október.
– thelma@bb.is

Auðunn Einarsson.

Auðunn tekur þátt í úr-
tökumóti fyrir Telia Tour
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Soffía Vagnsdóttir
– skólastjórinn syngjandi

Skólastarf í Bolungarvík
hefur löngum verið öflugt og
hefur skólinn skipað sér í
fremstu röð vestfirskra skóla
í samræmdum prófum mörg
undanfarin ár. Soffía Vagns-
dóttir, forseti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur, tónlistarkona,
fyrrum tónlistarskólastjóri og
margt fleira, var á dögunum
ráðin skólastjóri skólans. Af
þessu tilefni hóaði Bæjarins
besta í Soffíu, eða „Sossu“
eins og hún er nær undantekn-
ingalaust kölluð, og fékk hana
til að svara fáeinum spurning-
um, sem hún og gerði þrátt
fyrir gríðarlegar annir við und-
irbúning fyrsta skólaársins.

– Hvernig líst þér á að taka
við stöðu skólastjóra í Grunn-
skóla Bolungarvíkur?

„Mér líst bara mjög vel á
það. Ég er nú ekki ókunnug
þessu húsi, var hér sem nem-
andi og síðar sem kennari og
svo auðvitað sem foreldri. En
hér hef ég ekki verið stjórn-
andi áður svo í því felst ný
ögrun. Skólinn er afskaplega
hreinn og hlýlegur þó hluti
hans sé kominn til ára sinna.  Í
gamla hlutanum eru geymdar
minningar í veggjunum sem
tengjast æsku minni, svo sem
eins og: „...je minn eini, Sossa
og Steini“!!“

– Hvaða menntun og reyn-
slu hefurðu, og hvernig held-
urðu að hún nýtist þér?

„Hvað nám varðar þá lauk
ég verslunarprófi frá Versl-
unarskóla Íslands 1976, lauk
svo tónmenntakennaraprófi
frá Tónlistarskólanum í Reyk-
javík 1983. Síðan tók ég Braut-
argengi sem var tveggja ára
viðskiptanám fyrir konur, - var
í fyrsta útskriftarhópnum. Svo
hef ég auðvitað sótt fjöldann
allan af fagnámskeiðum sem
tónmenntakennari, stjórnandi
og fleira.

Ég sótti um skólastjórastarf-
ið fyrir tveimur árum, en
hneppti þá ekki hnossið svo
ég dreif mig í framhaldsnám í
stjórnun við Kennaraháskóla
Íslands. Ég hef lokið öllum
skylduáföngum þar auk þess
sem ég valdi mér áfanga í full-
orðinsfræðslu sem er afar
skemmtileg fræðigrein. Ég
stefni að því að útskrifast með
diploma í stjórnun mennta-
stofnana á haustmánuðum og
vona svo sannarlega að mér
takist það þrátt fyrir annir
þessar vikurnar! Í náminu hef
ég löngum verið með hugann
við bæinn minn og það sem er
að gerast hér í menntunarmál-
um og ekki síst hvernig hlut-
um er stýrt svo ég vona að ég
geti miðlað því sem ég hef
verið að læra. Stjórnun er í
raun ekkert annað en tæki til
að hlúa að starfsfólki fyrir-
tækis/stofnunar/byggðarlags

Soffía ásamt yngsta syninum, Hermanni
Andra og barnabarninu Einari Margeir.

og samhæfa verk þess, – fá
það besta út úr hverjum og
einum í þágu heildarinnar. Ég
er ekki í vafa um að námið
mitt og svo auðvitað víðtæk
reynsla á ýmsum starfsvett-
vangi í gegnum lífið s.s. í með-
ferðargeiranum með unglinga
muni nýtast mér vel í skóla-
stjórastarfinu.“

„Skólinn á að skapa„Skólinn á að skapa„Skólinn á að skapa„Skólinn á að skapa„Skólinn á að skapa
góðar minningar“góðar minningar“góðar minningar“góðar minningar“góðar minningar“
– Áttu von á að með skóla-

stjóratíð þinni verði margar
breytingar framkvæmdar í
stjórn skólans, eða skipulagi?

„Ég kem inn núna fyrst og
fremst til að hlusta. Hér innan-
dyra eru margir reyndir kenn-
arar og fólk sem ólíkar áhersl-
ur. Ég hef verið að hitta hvern
og einn starfsmann síðustu
vikurnar og hver einasti starfs-
maður hefur verið mér afskap-
lega góður og tekið mér vel.
Það er nú svo að þó allir þekki
Sossu hennar Binnu þá er fólk
að mæta mér núna sem yfir-
manni og það er auðvitað
öðruvísi. Ég held hins vegar
að fólk finni fyrir því að ég er
ekki komin hingað til að um-
bylta öllu á fyrsta degi. Ég vil
vinna með fólki, ekki stjórnast
með það eða skipa því fyrir.
Ég finn fyrir miklum vilja allra
til að vera opnir og sveigjan-
legir í þágu skólans.

Ég spjallaði við gamlan
nemanda minn fyrir nokkru
sem sagði þessa gullnu setn-
ingu: „Skólinn á að skapa góð-
ar minningar“. Skólinn á að
vera nemendamiðaður. Ég sé
fyrir mér að þetta verði að
einhverju leyti mitt leiðarljós

í skólastarfinu, - að skapa góð-
ar minningar fyrir börnin og
ekki síst fyrir kennarana og
starfsfólkið þegar frá líður af
veru sinni hér.“

– Ertu með einhverjar hug-
myndir um hvernig eigi að
tækla vandamál sem oft koma
upp í grunnskólum, eins og
einelti og að nemendur dragist
aftur úr?

„Það er mikill galdur að
finna leið til að koma til móts
við þarfir allra nemenda. Við
erum ekki öll eins. En við
erum ekkert verri fyrir það.
Fjölgreindarkenning Gardn-
ers hjálpaði mörgum að sætt-
ast á það að það eru ekki allir
jafnvígir á bókina, ekki frekar
en að allir geta verið góðir í
tónlist eða einhverju öðru.
Skólinn hefur ákveðna mæli-
kvarða í dag til að mæla hæfni
nemenda ef svo má segja. Ég
vil miklu fremur segja sem
svo: Hvernig einstaklingum
viljum við, í skólanum og svo
auðvitað foreldrarnir, skila út
í samfélagið að námi og upp-
eldi loknu? Siðferðislegar
spurningar eru áleitnar í upp-
eldi og menntun. Það þarf mik-
inn mannskilning og þroska til
þess ð raða saman púslunum í
lífi hvers barns. Hvert þeirra
hefur svo ólíkan bakgrunn og
ólíka hluti með í farteskinu.
Ég vil þó meina að börn sem
fá að alast upp í Bolungarvík
hafi sterkan grunn, - umhverf-
ið hefur ekki síst séð til þess
með umvefjandi faðmi sínum
ef svo má segja. Þetta eru yfir
höfuð sjálfstæðir einstakl-
ingar með sterkan vilja. Stund-
um birtist það í ákveðnu höm-
luleysi sem sumir vilja kalla

agaleysi. Börnin þurfa að læra
að tengja saman orsök og af-
leiðingu. Hver gjörð hefur sína
afleiðingu. Unglingarnir verða
að skilja að þeir fengu frelsið
til að velja í vöggugjöf og
þeir verða að nota það rétt.
Það þýðir ekkert að koma í
skólann og haga sér eins og
villimaður og rífast svo við
kennarana um útkomu á próf-
inu ef maður hefur ekki lagt
sig fram. Í grundvallaratriðum
uppsker maður eins og maður
sáir í lífinu. Það hvernig mað-
ur spilar úr aðstæðum skiptir
svo gríðarlega miklu máli. Á
sama hátt verða kennarar að
hafa umburðarlyndi til að
reyna að skilja þetta frábæra
unga fólk. Virðing, virðing
og aftur virðing, hvert í annars
garð, hvort sem það eru nem-
endur eða kennarar sem eiga í
hlut. Þessi sammannlega þörf
fyrir hvatningu og hrós og
kærleik er öllum nauðsynleg
til að geta blómstrað. Allir
sem eru í skólanum búa til
andrúmsloftið en auðvitað er
skólastjórinn lykilmaður í því.
Hann gefur tóninn og flæðið
verður að vera gott. Börn eru
upp til hópa ágætisfólk og það
þarf að ræða við þau af skyn-
semi og virðingu. Þannig læra
þau af fullorðna fólkinu.“

Skólinn og sköpuninSkólinn og sköpuninSkólinn og sköpuninSkólinn og sköpuninSkólinn og sköpunin
– Nú ertu þekkt fyrir að

vera ötul í félagslífinu, ertu
með einhverjar hugmyndir um
hvað þú vilt gera í félagslífi
skólans?

„Í farteskinu hef ég að
minnsta kosti tónlistina. Hún
mun fá sinn sess hér. Minn
draumur er að nú fari í hönd
syngjandi skóli, lúðrablástur
í 5. bekk, blokkflautukennsla,
listsköpun af ýmsu tagi og
grallaralegar stundir á gang-
inum þar sem skólastjórinn
kann að grípa gítar við og við
og taka lagið með nemendum.
En til þess að þetta sé hægt
þurfa kennararnir að vera með
í rútunni, ef svo má segja.
Tónlistin er svo gott heilunar-
tæki. Guðmundur Norðdal
hinn frábæri kennari segir allt-
af: „Þeir brjóta ekki rúður sem
blása í lúður“. Semsagt tón-
listin er gott tæki til að gleðja.
Svo þarf að skapa unglingun-
um aðstæður til að „hanga“
og spjalla, skapa og móta eigin
hugmyndir. Þeir verða að
finna sig velkomna í skólan-
um. Ég heimsótti Listaháskól-
ann í vetur og það vakti athygli
mína að í mörgum hornum á
öllum hæðum voru gömul
sófasett og stólar með borði í
miðju. Ég spurði skólameist-
arann Hjálmar Ragnarsson
hvað þetta væri og hann sagði
að nemendur hefðu komið

með þetta sjálfir – þeir yrðu
að geta sest og spjallað um
það sem þeir væru að fást við
í náminu. Þarna færi oft mesta
námið fram, þegar nemendur
gætu komið því í orð og miðl-
að til annarra sem þeir hefðu
verið að læra af meisturum
sínum!

Þættir eins og skólablað,
ljóðaflutningur, kynning á
skólanum sínum, meiri með-
vitund fyrir umhverfi sínu,
virk þátttaka á landsvísu í
ýmsum uppákomum grunn-
skólanna,  leiklist, kvikmynda-
gerð og fleira á að vera hluti
af skólastarfinu. En þá þýðir
ekki alltaf að vera á klukkunni
– hvorki kennarar né nemend-
ur. Nemendur eiga að hafa
mikið að gera og þeir eiga
ekki endilega að kvabba út frí
til þess að skapa og móta,
heldur vinna slíka hluti eftir
hefðbundinn skólatíma. En
aðstaðan þarf að vera til staðar
fyrir þá.

Kennarar eru fagstétt og
hafa afar sérstakt og mikil-
vægt hlutverk í samfélaginu.
Þeir þurfa að styrkjast í vitund
sinni um fyrir hvað þeir standa
og hvers þeir eru megnugir.
Fagvitund kennara felst ekki í
því hvað þeir fá borgað, heldur
miklu fremur hverju þeir fá
áorkað. Fagvitund kennara
skiptir svo miklu máli. Kenn-
arar eru meðal mikilvægustu
mótunaraðila í hverju samfé-
lagi. Þeir þurfa líka að fá að
njóta sín í starfi og stærstu
verðlaunin eru í formi nem-
enda sem verða góðir og gegn-
ir einstaklingar sem halda lífs-
listaverkinu áfram þegar út í
lífið er komið.“

Velferð nemandansVelferð nemandansVelferð nemandansVelferð nemandansVelferð nemandans
er leiðarljósiðer leiðarljósiðer leiðarljósiðer leiðarljósiðer leiðarljósið

– Skólastarfið í Bolungar-
vík hefur verið kraftmikið síð-
astliðin ár og má nefna góða
útkomu úr samræmdum próf-
um síðastliðið vor. Hvað telur
þú vera lykilinn að því að reka
öflugt skólastarf?

„Já, þau eru m.a. mæli-
kvarðinn sem ég nefndi áðan.

Ég hef alltaf haft ákveðnar
efasemdir um þau, einkum þar
sem mér verður hugsað til fags
eins og tónmenntar. Mæli-
kvarði einstaklings ætti auð-
vitað að miðast við framfarir
hans sjálfs. Það er hinn sanni
mælikvarði. Einstaklingur
sem tekur framförum í lífinu
er á réttri leið. Í því felst auð-
vitað að bæta við sig þekk-
ingu, læra betur á sjálfan sig,
skynja sjálfan sig í samfélagi
við aðra og svo framvegis. En
góðar einkunnir á einkunnar-
spjaldi eru fyrst of fremst af-
rakstur ábyrgðar og vinnu-
semi. Það kemur ekkert af
sjálfu sér, það þurfa nemendur
að skilja. Skólinn er ein af
lykilstofnunum hvers bæjar-
félags. Öflugt skólastarf er
samfélag nemenda, kennara
og foreldra sem vinnur saman
að sameiginlegum markmið-
um og leiðarljósið er ávallt
velferð nemandans sem þarf
að fá örvun og hvatningu út
frá eigin verðleikum.“

– Í grein þinni á bb.is í maí
síðastliðnum talaðirðu fyrir
því að skóladagur bolvískra
barna yrði skipulagður þannig
að samfella væri í skóla-,
íþrótta- og tómstundastarfi.
Nú mætti ætla að þú getir beitt
þér fyrir þessum hugmyndum,
sem oddviti bæjarstjórnar og
skólastjóri GB. Segðu mér
aðeins frá þessum hugmynd-
um – hvað vinnst með sam-
felldu skóla-, íþrótta- og tóm-
stundastarfi?

„Mér er illa við að tala um
pólitík á sama tíma og ég ræði
um skólastarfið. Fólk kann því
illa. En hvað er svo sem pólitík
ef út í það er farið. Ég átti
nokkuð erfitt í vor vegna þess
að svo óheppilega vildi til að
skólastjórastarfið var auglýst
á sama tíma og kosningabar-
átta stóð yfir og eins og margir
vita leiddi ég þar ákveðinn
hóp og sit nú sem forseti bæj-
arstjórnar. Það reyndi á mig
því mér fannst ég ekki njóta
sannmælis sem skólamann-
eskja og fagmanneskja á því
sviði. Fólk ruglaði þessu að-
eins saman. En ég stóð það af
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mér og nú er ég komin í alveg
frábært starf og er afskaplega
þakklát þeim sem treystu mér
fyrir og gáfu mér tækifæri í
annað sinn sem skólastjóri
hér, en ég var skólastjóri í
fimm ár í tónlistarskólanum.

En af því þú spyrð um þetta,
- já við höfum áhuga á því að
búa til meiri samfellu í vinnu-
tíma barnanna ef svo má segja.
Þessi umræða hefur verið
mikil hér innanhúss nú í
tengslum við stundatöflugerð
skólans. Við höfum áhuga á
að kanna möguleika á að gefa
börnum á grunnskólaaldri
möguleika á fríum íþróttum
til dæmis, utan hefðbundins
skólatíma. Þetta er allt saman
í athugun – enda höfum við á
að skipa öndvegis kennurum
hér sem geta hugsanlega tekið
að sér slíka þjálfun og tengt
þær æfingar saman við
stundaskrá nemenda. En þetta
þarf tíma og fleiri þurfa að
koma að skipulagningunni.
Ég hef hins vegar mikla trú á
að þetta takist. Sama má segja
um tónlistarskólann. Því mið-
ur er Kristinn að hverfa af
vettvangi og enginn hefur tek-
ið við enn svo þetta verður að
fá að mótast hægt og rólega.
Allar breytingar þurfa að gerj-
ast í hugum fólks áður en látið
er til skarar skríða. En svona
breyting verður til mikilla bóta
fyrir foreldra – það fullyrði
ég, sjálf fimm barna móðirin
hokin af reynslu í svona skipu-
lagi og púsli! Það sem vinnst
með svona samfellu í starfs-
og tómstundadegi yngri barna
er ótvíræður ávinningur fjöl-
skyldunnar þegar heim er
komið að loknum vinnudegi.“

„Menntun er„Menntun er„Menntun er„Menntun er„Menntun er
ekkert snobb“ekkert snobb“ekkert snobb“ekkert snobb“ekkert snobb“

– Eins og fram hefur komið
er útlit fyrir að einungis verði
átta bekkjardeildir í grunn-
skólanum á næstu árum, þann-
ig að 6 og 7 ára krakkar verði
saman í bekk og 9 og 10 ára
krakkar verði saman. Hverjir
eru að þínu mati kostir og
gallar þessar?

„Samkennsla er spennandi
fyrirbæri og löngu þekkt. Hún
er hins vegar ný hér vegna
þess að bekkjardeildir eru að
minnka. Það reynir auðvitað
að einhverju leyti meira á
kennarann, en þó er það nú
svo að í kennslu skiptir fjöldi
nemenda meira máli, því eftir
því sem færri eru í hópnum á
kennarinn auðveldara með að
sinna hverjum og einum. Hjá
okkur er það nú þannig til
dæmis í 1. – 2. bekk að nú eru
börn frá fimm þjóðlöndum í
bekknum auk þess sem eitt
fimm ára barn kemur í bekk-

inn, svo það þarf töluvert
skipulag. En kennarinn í
bekknum tekst á við verkefnið
af miklum dugnaði og ábyrgð
og þetta er einfaldlega sá veru-
leiki sem við stöndum frammi
fyrir. En íslenskan er tungu-
mál kennslunnar og því þarf
að leggja ofuráherslu á að er-
lendu börnin læri hana vel
strax. Í sjálfu sér sé ég ekki
gallana við þetta fyrirkomu-
lag.“

– Samstarf hefur verið á
milli grunnskóla og leikskóla
í Bolungarvík, og hefur 5 ára
börnum verið boðið upp á
gjaldfrjálsa tíma í grunnskól-
anum. Verður þessu starfi
haldið áfram, verður það jafn-
vel aukið, og hversu mikilvæg
telurðu að tengslin milli leik-
skóla og grunnskóla séu sterk?

„Þetta erum við Ragnheiður
leikskólastjóri að ræða þessa
dagana. Þetta verður ekki gert
í sama formi og í fyrra, m.a.
vegna þess að nú eru 6. – 7.
ára börn saman í hópi í grunn-
skólanum og því erfitt að bæta
heilum hópi af 5 ára börnum í
hann. En það verður alveg
örugglega samstarf á milli
skólanna. Við viljum það báð-
ar og allir sem að skólunum
standa. Kannski við endur-
vekjum dag skólanna sem við
stóðum að fyrir nokkrum ár-
um! En á meðan leikskólinn
er í raun sér skólastig og fyrsta
skólastigið þá þurfum við að
móta samfellu í skólavist barn-
anna þannig að það myndist
ekki mikið stökk milli skóla-
stiga. Það ætti að vera auð-
veldara hér í svo mikilli ná-
lægð.

Skólasamfélagið í Bolung-
arvík telur leik- tónlistar- og
grunnskóla en auk þess er
fjöldi Bolvíkinga í námi af
fjölbreyttu tagi og einmitt
þessa dagana er fólk sem hefur
verið í sumarnámi að koma
hingað og taka próf – alveg
ótrúlega duglegt. Því hef ég
áhuga á að búa til námsað-
stöðu fyrir almenning hér í
bænum og þau mál eru í
vinnslu.

Bæjaryfirvöld þurfa að vera
sér meðvituð um það að það
felast verðmæti í menntun og
það þarf að skapa íbúum sem
löngum hafa átt erfitt með að
sækja sér hana vegna staðsetn-
ingar, aðstöðu til að nýta nú-
tímann í tækninni í tengslum
við nám og nú er fólkið hér
heldur betur að vakna.

Menntun er ekkert snobb,
hún er bara einfaldlega verð-
mæti og heimurinn verður
bara betri eftir því sem jarðar-
búar verða upplýstari um að-
stæður hverjir hjá öðrum og
auka við þekkingu sína“, segir
Soffía.           – eirikur@bb.is

Augnlæknir
Þóra Gunnarsdóttir, augnlæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 9.-11. októ-
ber.

Tímapantanir eru frá og með 5. október
í síma 450 4500 á mili kl. 08:00-16:00 virka
daga.

Barnaverndarnefnd á norð-
anverðum Vestfjörðum hefur
útbúið handbók fyrir sam-
starfsaðila barnaverndar-
nefnda, svo sem leikskóla,
grunnskóla, íþróttafélög, lög-
reglu, heilbrigðisyfirvöld og
fleiri. Nefndin starfar fyrir Ísa-
fjarðarbæ, Bolungarvík, Súða-
víkurhrepp og Reykhóla-
hrepp. Bókin verður afhent
samstarfsaðilum barnavernd-
arnefndar á kynningarfundi
sem haldinn verður í Stjórn-
sýsluhúsinu kl. 14 í dag.
Verður þá einnig farið laus-
lega í gegnum notkun bókar-
innar. Markmið handbókar-
innar er að efla markvissa
kynningu, skýra boðleiðir og
tryggja upplýsingar til þeirra
sem vinna með börnum og
eiga að vera í samstarfi við
barnaverndaryfirvöld. Bókin

er hluti af framkvæmdaáætlun
nefndarinnar.

Um er að ræða uppfletti-
möppu þar sem er að finna
réttar boðleiðir, upplýsingar
um stuðning og úrræði, skyld-
ur almennings, samstarfsaðila
og starfsmanna og almennar
upplýsingar. Með handbók-
inni geta starfsmenn sem
vinna með börn kynnt sér hlut-
verk sitt í vernd barna og miðl-
að til forelda og barna upp-
lýsingum um þá aðstoð sem
þeim stendur til boða. „Reynt
var að gera allan texta auðles-
inn og þannig að „leikmenn“
geti skilið réttindi og skyldur“,
segir í tilkynningu.

Handbókin nýtist öðrum
sveitarfélögum á sama grunni
og barnaverndarnefnd á norð-
anverðum Vestfjörðum vegna
þess að þær blaðsíður sem

varða sérstakar upplýsingar
um nefnd, starfsstöð og starfs-
menn er þá skipt út fyrir aðrar
upplýsingar. Þannig getur
hver nefnd skapað sér sérstöðu
í handbókinni með upplýs-
ingum sem sérstaklega eiga

við á ákveðnum svæðum.
Þeir sem vilja panta bókina

geta haft samband við Ingi-
björgu Maríu Guðmundsdótt-
ur, Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar, sími
450-8000.     – thelma@bb.is

Barnaverndarnefnd á norðanverð-
um Vestfjörðum gefur út handbók

Karl Valgarður Matthías-
son, fyrrum annar þingmaður
Vestfirðinga, hefur ákveðið að
gefa kost á sér í 1.- 2. sætis í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Norðvesturkjördæmi. Karl
þekkir vel til á Vestfjörðum
enda hefur hann þjónað sem
prestur bæði á suður- og norð-
ursvæði fjórðungsins. Að auki
þjónaði hann sem prestur í
Grundarfirði áður en hann tók
sæti á Alþingi og þekkir því
einnig vel til á því svæði. Hann
var alþingismaður Vestfirð-
inga árin 2001-2003 og vara-
þingmaður Vestfirðinga í júní
1999 og febrúar-mars 2000.

Einnig var hann kennari frá
1974-1981 og sjómaður um
tíma. Meðal annars sat hann í
stjórn Byggðastofnunar 1999-
2001, í tryggingaráði síðan
2003 og átti sæti í landbúnað-
arnefnd frá 2001-2003.

Fyrir síðustu kosningar var
hart deilt innan Samfylking-
arinnar í Norðvesturkjördæmi
og Karl V. Matthíasson sem
þá var 2. þingmaður Vestfirð-
inga fékk ekki stuðning hjá
uppstillingarnefnd. Tillaga
nefndarinnar var samþykkt
naumlega á kjördæmisþingi
og fór það mjög fyrir brjóstið
á vestfirsku Samfylkingar-

fólki.
Fyrir skemmstu var ákveðið

á fundi kjördæmisráðs að efna
til opins prófkjörs í lok októ-
ber og munu flokksmenn og
þeir sem undirrita stuðnings-
yfirlýsingu við flokkinn geta
tekið þátt í prófkjörinu. Auk
Karls hafa sex aðilar gefið kost
á sér í efstu sæti listans en
framboðsfrestur er til 30.
september. Þeir sem hafa gefið
kost á sér eru Anna Kristín
Gunnarsdóttir, Bryndís Frið-
geirsdóttir, Guðbjartur Hann-
esson, Ragnhildur Sveinsdótt-
ir, Sigurður Pétursson og
Sveinn Kristinsson.Karl V. Matthíasson.

Karl Matthíasson tilkynn-
ir framboð í NV-kjördæmi

12% fækkun á rjúpu á
Vestfjörðum á milli ára

Samkvæmt talningu Nátt-
úrufræðistofnunar fækkaði
rjúpu á Vestfjörðum að meðal-
tali um 12% frá árinu 2005 til
ársins 2006. Talið var á þrem-
ur stöðum, á Ströndum og við
Djúp, á Reykhólum og á
Bjarnarnesi. Þar af reiknast
30% fækkun á rjúpu við
Strandir-Djúp, 25% fækkun á
Bjarnarnesi og 19% aukning
á Reykhólum. Náttúrufræði-
stofnun mat veiðiþol rjúpna-
stofnsins fyrir umhverfisráðu-
neytið og byggðist matið á
þeirri stefnu stjórnvalda að
rjúpnaveiðar séu sjálfbærar.
Það var mat stofnunarinnar
að óvæntir atburðir hefðu orð-
ið í rjúpnastofninum og taln-
ingar sýndu að stofninn er á
niðurleið eftir tveggja ára upp-

fyrra að veiðitíminn yrði frá
15. október til 30. nóvember
auk þess sem bannað var að
selja rjúpu. Stjórn rjúpnaveiða
árið 2005 tókst ágætlega.
Stefnt var að 70.000 fugla
veiði og mat Umhverfisstofn-
unar er að heildarveiði hafi
verið á bilinu 70.000 til 75.000
fuglar. Miðað við sóknargetu
veiðimanna er augljóst að þeir
hafa langflestir dregið veru-
lega úr veiðum sínum og
þannig orðið við áskorun um
að sýna hófsemi við veiðar.
Þrátt fyrir þetta gengu vænt-
ingar um afkomu rjúpunnar
ekki eftir. Ljóst er að margir
þættir aðrir en skotveiðar hafa
áhrif á afkomu rjúpunnar og
það er talið líklegt að óhag-
stætt tíðarfar sumar og haust

2005 hafi verið afdrifaríkt. Í
fyrra kom haustið snemma og
var rysjótt auk þess sem slæmt
vorhret í lok maí olli vanhöld-
um í varpi.

Í ljósi þessa ákvað umhverf-
isráðherra að veiðitímabilið
verði frá 15. október til 30.
nóvember; að veiðar verði
ekki heimilaðar mánudaga,
þriðjudaga og miðvikudaga;
að áfram verði sölubann á
rjúpu og rjúpnaafurðum; að
áfram verði friðað svæði á
Reykjanesskaga; að hvatning-
arátaki meðal veiðimanna um
hófsamar og ábyrgar veiðar
verði haldið áfram; og að
haldið verði uppi virku eftirlit
í samvinnu við dómsmála-
ráðuneytið, úr lofti eftir því
sem kostur er. – eirikur@bb.is

sveiflu.
Varpstofn 2006 er talinn

180.000 fuglar á landsvísu og
er það fækkun um 40.000
fugla frá í fyrra. Við mat á
veiðiþoli er miðað við að afföll
unga verði nú á haustdögum
líkt og 2005 og útreikningar á
stærð veiðistofns miðast við
að hlutfall unga verði 70%,
þ.e. það sama og haustið 2005.
Stofnunin mat stærð veiði-
stofns 2006 um 500.000 fugla
og ásættanleg veiði um 45.000
fuglar.

Umhverfisráðherra ákvað í

Sjávarþorpið Suðureyri óskaði nýlega eftir þátttöku
sundlaugarinnar á Suðureyri í klasaverkefni um markaðs-
setningu Suðureyrar. Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarð-
arbæjar tók erindið nýlega fyrir á fundi og vísaði erindinu
til bæjarráðs með þeirri bókun að ráðið teldi að Ísafjarðar-
bær þyrfti að hafa samræmda aðkomu að klasaverkefninu.

Bæjarráð tók málið fyrir og hafnaði því að þörf væri á
samræmdri aðkomu bæjarins og vísaði liðnum til vinnslu
hjá íþrótta- og tómstundafulltrúa.

Vilja samstarf
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Þegar sólin reis úr hafi vorum við að dóla. Ljósmyndir: Smári Karlsson.

Grænland, Grænland, fagra Grænland
Um miðjan ágúst héldu

fjórir vaskir kappar til Græn-
lands. Venjulega þegar ná-
grannar okkar í vestri eru
heimsóttir er ferðast á láði en
í þetta skiptið var lögurinn
tekinn fram yfir. Fararskjótinn
var seglskútan Aurora sem
keypt var til ferðaþjónustu-
fyrirtækisins Borea Advent-
ures á Ísafirði í vor. Tilgangur
ferðarinnar var að skoða að-
stæður og athuga með hvaða
móti hægt væri að bjóða ferða-
mönnum upp á ferðir til eyj-
unnar sem reyndist ekki vera
græn. Þegar farið er til Græn-
lands þarf að huga að öllu því
sem huga þarf að þegar siglt
er yfir höf, veður og vindi
o.s.frv. en við bætist að ís er
við strönd Grænlands langt
fram eftir sumri. Til stóð að
fara í ferðina viku fyrr en gert
var en ískort frá dönsku veð-
urstofunni sýndu að það svæði
sem við ætluðum að fara til
var fullt af ís og ekkert vit í að
reyna það. Viku síðar kom
annað kort sem leit betur út,
skipstjórinn hóaði í mann-
skapinn, í snarhasti áttum við
að koma niður á höfn.

Áhöfnin samanstóð ekki af
sæbörðum sjójöxlum heldur
af skrifstofublókum og einum

námsmanni í feðraorlofi. Sig-
urður Jónsson skipsstjóri og
skipatæknifræðingur er að
vísu með mikla reynslu af
skútusiglingum en svo er ekki
hægt að segja um undirritað-
ann, Rúnar Karlsson ferða-
málafrömuð og Ásgeir Sig-
urðsson, umræddan nema í
feðraorlofi. Ásgeir var að vísu
í rólegheitum í sumarbústað
þegar kallið kom, það vantaði
einn í áhöfn til Grænlands.
Hundur, kona og barn biðu á
Ísafirði á meðan. Við vorum
ekki komnir nema rétt út á
Djúp þegar skipstjórinn gaf
ordrur, honum leist á byrinn,
seglin skildu upp og stefnan
sett stystu leið yfir hafið. Við
Rúnar skildum við Ásgeir og
Búbba (Sigurð) og köstuðum
okkur í koju, þeir áttu fyrstu
vaktina.

Það var ekki amalegt að
vakna um miðnæturbil og taka
við af skipstjóranum og undir-
sátu hans, í tunglskini og
blússandi byr. Þeir höfðu þá
um nóttina sikksakkað á segl-
um í gegnum ísröndina sem
var út af Vestfjörðum. Eftir
um sólarhrings siglingu fór
að glitta í hæstu fjallstinda
Grænlands og var það ekki
amaleg sjón. Afar vel viðraði, Búbbi rýnir út á hafið í kvöldsólinni.

lítill sjór en góður byr og þegar
best lét sýndi mælirinn níu
mílna hraða. Eftir því sem við
nálguðumst ströndina fór að
bera meira á ís, bæði flekaís
og stórum jökum. Þó var það
ekkert vandamál, skyggni gott
og langt á milli þeirra. Ísinn
þéttist þó alltaf meir og meir
og um miðnætti þegar við vor-
um fyrir utan Aunay Bugt sem
er fjörðurinn sem við ætluðum
að kasta akkeri sáum við að
fjörðurinn var fullur af ís og
ekki hægt að komast þangað.
Góð ráð voru dýr og skipper-
inn rýndi í kortin og leist vel á
fjörð um tíu mílum norðar.

Um nóttina dóluðum við í
gegnum ísinn, ferðin gekk
hægt, um tveggja mílna með-
alhraði, en um níuleytið vor-
um við komnir til fjarðarins
Høst Havn og búnir að kasta
bæði akkeri og okkur í koju.
Eftir hádegið var kominn tími
á landtöku.

Afar lítil byggð er á austur-
strönd Grænlands og er hún í
fyrst og fremst kringum Am-
masalik sem er talsvert fyrir
sunnan þær slóðir sem við
vorum á. Þessi hluti Græn-
lands er eins og eyðimörk,
köld eyðimörk. Nær ekkert líf
er þarna, við sáum nokkra

Aurora á flennisiglingu á leið til Grænlands.
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Magnað sjónarspil í sólarupprásinni.

fugla, fáeina seli og gróður í
Høst Havn samanstendur af
einum fermetra af mosa. Þjóð-
arréttur heimamanna, ef  ein-
hverjir heimamenn væru til
staðar mundi líklegast saman-
standa af möl, soðinni upp úr
sjó með íshröngli sem „garn-
ish“. Það fyrsta sem við sáum
þegar við komum í land, fyrir
utan möl, grjót og meiri möl
var ekki upplífgandi. Hug-
myndin var að ganga um
svæðið og skoða sig um en
ísbjarnarsporin í fjöruborðinu
settu strik í reikninginn. Að
sjálfsögðu vorum við byssu-
lausir og okkur leist ekki á að
vera þarna vitandi að ísbirnir
voru á svæðinu. Af miklum
hetjuskap var ákveðið að land-
könnun Høst Havn færi fram
úr gúmmíbátnum.

Við gistum eina nótt í firð-
inum og strax um morguninn

var farið að leggja drög að
heimför. Sama rjómablíðan
var og gott ef að ísinn var ekki
gisnari. Þegar við höfðum
siglt í þrjá tíma skall á þoka.
Þoka og ís er ekki skemmti-
legur kokteill og því þurfti að
fara varlega og þegar þokan
var hvað þykkust og ísinn þétt-
ur var betra að hafa einn mann
á útkíkki fram á stefni. Eftir
rúmlega hálfs sólarhrings sigl-
ingu í þoku en samt góðum
byr kom að því að ísinn varð
of mikill. Miðja vegu milli
Íslands og Grænlands hafði
ísröndin sem við sigldum í
gegnum á útleiðinni þést og
ekki bætti úr skák að þokan
var ansi svört og erfitt að sjá
hvort fært væri í gegnum hana.
Úr varð að við sigldum suður
með henni og vonuðumst til
að ná fyrir hana og kom á
daginn að eftir þriggja tíma

siglingu vorum við komnir
fyrir ísinn og kúrsinn settur á
Ísafjarðardjúp.

Þokan fylgdi okkur nánast
alla leið heim en bót í máli að
vindur var hagstæður og feng-
um við því fína siglingu. Að
loknu fimm daga ferðalagi

Rúnar og Ásgeir numu „land“ á
þessum fleka og slógu eign sinni á hann.

Bræðravaktin í kalsaveðri á Íslandsmiðum.

komum við í höfn á Ísafirði
sælir eftir góða ferð. Góðar
líkur eru á að hægt sé að bjóða
upp á spennandi skútuferðir
til Grænlands enda býður
landið upp á óteljandi mögu-
leika til útivistar. Næst tökum
við með byssu.  – smari@bb.is

Farnir að nálgast ströndina, Rúnar
virðir fyrir sér dýrðina í sólsetrinu.

Borgarísjaki baðar sig í grænlenskum morgungeislum.Aurora.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er fimmtudagurinn
28. sept.,  273. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1943 gáfu Haraldur Böðvarsson út-
gerðarmaður og kona hans, Akraneskaupstað ný-

byggt kvikmynda- og hljómleikahús sem tók 377
manns í sæti. Tekjur af rekstri hússins átti að vera til

mannúðar- og menningarmála. Húsið var vígt 8. októ-
ber og því gefið nafnið Bíóhöllin.

Þennan dag árið 1988 tók ríkisstjórn Steingríms Her-
mannsonar, sú önnur undir forstæti hans, við völdum.
Að stjórninni stóðu Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur
og Alþýðubandalag. Rúmu ári síðar bættist Borgara-

flokkurinn við og stjórnin sat til aprílloka 1991.

Þennan dag árið 1988 var minnisvarði um Ragnar H.
Ragnar afhjúpaður á Ísafirði, en þennan dag hefði

Ragnar orðið níræður.
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?   · Albertína Friðbjörg Elíasdóttir á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árum

Eldur við Funa í Engidal

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan 8-13 m/s og víða vætusamt, en úrkomu-

minna vestanlands. Hiti 4 til 10 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Áframhaldandi norðaustanátt með vætu en
úrkomulítið sunnanlands. Hiti 3 til 8 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hægviðri og stöku skúrir eða slyddél. Hiti 0 til 6 stig.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Hægviðri og stöku skúrir eða slyddél. Hiti 0 til 6 stig.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu ósátt/ur við laun Halldórs Halldórs-
sonar bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar?

Alls svöruðu 807. – Já sögðu 430 eða 53% – Nei
sögðu 279 eða 35% – Alveg sama sögðu 98 eða 12%

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

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

Á leið til Budapest og Hawai
„Allt rosalega gott, nóg að gera. Það eru breytingar í gangi hér í Gamla Apótekinu,

við erum að bæta við skrifstofum og taka kjallarann í gagnið. Ég er líka búin að vera
að koma af stað Félagi Háskólanema á Vestfjörðum og hjá því eru spennandi hlutir
framundan, eins og vísindaferð og fleira. Annars verð ég á faraldsfæti á næstu miss-
erum þar sem ég byrja á því að fara á fund vegna vinnunnar í Búdapest. Ég stekk
síðan heim til Íslands í nokkra daga og tek inntökupróf fyrir framhaldsnám í Bandaríkj-
unum, sem ég er einmitt á fullu við að læra undir þessa dagana, þetta er samræmt próf
sem allir þurfa að taka og gildir einu hvort þú ert heimamanneskja eða kemur frá fjar-
lægum slóðum. Þegar að prófið er yfirstaðið kemur það sem mesta tilhlökkunin hefur
verið yfir, en það er ferð sem ég er að fara til Hawai, þar mun ég dvelja í þrjár vikur hjá
kærastanum mínum sem er í námi í Honoloulou.“

Miklir eldar með tilheyrandi reykjarmekki og eimyrju loguðu
skammt frá Sorpbrennslustöðinni Funa á Ísafirði sl. föstudags-
kvöld og minntu helst á jarðelda í kvöldhúminu. Þarna voru
starfsmenn að brenna timbri og öðru drasli, en þeir hurfu á
braut þegar búið var að kveikja í. „Þetta kom mér mjög á
óvart“, sagði Halldór Halldórsson bæjarstjóri í samtali við
blaðið, „vegna þess að ég var búinn að leggja blátt bann við
slíkt yrði gert. Þar utan er það lágmarkskrafa, að slökkviliðið
sé viðstatt til að gæta öryggis ef menn telja nauðsynlegt að
kveikja þvílíkt bál sem þarna var.“ Þoka var niður fyrir miðjar
hlíðar þegar þetta var gert og áttu hún sinn þátt í því að minna
bar á menguninni en ella hefði verið. Svo hlálega vill til, að
þegar átti sér stað voru æðstu menn mengunarmála í landinu.
þeir Guðmundur Bjarnason umhverfisráðherra og Magnús
Jóhannesson ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu eimitt
nýfarnir frá Ísafjarðarflugvelli.

Gosflaska frá Ísafirði og bjórflaska merkt hakakrossinum fundust í
gömlu húsi á Ísafirði en þær eru taldar vera frá því um aldamótin 1800-1900.

Verslunarveldi Leonhard Tang
og gosdrykkjaframleiðsla

Merkilegur fundur varð á
Ísafirði í byrjun síðustu viku
er gamlar flöskur og lóðir
fundust í gömlu húsi. Lóðirnar
eru talin vera frá því um miðja
síðustu öld en flöskurnar telj-
ast enn eldri og merkilegri.
Önnur þeirra er merkt sem
hindberja límonaði frá Tangs-
verslun á Ísafirði en hin er
gömul bjórflaska frá Carls-
berg og er hakakrossinn á
miðjum miða. „Leonhard
Tang var með verslun á Ísa-
firði á seinni hluta 18. aldar
og henni tilheyrði gosdrykkja-
verksmiðja. Svo fundum við
einnig bjórflösku sem er at-
hyglisverð fyrir það að á miðj-
um miðanum er stór haka-
kross. Við héldum fyrst að
hún væri frá seinni heimstyrj-
öldinni en við ræddum við
sögufróðari menn sem telja
að hún sé enn eldri, en haka-
krossinn var notaður mikið af
Dönum áður fyrr, enda merki-
legt tákn hjá Ásatrúarmönn-
um“, segir Úlfar Ágústsson
einn fundarmannanna. Auk
þess fundust nokkrir lóðar-
stokkar bæði fyrir minni og
stærri báta. Einn stokkurinn
er merktur Andvara sem var
skip smíðað af Marzellíusi
Bernharðssyni fyrir Suður-

sína og bættust þá við eftir-
farandi tegundir: Kampavíns-
límonaði, Keisaralímonaði og
Búalímonaði. Ekki var bara
framleitt límonaði í ýmsum
útfærslum í Hæstakaupstað en
þar var einnig framleiddur
brjóstsykur og hétu tegund-
irnar Bismark og Kongen af
Danmark.

Á sama tíma og Tang rak
veldi sitt hér á Ísafirði var
hann með rekstur í Stykkis-
hólmi í samstarfi með J.M
Riis, keyptu þeir þangað bæði
gos og bolsíur frá Ísafirði í
beinum siglingum.

Meðal þeirra sem störfuðu
þarna við framleiðslu á gosi
og sælgæti var fyrstu tvo ára-
tugi síðustu aldar var Guðjóna
Ágústa Magnúsdóttir fóstur-
móðir Ingvars Jónssonar sem
var faðir Sigurðar Th. Ingvars-
son og Stellu Ingvarsdóttur
sem eru Ísfirðingum vel kunn.

Það er ljóst að flaskan sem
áður innihélt Hindberjalím-
onaði og var framleidd í
Hæstakaupstað á Ísafirði er
mikill fengur fyrir bæjarbúa
að hafa hér áþreifanlega hluti
úr sögu staðarins sem auð-
veldar það til muna að halda
henni lifandi.

– thelma@bb.is

eyri. Húsið sem munirnir
fundust í er að Aðalstræti 37
og var nýlega keypt af Hamra-
borg. Það var byggt um 1835
og stækkað árið 1880.

Bæjarins besta hafði sam-
band við Jón Pál Halldórsson
fyrrum formann Sögufélags
Ísfirðinga vegna flöskufund-
arins. Jón Páll segir það eng-
um vafa undirorpið að flösku-
fundurinn sé stórmerkilegur.
Við ræddum síðan aðeins
verslunarveldið sem Leon-
hard Tang rak hér í Hæsta-
kaupstað. „Þetta var gríðar-
lega stórt verslunarfyrirbæri
með mikil umsvif en þar var
til að mynda fiskverkun, versl-
un, vélsmiðja og fjölþætt
starfsemi“, segir Jón Páll.

Við vildum að sjálfsögðu
fara aðeins betur ofan í saum-
ana á því hverslags fram-
leiðsla hafi átt sér þar stað þar

sem að flöskufundurinn vekur
marga til umhugsunar um það
og einnig vita aðeins meira
um starfsemina. „Það er talið
líklegast að verksmiðjan hafi
tekið til starfa 1901 eftir að
vatnsveita var lögð niður á
eyrina og Ísfirðingar áttu kost
á heilnæmu og góðu vatni.
„Þess má til gamans geta að
límonaðið sem hér var fram-
leitt var talið það besta sem
finna mátti hér við land og
voru gæðin rakin til vatnsins
úr þessari fyrstu vatnsveitu
landsins sem þótti með ein-
dæmum gott. Flaskan sem
fannst innhélt forðum Hind-
berjalímonaði og hlýtur það
að teljast til drykkja sem voru
af hinni vanalegu framleiðslu
því Jón Páll gat frætt okkur
um það að hann vissi til þess
að á tímabili var Leonhard
Tang að bæta við framleiðslu
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Stokkhólmur er falleg borg Hjólin snúast
„Borgin mín er Stokkhólmur, afskaplega

falleg borg þar sem manni þarf aldrei að leið-
ast, þar er mikil náttúrufegurð og stendur
skerjagarðurinn upp úr í því samhengi. Gamla
bæinn með litlu verslunum og veitingastöðun-
um er alltaf gaman að heimsækja. Stokkhólm-
ur er græn borg með fallegar byggingar og
frábærar samgöngur þar sem auðvelt er að
komast frá einum borgarhluta til annars. Síðast
en ekki síst þá er mannlífið þar stórbrotinn
suðupottur ólíkra menningarheima.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík

Syngur Harvest Moon ef hann gleymir brúðkaupsafmælinu
Hér eru tíu lög í uppáhaldi

hjá Grími Atlasyni, nýjum
bæjarstjóra í Bolungarvík.
Eins og sjá má kennir þar
ýmissa grasa.

1. Cattle and Cane
– The Go-betweens

Áströlsk hljómsveit sem
ég elti til annarra landa til
að sjá. Dásamleg sveit en
því miður lést Grant Mc
Lennan annar af aðalspraut-
um sveitarinnar í vor. Þeir
voru langbestir en það vissu
það bara svo fáir.

2. Chicago
– Sufjan Stevens

Ég þarf varla að útskýra
þetta. Mikill meistari af hreint
frábærri plötu.

3. New England –
Jonathan Richman

Ótrúlegur maður Jonathan.
Sumir þekkja hann sem mann-
inn með gítarinn í myndinni
There is something about
Mary. Aðrir frá því að hann
mætti á Innipúkann í fyrra.
Ég hef dáð hann í tæp 20 ár,
hann kemur líka aftur í októ-
ber.

4. Misery is a Butterfly
– Blonde Redhead

Líklegast fallegasta popp-

lag sem hefur verið gert.

5. Vagga Vagga – Hjálmum
Þeir hættu á toppnum.

6. Star Power – Sonic Youth
Man hvað ég varð hissa

þegar ég heyrði Kim Gordon
syngja „She knows how to
make love to me....“.

7. Ekki sýnd en aðeins
gefin veiðin – Megasi

„Í höfuðborgarsoranum þar
á sín ætt og óðöl þessi ónytj-
ungur.“ Megas hefur verið í
uppáhaldi frá því að ég fór að
hugsa meira en penar hugsanir.

8. Girl – Bítlarnir
Ef Bítlarnir hefðu bara gert

Girl þá væru þeir samt besta
hljómsveit allra tíma.

9. Harvest Moon
– Neil Young

Lag sem ég syng til kon-
unnar minnar þegar ég gleymi
brúðkaupsafmælinu okkar
(hefur reyndar ekki gerst enn-
þá en ég mun syngja þetta lag
ef...)

10. Sorry for
laughing – Josef K.

Eitt af þessum böndum sem
framleiddu tímalausa snilld en
það var bara enginn markaður.

Mæli með því að allir kynni
sér þessa meistara.

Grímur Atlason.

Danskir grunnskóla-
nemar á ferð og flugi

Vikan sem leið kemur ef-
laust til með að lifa lengi í
minnum þeirra sem nú stunda
nám við 10. bekk Grunnskóla
Bolungarvíkur,  svipaða sögu
má örugglega segja af þeim
17 dönsku ungmennum sem
þau sóttu heim. Boðið var upp
á vandaða og fjölbreytta dag-
skrá þar sem víða var komið
við.

„10. bekkur Grunnskóla
Bolungarvíkur er í samskipt-
um við jafnaldra sína í Hejns-
vig skole, nálægt Billund á
Jótlandi. Síðustu viku voru
Danirnir í heimsókn. Þeir gista
á heimilum nemenda og kenn-
ara í Bolungarvík í tvær nætur.
Þau komu fljúgandi vestur á
miðvikudag í síðustu viku,
fengu aukaútsýnisferð, flug til
Þingeyrar og rútu þaðan. Þá
fór allur hópurinn sem saman
stendur af 17 dönskum krökk-
um, 13 bolvískum og 3 kenn-
urum í klifur og sig hjá björg-
unarsveitinni. Að því loknu
var farið í skoðunarferð í Ós-
vör og á náttúrugripasafnið.
Um kvöldið var svo sundlaug-
arpartý fyrir 8.-10. bekk og
Danina. Morguninn eftir fóru
Danirnir með 10. bekk í skól-
ann, unnu sameiginleg verk-
efni á dönsku og ensku, heim-
sóttu 7. bekk og kepptu í fót-
bolta. Leikar voru nokkuð

jafnir, Danirnir unnu ekki 14-
2 eins og stundum, heldur
unnu Bolvíkingarnir 1 leik,
Danirnir 2 og jafntefli var í
einum. Eftir hádegi stóð til
að fara með Ramónu til
Grunnavíkur en þar sem
veður var óhagstætt var farið
með Stjörnubílum til Flateyr-
ar, í Holtsfjöru, til Ísafjarðar

og upp á Bolafjall (í hífandi
roki). Um kvöldið var svo
haldið í félagsmiðstöðina og í
sund“, segir Sólrún Geirsdóttir,
umsjónarkennari í 10. bekk hjá
GB.

Einnig heimsóttu krakkarn-
ir alla bekkina í Grunnskóla
Bolungarvíkur, unnu verkefni,
heimsóttu Bakkavík og beitn-

ingaskúra. Ekki létu þau stað-
ar numið í Bolungarvík, held-
ur skelltu þau sér á ferðalag
um landið þar sem byrjað var
í Heydal í Mjóafirði, þar sem
farið var á kajak og á hestbak.
Í framhaldi af því skundaði
svo allur hópurinn á Þingvöll,
sem og á Gullfoss og Geysi.
Gist var ein nótt í Reykjavík.

Danirnir héldu síðan heim á
leið á laugardag en áður en
farið var í Leifsstöð gafst
þeim tími til að fara í litbolta
(paintball), stinga sér í Bláa
lónið. Síðdegis á laugardeg-
inum héldu svo Bolvíking-
arnir heim á leið, þreyttir en
ánægðir eftir viðburðaríka
viku.

Meðal annars fóru krakkarnir í klifur og sig hjá björgunarsveitinni.

Æfingar hefj-
ast hjá Herði
Æfingar eru að hefjast að
nýju hjá Herði á Ísafirði.
Æfingarnar fara fram
íþróttahúsinu á Torfnesi
en íþróttatímar í íþrótta-
húsinu við Austurvöll
hefjast ekki fyrr en 1. októ-
ber vegna viðgerða. Á
þriðjudögum fara fram
æfingar í glímu hjá eldri
iðkendum og í handbolta
frá kl. 19:40 til kl. 21. Á
miðvikudögum æfa yngri
flokkarnir glímu frá kl. 15:
40 til kl. 17 og á föstudög-
um æfa bæði yngri og
eldri iðkendur frá kl. 14:20
til 15. Á laugardögum fara
fram handboltaæfingar frá
kl. 15:40 til kl. 17. Þessi
tímatafla er þó til bráða-
birgða og verður endur-
skoðuð þegar ljóst verður
hvernig tímum í gamla
íþróttahúsinu verður hátt-
að og hverjir verða þjálf-
arar.

Vill bæta við
viðleguplássi
Töluverð aukning hefur
verið á nýjum bátum í
Súðavík og vill því hafnar-
stjórnin að bætt verði við
viðleguplássi fyrir báta
sem og að fjárfest verði í
flotbryggju fyrir um átta til
tíu báta og henni komið
fyrir í krikanum utan til við
trébryggjuna á suðurkanti
hafnarinnar. Fjölgun báta í
sveitarfélaginu má meðal
annars rekja til sjóstanga-
veiðiverkefnisins Fjord
Fishing en á þess vegum
voru smíðaðir fimm nýir
bátar.

Síðastliðið föstudagskvöld
hófst námskeið í aðgerð-
arstjórnun á Ísafirði á veg-
um Björgunarskólans. Um
er að ræða námskeið sem
verður haldið um allt land,
en hófst á Ísafirði. Nám-
skeiðið hér er að haldið
fyrir svæðisstjórnir á
svæðum 6 og 7. Ellefu
manns mættu fyrstu
kvöldið. Markmið nám-
skeiðsins er að gera þátt-
takendur hæfari til þess að
stjórna aðgerðum og nýta
sér þá aðferðarfræði og
tæknilegar lausnir.

Námskeið í að-
gerðarstjórnun

Enn er saumað að páfanum. Hann bakkar og bakkar og nú er lýðum
ljóst að hann er ekki óskeikull eins og kaþólska kirkjan hefur haldið
fram. Hann er hræddur við öfgamenn í röðum múslima sem skaka nú
vopnum sínum og hóta öllu illu enn einu sinni. Páfinn er farinn að taka
bakföll og getur ekki gengið lengra í lofsöng sínum um Íslam. Hann
sýnir ekki trúverðugleika í vörn sinni um kristin gildi.Var hann ekki með
viðurnefnið: Rottweiler Guðs? Við finnum fyrir gerjun sem er meiri en
áður hefur verið. Bylgja er rísandi og kraftar himnanna eru að verki.
Það er eiginlega þannig að mig skortir orð til að túlka það sem í brjósti
mínu býr í þessari stöðu. Við undrumst og þiggjum gjöf Guð með þökk
og auðmýkt. Það sem er að gerast er fyrir náð Guð og er verk Hans. Ég
geri mér grein fyrir því að í Krossinum eru þessa daga á annað hundrað
manns að leggja sig fram í mismunandi þjónusti til að hjól Guðs fái
snúist sem aldrei fyrri,
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Helga Vala Helgadóttir,
fjölmiðlakona og laga-
nemi, hefur ákveðið að
gefa kost á sér í 2.-3. sæti
á lista Samfylkingarinnar
í Norðvesturkjördæmi fyr-
ir komandi alþingiskosn-
ingar. Helga Vala hefur
undanfarin ár starfað á
vettvangi fjölmiðla, fyrst
á Bylgjunni og síðar hjá
Ríkisútvarpinu, Talstöð-
inni og NFS. Hún er mennt-
aður leikari og hefur starf-
að við uppfærslur frá út-
skrift 1998 bæði sem leik-
ari og leikstjóri.

„Brennandi áhugi á þjóð-
félagsmálum og vilji til að
hafa áhrif á umhverfið er
ástæða þess að ég býð mig
fram. Ég trúi því að það sé
eftirspurn eftir konu með
mína reynslu og hæfileika
á Alþingi Íslendinga“,
segir Helga Vala í tilkynn-
ingu. Hún er gift Grími
Atlasyni, bæjarstjóra Bol-
ungarvíkur og saman eiga
þau fjögur börn.

Helga Vala
í framboð

Helga Vala Helgadóttir.

29% hækkun á fasteignaverði
í sérbýli á Ísafirði á milli ára

Alls seldust 15 fasteignir í
sérbýli á Ísafirði á fyrstu átta
mánuðum ársins í ár. Fimm
þeirra voru í stærðarflokknum
110-150 fermetrar, sjö í flokkn-
um 150-210 fermetrar og þrjár
í flokknum 210-270 fermetrar.
Meðaltalsverð á fermetra var
66.130 krónur, en efri mörk
fermetraverðs voru 103.010 kr.
á fermetrann, á meðan neðri
mörk voru 30.277 kr. á fer-
metrann. Til samanburðar má
geta þess að meðaltalsverð á
sérbýlisfermetra í Reykjavík
á sama tímabili var 212.566
kr. Þó er fermetraverðið nokk-
uð hærra í ár en það var í fyrra,

en þá var meðaltalsverðið
51.149 kr., og efri mörk fer-
metraverðs 72.782 kr. en neðri
mörkin 26.187. Þá seldust 16
íbúðir í sérbýli.

Ef litið er einungis til með-
altalsfermetraverðsins hefur
það aukist um 29% á milli
ára. Þess ber þó að geta að
húsnæðið getur verið mjög
mismunandi, og sökum þess
um hversu fáar eignir er að
ræða geta sveiflur í meðaltals-
verði verið nokkrar, og ekki
endilega mikið að marka þær
þó þær geti gefið vísbendingar
um tilhneigingar á markaðn-
um.

Eins og venjulega seldist

nokkuð meira af eignum í fjöl-
býli á Ísafirði, eða alls 34 á
fyrstu átta mánuðum ársins, á
miðað við 38 í fyrra. Meðal-
talsverð fyrir fermetrann var
73.188 kr., og efri mörk fer-
metraverðs 108.784 kr., en
neðri mörkin 52.525 kr. Á
fyrstu átta mánuðum síðasta
árs var meðaltalsfermetraverð
72.210 og hækkaði það því
um 1,4% á milli ára. Flestar
seldar eignir í fjölbýli voru
þriggja herbergja, eða 13. Átta
eignir voru tveggja herbergja,
ellefu voru 4 herbergja og 1
var fimm herbergja. Stærð
einnar eignarinnar er ekki
skráð.           – eirikur@bb.is Ísafjörður.

Ísfirsk gosflaska og bjór merkt-
ur hakakrossi finnast á Ísafirði

Merkilegur fundur varð á
Ísafirði í síðustu viku er gaml-
ar flöskur og lóðarstokkar
fundust í gömlu húsi að Aðal-
stræti 37 á Ísafirði. Lóðirnar
eru taldar vera frá því um
miðja síðustu öld en flöskurn-
ar teljast enn eldri og merki-
legri. Önnur þeirra er merkt
sem hindberja límonaði frá
Tangsverslun á Ísafirði en hin
er gömul bjórflaska frá Carls-
berg og er hakakrossinn á
miðjum miða.

„Leonhard Tang var með
verslun á Ísafirði á seinni hluta
18. aldar og henni tilheyrði
gosdrykkjaverksmiðja. Svo
fundum við einnig bjórflösku
sem er athyglisverð fyrir það

að á miðjum miðanum er stór
hakakross. Við héldum fyrst
að hún væri frá seinni heims-
styrjöldinni en við ræddum
við sögufróðari menn sem
telja að hún sé enn eldri, en
hakakrossinn var notaður
mikið af Dönum áður fyrr,
enda merkilegt tákn hjá Ása-
trúarmönnum“, segir Úlfar
Ágústsson einn fundarmann-
anna.

Auk þess fundust nokkr-
ir lóðarstokkar bæði fyrir minni
og stærri báta. Einn stokk-
urinn er merktur Andvara sem
var skip smíðað af Marzellíusi
Bernharðssyni fyrir Suður-
eyri. Nánari má lesa um fund-
inn mannlífsopnu blaðsins.

Gosflaska frá Ísafirði og bjórflaska merkt hakakrossinum fundust í
gömlu húsi á Ísafirði en þær eru taldar vera frá því um aldamótin 1800-1900.

Fyrsta tilraunaholan boruð í Álftafirði
Fyrsta tilraunaborholan í

leit að heitu vatni í Álftafirði
var boruð í síðustu viku. Nið-
urstöður hennar munu ákvarða
hvar næsta tilraunahola verður
boruð, en áætlað er að bora 10
tilraunaholur. Að sögn Ómars
Más Jónssonar, sveitarstjóra
Súðavíkurhrepps ætti heild-
arniðurstaða að liggja fyrir eft-
ir nokkra daga. Margt bendir
til að heitt vatn sé að finna í

innanverðum Álftafirði. Tæp
þrjátíu ár eru síðan fyrstu rann-
sóknir fóru fram á svæðinu
þegar viðamiklar eðlisviðnáms-
mælingar voru gerðar á Vest-
fjörðum og í kjölfarið á þeim
var boruð tilraunahola og mæl-
ingum bar saman um að jarð-
hitasvæði sé að finna við
Svarfhól í Álftafirði.

ÍSOR (Íslenska orkurann-
sóknir) hefur umsjón með því

hvar verður leitað og er fag-
aðili þegar kemur að jarð-
fræðilegum þætti verksins. Ef
svo fer að heitt vatn finnist
þarf að fara í hagkvæmnisút-
reikninga fyrir hitaveitu þar
sem taka þarf inn í reikninginn
stofnkostnað, lagnakostnað,
mögulegar tekjur og rekstrar-
kostnað hitaveitunnar. Vonir
standa til þess að rannsóknar-
vinnan og hagkvæmnisútreikn-

ingunum verði lokið í kring-
um áramótin.

Kostnaðaráætlun verksins
hljóðar upp á 12 milljónir
króna, og greiðir Orkubú
Vestfjarða, sem er umsjónar-
aðili verksins, fjórðung af kostn-
aðinum.         – thelma@bb.is

Fyrsta tilrauna-
borholan í leit að heitu
vatni boruð í Álftafirði.
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