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– sjá viðtal í miðopnu við bolvíska
rithöfuninn Eirík Guðmundsson
sem nýverið gaf frá sér skáldsöguna
Undir himninum

Maður úr
horfnum
heimi

Samgönguráðherra vísar orðum
Kristins H. Gunnarssonar á bug

Í síðustu viku birtist á vef
Bæjarins besta pistill frá
Kristni H. Gunnarssyni þing-
manni þar sem hann furðar
sig á forgangsröðun verkefna
í nýju frumvarpi ríkisstjórn-
arinnar. Þar er til að mynda
lagt til að fresta framkvæmd-
um við vegabætur á Vestfjörð-
um. Sturla Böðvarsson, sam-
gönguráðherra segist furða sig
á orðum Kristins í umræddum
pistli, segir sér finnast þau
sorgleg og að hann sem þing-
maður hljóti að tala þar gegn
betri vitund.

„Ég verð nú að segja vegna
þessara orða Kristins H. Gunn-
arssonar að hann er að reyna
að láta hljóma tortryggilegt
það sem samstarfmenn hans í
stjórnarflokkunum eru að

gera. Hvað framkvæmdir
vegna veglagningar um Arn-
kötludal varðar, þá er búið að
fjármagna verkið og hefjast
þær framkvæmdir á næsta ári.
Gert er ráð fyrir að hægt verði
að aka á þar um á beinum vegi
árið 2008.“ Það er sama ár og
upphaflega stóð til að vegur-
inn ætti að vera tilbúinn. Sturla
segir aðalatriðið vera að búið
sé að taka ákvörðum um veg-
lagninguna um Arnkötludal
og hún sé komin inn í sam-
gönguáætlun.

Ein helsta ádeila Kristins í
grein sinni eru framkvæmdir
sem brátt verður farið í á Suð-
urlandi. Segist Kristinn ekki
skilja þau rök að það hafi þurft
að draga úr framkvæmdum
vegna þensluástands í þjóðfé-

öryggisaðgerðir á fjölförnustu
vegum landsins, Suðurlands-
vegi og Vesturlandsvegi. „Það
er mjög óvarlegt að setja það
í samhengi við að hægja þurfti
á framkvæmdum eins og var
vissulega gert í sumar af efna-
hagsástæðum.“ segir Sturla.

Samgönguráðherra segir
ljóst að sú ákvörðun um að
hægja á framkvæmdum hafi
haft tilætluð áhrif. „Hvernig
sem á það er litið þá erum við
nú að framkvæma á þeim tím-
um sem hagstætt er að bjóða
út verkin og það var tilgang-
urinn hjá okkur með því að
hægja á fyrr á þessu ári“ segir
Sturla og bætir við „Ég vísa
því þessum orðum Kristins
algjörlega á bug.“

– annska@bb.is

laginu og síðan sé hægt að
ráðast í svo stórar fram-
kvæmdir fyrir tvisvar sinnum
hærri fjárhæð en þær fram-
kvæmdir kosta sem verið er
að fresta á Vestfjörðum og
Norðausturlandi. Sturla segir

þær framkvæmdir ekkert hafa
að gera með að hægt hafi á
framkvæmdum á veglagningu
um Arnkötludal. Segir hann
að samþykkt hafi verið að
setja sérstakt fé úr fjárauka-
lögum, 1 milljarð, í umferðar-

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1881 var minnisvarði um Jón Sigurðsson
afhjúpaður á gröf hans í Hólavallagarði í Reykjavík, tveim-
ur árum eftir að hann lést. Varðinn var reistur fyrir sam-
skotafé og var afhjúpaður „í viðurvist mesta fjölmennis af
öllum stéttum“, eins og segir í Árbókum Reykjavíkur.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
7. desember 2006 – 343. dagur ársins7. desember 2006 – 343. dagur ársins7. desember 2006 – 343. dagur ársins7. desember 2006 – 343. dagur ársins7. desember 2006 – 343. dagur ársins

Á fundi fræðslunefndar
fyrir stuttu voru kynntar hug-
myndir sviðsstjóra að hagræð-
ingu í fræðslumálum. En þar
var helst til umræðu aukin
samkennsla á unglingastigi í
Ísafjarðarbæ, það er að segja
8.,9., og 10. bekkir á Flateyri
og Suðureyri. Er þetta einn
liður í hagræðingu Ísafjarðar-
bæjar, en eins og kunnugt er

hefur rekstur sveitarfélagsins
verið neikvæður um nokkurt
skeið. Fræðslunefnd fól grunn-
skólafulltrúa og skólastjóra
Þingeyrar að útfæra hagræð-
ingarhugmynd varðandi sinn
skóla.

Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar hefur þessi umræða kom-
ið upp áður og þá á bæði fag-

legum og félagslegum for-
sendum, en núna sé umræða
hafin á nýjan leik og þá á
fjárhagslegum forsendum.
Halldór segir lausnina ekki
endilega þurfa að vera fólgna
í því að senda börnin með
strætó á milli á staða heldur sé
dreifmenntaverkefni einn val-
möguleiki í stöðunni, en þá
eru skólar tengdir með fjar-

fundabúnaði. Með því móti
væri bæði verið að leysa fjár-
hagslegar- og faglegar for-
sendur. Það skilur eftir félags-
legar forsendur sem Halldór
segir þá mega mæta með auk-
inni samvinnu í félagsstarfi
skólanna eins og akstri í félags-
miðstöð tvisvar í viku eða svo.

Fræðslunefnd vísaði hug-
myndum sínum um hagræð-

ingu til bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar og leggur áherslu á að
hugmyndir um aukna sam-
kennslu unglingastigs Flat-
eyrar og Suðureyrar við Ísa-
fjörð þurfi að kynna og ræða á
vettvangi foreldra, nemenda,
kennara og stjórnenda. Gylfi
Þór Gíslason og Kolbrún Sverr-
isdóttir sátu hjá við afgreiðslu
málsins.          – annska@bb.is

Hugmyndir uppi að tengja grunnskólana í
Ísafjarðarbæ saman með fjarfundabúnaði

Vel heppnað jólaföndur í GÍVel heppnað jólaföndur í GÍVel heppnað jólaföndur í GÍVel heppnað jólaföndur í GÍVel heppnað jólaföndur í GÍ
Glatt var á hjalla þegar boðið var upp á jólaföndur í Grunnskólanum á Ísafirði á laugardag,

en það var foreldrafélag Grunnskólans á Ísafirði sem stóð fyrir uppátækinu. Fjölmargir
foreldrar mættu með börnum sínum og áttu saman góða samverustund en salurinn og

anddyrið var þéttsetið. Á staðnum voru seldir föndurpakkar ásamt því efni sem til þurfti.
Einnig var boðið upp á rjúkandi heitt kakó, kaffi og með því. Allt föndurefni seldist upp og
þessi samverustund heppnaðist í alla staði afbragðs vel. „Foreldrafélagið á heiður skilið fyrir

gott mjög framtak. Kannski getur þetta orðið árviss liður í starfi félagsins, segir á vef GÍ.

KFÍ tapaði fyrir Breiða-
bliki á laugardag með 84
stigum gegn 95. Að því
er fram kemur á heima-
síðu KFÍ átti liðið sterka
byrjun og voru yfir 22-19
eftir fyrsta leikhluta. Í
öðrum leikhluta skoraði
KFÍ 6 fyrstu stigin og
náðu því 9 stiga forskoti.
Um miðbik leikhlutans
tóku leikmenn Breiða-
bliks sig heldur betur á
og skoruðu 19 stig gegn
2 stigum KFÍ og höfðu
því 10 stiga forskot í hálf-
leik.

„Í seinni hálfleik reyndu
KFÍ hvað þeir gátu að
jafna leikinn en áttu ekki
erindi sem erfiði. Blikar
beittu stífri pressu mest
allan leikinn og náðu
þannig að knýja fram 23
tapaða bolta hjá KFÍ. Þá
voru einnig dæmdar þrjár
óíþróttamannslegar villur
á KFÍ og ein tæknivilla á
bekkinn. Stigahæstir hjá
KFÍ voru Pance með 16
stig, Þórir með 15, Bjarni
og Bojan með 14 og Hjalti
með 10 sem komu öll í
fjórða leikhluta“, segir á
vef KFÍ.

Tap gegn
Breiðabliki

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og Mar-
grét Geirsdóttir ráðgjafi á
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
áttu fund með heilbrigðisráð-
herra 15. síðasta mánaðar
vegna fyrirhugaðra hjúkrunar-
rýma sem byggja skal á Ísa-
firði, en fyrir skömmu var
kynnt sú ákvörðun heilbrigð-
is- og tryggingamálaráðuneyt-
is að byggja ætti 10 ný hjúkr-
unarrými í Ísafjarðarbæ. Á
fundinum var ráðherra greint
frá þeirri hugmynd að byggja

30-40 rúma hjúkrunarheimili
við Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði.

Ný hugmyndafræði sem
ráðuneytið vinnur nú eftir
kemur sennilega í veg fyrir að
af þeirri byggingu verði en
hún byggir á því að stofnana-
væða sem minnst og skapa
sem bestar og heimilislegastar
aðstæður fyrir hvern og einn.
Því væri gert ráð fyrir að
byggja minni stofnanir en áður
tíðkaðist og ekki nauðsynlegt
að þeirra mati að byggja 40

hjúkrunarrými á einum stað á
norðanverðum Vestfjörðum.
Heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneytið kemur til með
að greiða álög á daggjöld eftir
því sem hjúkrunarheimilið er
minna og óhagkvæmara, þann-
ig að eftir því sem hjúkrunar-
heimilin eru minni því hærri
greiðslur hljóta þau. Því ætti
daggjöld ríkisins að standa
undir rekstri 10 rúma hjúkr-
unarheimils á Ísafirði.

Ákveðið var að veita fjár-
magn til byggingar á hjúkr-

unarrýmum á sjö stöðum á
landinu og er Ísafjörður með
fæst rými eða 10, eins og fram
hefur komið. Flest rými verða
byggð í Kópavogi eða 44. Nú
hefur þörfin fyrir rýmunum á
hverjum stað fyrir sig verið
metin og er Ísafjörður næst
aftastur í framkvæmdaröð-
inni, sem þýðir að ráðist
verður í hönnun nýs hjúkrun-
arheimilis árið 2009 og bygg-
ingu árið 2010 skv. upplýs-
ingum ráðuneytisins.

Á fundinum óskaði ráðherra

eftir því að Ísafjarðarbær til-
nefndi tvo einstaklinga í sam-
starfshóp með ráðuneytinu
sem hefur umsjón með bygg-
ingu rýmanna í samræmi við
þá ákvörðun að 10 hjúkrunar-
rými hafi komið í hlut Ísa-
fjarðarbæjar. Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar lagði til við bæj-
arstjórn að Guðni Geir Jóhann-
esson, formaður bæjarráðs og
Sigurður Pétursson, bæjarfull-
trúi, tækju sæti í samstarfs-
hópnum.

– annska@bb.is

Nýtt hjúkrunarheimili verð-
ur byggt á Ísafirði árið 2010

Óþreyjufullt skíðafólk ósk sína uppfyllta þegar lyfturnar í Tungudal á Ísafirði voru ræstar í fyrsta sinn í vetur um helgina. Að sögn Rúnars Óla Karls-
sonar hjá Ísafjarðarbæ er mikill snjór í dalnum, líklega sá mesti í mörg ár og virðist sem snjógirðingar sem settar voru upp í sumar séu að sanna sig.
Fyrir skemmstu var greint frá því að ekki yrði unnt að opna skíðasvæðið fyrir áramót þar sem fjármagn til rekstursins á þessu ári, var uppurið. Sem
betur fer hefur tekist að leysa það mál með sameiginlegu átaki bæjaryfirvalda og Skíðafélags Ísfirðinga.                                              – thelma@bb.is

Skíðasvæðið opnaði um helgina

Dóms- og kirkjumála-
ráðherra hefur ákveðið að
höfðu samráði við Ríkis-
lögreglustjóra að skipa Sig-
ríði Björk Guðjónsdóttur,
sýslumann á Ísafirði, til
að gegna embætti aðstoð-
arríkislögreglustjóra við
embætti Ríkislögreglu-
stjóra til fimm ára frá 1.
janúar 2007.

Jafnframt hefur dóms-
og kirkjumálaráðherra
ákveðið að skipa Kristínu
Völundardóttur, sýslumann
á H´lmavík, til að gegna
embætti sýslumanns á Ísa-
firði til fimm ára frá 1. jan-
úar 2007.

Kristín
skipaður

sýslumaður

Kristín Völundardóttir.
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Hárgreiðslustofan Ametyst 10 áraHárgreiðslustofan Ametyst 10 áraHárgreiðslustofan Ametyst 10 áraHárgreiðslustofan Ametyst 10 áraHárgreiðslustofan Ametyst 10 ára
Hárgreiðslustofan Ametyst á Ísafirði fagnar 10 ára afmæli um þessar mundir, en hún tók til starfa þann

1.desember árið 1996. Í tilefni af afmælinu var gestum og gangandi boðið upp á kaffi, konfekt og koníak
á föstudag. Fyrstu vikuna í desember verður 20% afsláttur af allri þjónustu stofunnar og þeir sem vilja
geta einnig fengið gefins hárlengingar í anda Dilönu. Margrét Skúladóttir er annar eigandi Ameytst og

þegar hún var spurð hvað væri henni efst í huga á þessum tímamótum segir hún: „Ég hefði aldrei trúað
því að ég myndi endast svona lengi.“ Margrét á stofuna með Þórdísi Jakobsdóttur, þær stöllur starfa báðar

á stofunni ásamt hárgreiðsludömunni Þórdísi Jónsdóttur og nemanum Guðrúnu Auði Böðvarsdóttur.

Undirbúningur stendur yfir
vegna íbúaþings í Bolungar-
vík og hefur verið gerður
samningur við ráðgjafafyrir-
tækið Alta um framkvæmd
þess. Minnihluti bæjarstjórnar
lét bóka á fundi bæjarstjórnar
að þeir hefðu nokkrar áhyggj-
ur af kostnaði við þingið, þó
þingið sjálft væri þeim þókn-
anlegt. Í bókuninni segir m.a.:

„Nauðsynlegt er að íbúar í
Bolungarvík fái tækifæri til

að koma að vinnu við nýtt
aðalskipulag fyrir Bolungar-
víkurkaupstað og er íbúaþing
kjörinn vettvangur til þess. Þó
verður að gæta að því að
kostnaður við slíkt fari ekki
úr böndum. Bæjarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins skora á
meirihluta bæjarstjórnar Bol-
ungarvíkur að gæta aðhalds
varðandi kostnað við vænt-
anlegt íbúaþing. Kostnaður
við þingið, sem nær eingöngu

er greiddur til verktaka utan
Bolungarvíkur er áætlaður 3,1
milljón króna. Þetta nemur
hærri fjárhæð en allur kostn-
aður við nefndir bæjarins, á
heilu ári, að bæjarráði með-
töldu. Slík þing árlega myndu
því tvöfalda þann þátt í yfir-
stjórn kaupstaðarins.“

Meirihluti bæjarstjórnar
svaraði þessu með sinni eigin
bókun: „Lögð er áhersla á að
reynt verði að gæta hófs eins

og kostur er í kostnaði við
væntanlegt íbúaþing. Jafn-
framt er rétt að taka fram að
ekki er gert ráð fyrir slíku þingi
árlega og þó vilji meirihluti
bæjarstjórnar sér að virkja
íbúa og hlusta á vilja þeirra þá
má einnig gera það með ýms-
um öðrum hætti. Væntingar
um niðurstöður íbúaþingsins
eru miklar og farið verður að
vinna samkvæmt þeim strax
og þær berast.“

Hafa áhyggjur af kostnaði við íbúaþing

29 nemendur njóta góðs af pólsku-
kennslu í grunnskólum bæjarins

Áttatíu nemendur af erlendu
bergi brotnir í grunnskólum
Ísafjarðarbæjar, og þar af eru
40 nemendur sem eiga báða
foreldra erlenda. Um 30 þeirra
eru pólskir, en alls eru þeir
nemendur sem nýta sér pólsku-
kennslu nýs kennara sem
kenna mun við GÍ og GÖ 29
talsins. Þar af eru 14 nemendur
sem fluttu nýverið til sveitar-
félagsins. Eins og sagt hefur
verið frá vakti það misjöfn
viðbrögð meðal lesenda bb.is
þegar sagt var frá því að ráðinn
hefði verið pólskukennari við
skólana og fundu margir að
því að bæjaryfirvöld kostuðu
þessa kennslu. Í Ísafjarðarbæ
búa 284 íbúar með erlent rík-
isfang. Þar af eru 150 með
pólskt ríkisfang. Þessar tölur
eru frá Hagstofu Íslands og
miðað við 31. desember síð-
astliðinn. Skal bent á að stærst-
ur hluti þessa fólks er skatt-
greiðendur og skila því útsvari
til sveitarfélagsins. Sam-
kvæmt frétt mbl.is frá því á
laugardag var erlendum ríkis-
borgurum á Íslandi gert að
greiða samtals tæpa 6,4 millj-
arða vegna tekna sem þeir öfl-
uðu á Íslandi.

Í reglugerð um íslensku-
kennslu nemenda með annað
móðurmál en íslensku nr. 391/
1996 5. gr. kemur fram réttur
nemenda til að fá kennslu í
sínu móðurmáli, en þar segir:
„Í skólum þar sem því verður
við komið og með samþykki
viðkomandi sveitarstjórnar,
skulu nemendur með annað
móðurmál en íslensku fá
kennslu í og á eigin móður-
máli í samráði við forráða-
menn. Með kennslunni skal
stefnt að virku tvítyngi þessara
nemenda. Nemendur skulu
hvattir til að halda móðurmáli

sínu við og rækta það.“ Þá er
þetta einnig hluti af grunn-
skólastefnu Ísafjarðarbæjar,
sem samþykkt var haustið
2005, en í henni segir m.a.:
„Móðurmálskennsla fari fram
á kostnað sveitarfélagsins
enda sé ákveðnum lágmarks-
fjölda náð sem eiga viðkom-
andi tungu að móðurmáli
muni nýta þá kennslu.“

Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem ráðinn er kennari til að

kenna nemendum af erlendu
bergi brotnu móðurmál sitt í
Ísafjarðarbæ, en áður hefur
verið kennd serbó-króatíska
og tælenska. Segir Kristín Ósk
Jónasdóttir, grunnskólafull-
trúi við Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, að
Ísafjarðarbær hafi árum saman
reynt að koma til móts við
nýbúa með því að bjóða þeim
upp á móðurmálskennslu. „Af
reynslu annarra norðurlanda

höfum við lært mikilvægi þess
að hlúa að móðurmálinu. Þar
hefur komið í ljós að einstakl-
ingar sem ekki eru sterkir í
sínu eigin móðurmáli hafa
ekki heldur náð góðum tökum
á tungumáli landsins sem við-
komandi býr í.“

Aðspurð um hvort til standi
að kenna fleiri tungumál á
þennan hátt segir Kristín:
„Eins og fram kemur í grunn-
skólastefnunni þá verðum við

að ná einhverjum lágmarks-
fjölda til að halda úti kennslu
í hverju tungumáli fyrir sig.
Eins og staðan er í dag dreifast
móðurmál annarra nýbúa á
mörg mál og því fáir sem eiga
sama móðurmál.“ Ísafjarðar-
bær greiðir fyrir kennsluna,
enda eru móðurmálskennarar
erlendra tungumála ráðnir á
sömu forsendum og aðrir
kennarar í sveitarfélaginu.
Launakostnaður ásamt náms-

gögnum er áætlaður um ein
milljón króna.

Kennarinn sem ráðinn hefur
verið heitir Kinga Jankoaske.
Í fréttabréfi Grunnskólans á
Ísafirði segir m.a. um ráðn-
inguna „Þörfin fyrir pólsku-
kennslu hefur ekki verið
brýnni í mörg ár og því er
sérstakt gleðiefni að hægt sé
að bjóða nemendum upp á
þessa sem móðurmál.“

– eirikur@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði.
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Ritstjórnargrein

Á þessum degi fyrir 40 árum

Sanngjörn krafa
Sveitarstjórnarmenn í hátt á þriðja tug sveitarfélaga víðs

vegar um landið verða að sitja undir því að lök fjárhagsstaða
þessara sveitarfélaga sé að meira eða minna leyti slakri
stjórnun þeirra að kenna. Þeir hafi ekki sýnt nægilegt aðhald
í rekstri, ekki dregið úr framkvæmdum á bremsutímabili
stórnvalda fyrr á árinu. Því liggi fátt annað fyrir en að draga
saman seglin, fækka starfsfólki og/eða draga úr þjónustu.

Sitthvað hefur skotið upp í kolli stjórnmálamanna til að
efla vöxt og viðgang sveitarfélaganna. Yfirtaka þeirra á
rekstri grunnskólans var nokkuð sem sátt var um. Í því máli
kom hins vegar fljótt á daginn að það var vitlaust gefið.
Kostnaður sveitarfélaganna við yfirtökuna reyndist mun
meiri en reiknað hafði verið með. Þessi staðreynd hefur
reynst mörgum þeirra afar þungur baggi. Rökstuddum beiðn-
um um að dæmið verði endurreiknað hefur verið svarað á
einn veg af hálfu ríkisins: Herðiði sultarólina! Sýnið ráðdeild!

Breytingar á skattakerfinu hafa leitt til þess að útsvarstekjur
sveitarfélaga hafa farið hraðminnkandi á sama tíma og tekj-
ur ríksins hafa aukist stórlega. Lögin um einkahlutafélög,
sem eru orðin u.þ.b. 26.000, rýrðu tekjur sveitarfélaganna
um einhverja milljarða króna. Þá hefur þróunin í greiðslu
fjármagnstekjuskatts komið illa niður á sveitarfélögunum Á
síðasta ári höfðu á sjöunda þúsund skattgreiðendur hærri
fjármagnstekjur en launatekjur og á þriðja þúsund framtelj-
endur töldu ekki fram neinar launatekjur, einungis fjármagns-
tekjur, sem ekkert útsvar er greitt af. Þessir skattgreiðendur
sóttu þjónustu til sveitarfélaganna til jafns við aðra. Skattar
þeirra runnu alfarið til ríkisins. Sveitarfélögin fengu ekki
eina krónu!

Árið 2004 námu fjármagnstekjur ríkissjóðs 9 milljörðum
króna en á árinu 2005 voru þær 21,7 milljarður króna. Fari
fram sem horfir er næsta víst að þessi öfugþróun fyrir sveit-
arfélögin heldur áfram. Því er það sjálfsögð og réttmæt krafa
af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga að sveitarfélögin
fái hlutdeild í fjármagnstekjuskattinum. Annað er með öllu
óviðunandi. Og ósanngjarnt í hæsta máta.

Þótt ríki og sveitarfélög séu aðskilin stjórnsvið verður
með engu móti skilið þar á milli með öllu. Fólkið í sveitar-
félögunum er íslenska þjóðin. Velferð þess í sveitarfélögun-
um og velferð þess sem þjóðfélagsþegnar er ein og sama vel-
ferðin. Meðan vindurinn næðir um hálftómar hlöður sveitar-
félaganna á sama tíma og fjárhirslur höfuðbólsins bólgna út
vegna rangrar útdeilingar uppskerunnar erum við á hættulegri
braut, sem leiða mun til upplausnar á mörgum sviðum. Það
verður að stemma á að ósi. Ríkisvaldinu ber að verða við
kröfu sveitarfélaganna um hlutdeild í fjármagnstekjuskatt-
inum. Það stríðir gegn velferð fólksins að ríkisvaldið haldi
sveitarfélögnum við hungurmörk.

s.h.

Biskup Íslands herra Sigurbjörn Einarsson var í dag við-
staddur móttökuathöfn, sem erkibiskupinn af Kantaraborg,
dr. Micheal Ramsey hélt honum í Lambethhöll. Herra Sig-
urbjörn Einarsson hafði áður talað við guðsþjónustu í kirkju
heilags Dunstens í Fleet Street.

Erkibiskupinn sæmdi biskup Íslands í dag krossi reglu
heilags Ágústínusar af Kantaraborg, á meðan móttökuathöfnin
fór fram í Lembethhöll.

Kross þessi er orða, sem veitt er fulltrúum erlendra kirkna,
sem lagt hafa verulegan skerf af mörkum í því skyni að efla
vinsamleg samskipti við kirkjur, sem tilheyra ensku biskupa-
kirkjunni.

Biskup Íslands
sæmdur orðu heil-
ags Ágústínusar

Nefnd um skólamötuneyti
í Ísafjarðarbæ skilaði á dög-
unum sinni fyrstu skýrslu um
ástand mötuneytismála á Suð-
ureyri og Flateyri og hvert
nefndin telur að beri að stefna.
Að mati nefndarinnar myndi
lítið kosta að koma mötuneyt-
inu á Flateyri í ásættanlegt
ástand, en til þess þyrfti bæta
lítið eitt upp á vinnuaðstöðu í
leikskólaeldhúsinu og kaupa
borð í skólann til að bæta mat-
araðstöðu. Á Suðureyri þarf
meiri tilkostnað og nánari út-
tekt á kostnaði og möguleik-
um. Fræðslunefnd tók skýrsl-

una fyrir á fundi sínum í
síðustu viku og óskaði í fram-
haldinu eftir frekari upplýs-
ingum um möguleika og
kostnaðartölur ef eldað yrði í
leikskólanum á Suðureyri
fyrir alla nemendur og grunn-
skólanemendur myndu matast
í grunnskólanum. Í tillögum
fyrir fjárhagsáætlun er gert ráð
fyrir kostnaði vegna breytinga
á Flateyri.

Í skýrslunni segir m.a. um
ástandið á Suðureyri: „Á Suð-
ureyri eru nokkrir möguleikar
í stöðunni sem þarf að skoða
sérstaklega. En það eru í fyrsta

lagi að halda áfram að elda
mat í leikskólanum en flytja
svo mat upp í grunnskóla fyrir
þá sem þar eru. Nú eru grunn-
skólanemendur að koma á
leikskólann en það er erfitt
þar sem húsgögn eru t.a.m.
ekki hentug svo stóru fólki.
Til þess að hægt verði að halda
áfram að elda í leikskólanum
þarf að fara í töluverðar fram-
kvæmdir til að eldhúsið upp-
fylli öll skilyrði. Eins þarf að
huga að hvernig best væri að
koma fyrir mataraðstöðu inn-
an grunnskólans. Uppi eru
hugmyndir um að hægt sé að

nota gang sem sameinar skól-
ann og íþróttahúsið. Nauðsyn-
legt er að gera ráð fyrir a.m.k.
uppþvottavél og hitaborði í
grunnskólanum.

Annar möguleiki er að flytja
mötuneytið upp í grunnskól-
ann og er þá horft til þess að á
teikningum nýja fjölnota
íþróttahússins er gert ráð fyrir
eldhúsi. Það er þá eldhús sem
þarf að hanna frá grunni og
eins þarf alltaf að vera einhver
aðstaða í leikskólanum þar
sem þar er boðið upp á fleiri
máltíðir.“

– eirikur@bb.is

Lítið þarf til að bæta
mötuneyti á Flateyri

Breytingar hjá Heilbrigð-
isstofnun Bolungarvíkur
Ekki verður ráðið áfram í

stöðu framkvæmdastjóra Heil-
brigðisstofnunar Bolungar-
víkur, þegar ráðningartíma
núverandi framkvæmdastjóra,
Magnúsar Ólafs Hanssonar
rennur út um áramót. Þær
breytingar verða jafnframt
gerðar að framkvæmdastjóri
Heilbrigðisstofnunarinnar í
Ísafjarðarbæ verður settur yfir
Heilbrigðisstofnunina í Bol-
ungarvík. Væntanlegur fram-
kvæmdastjóri, Þröstur Ósk-
arsson, segir að engar breyt-
ingar séu fyrirhugaðar á starf-
seminni í Bolungarvík að svo
stöddu, nema það sem lúti að
framkvæmdastjóranum.

Magnús Ólafs Hansson
segist ekki geta séð þá auknu
fjármuni sem heilbrigðisráðu-
neyti og heilbrigðisráðherra
segja muni koma inn í rekstur
Heilbrigðisstofnunarinnar í
Bolungarvík. Segist hann
helst geta merkt það að þessir
auknu fjármunir séu þeir sem
sparast við að færa fram-
kvæmdastjórnina undir Heil-
brigðisstofnun Ísafjarðarbæj-
ar, sem sagt laun framkvæmda-
stjóra sem myndu þá renna til
annarra mála. Í fjárlögum er

gert ráð fyrir 136.1 milljón
króna til stofnunarinnar á
næsta ári í stað 123.5 á því
sem er að líða, þetta er 12.6
milljón króna aukning sem
Magnús segir að mestu vera
vegna launahækkana sem
gengu í gegn á þessu ári.

Magnús segist ekki sjá
hvernig það getur staðist að

ekki verði dregið úr rekstri
stofnunarinnar á komandi
árum, þar sem í reiknilíkani
að heilbrigðisþjónustu eins og
það er lagt fram af Heilbrigðis-
og tryggingaráðuneytinu er
einungis gert ráð fyrir einum
hjúkrunarfræðingi á hverja
1200 íbúa, en í Bolungarvík
eru tveir hjúkrunarforstjórar

og íbúar þar innan við 900
talsins. Einnig er starfandi í
Bolungarvík yfirlæknir. Ef
þetta væri samkvæmt bókinni
þá kæmi læknir einungis til
Bolungarvíkur nokkrum sinn-
um í viku, eins og er með
minni sveitarfélög á Vest-
fjörðum.

– annska@bb.is

Bolungarvík.

Jónas Ingi til ríkislögreglustjóraJónas Ingi til ríkislögreglustjóraJónas Ingi til ríkislögreglustjóraJónas Ingi til ríkislögreglustjóraJónas Ingi til ríkislögreglustjóra
Ríkislögreglustjóri hefur ráðið Ísfirðinginn Jónas Inga Pétursson sem fram-
kvæmdastjóra rekstrar hjá embætti ríkislögreglustjóra frá og með 1. janúar
2007. Jónas lauk B.A. prófi í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands árið 1998
og MBA prófi frá Norwegian School of Management í Osló árið 2002.
Jónas hefur starfað á rekstrar- og fjármálaskrifstofu dóms- og kirkjumálaráðu-
neytisins frá árinu 2002. Fyrir ættfræðiþyrsta má geta þess að Jónas Ingi er
sonur þeirra Péturs Jónassonar og Kolbrúnar Halldórsdóttur á Ísafirði.

Meðaltalshækkun áætluð 8,06%Meðaltalshækkun áætluð 8,06%Meðaltalshækkun áætluð 8,06%Meðaltalshækkun áætluð 8,06%Meðaltalshækkun áætluð 8,06%
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar tók fyrir tilmæli bæjarráðs um 10% hækkun

á gjaldskrám stofnanna sveitarfélagsins á fundi sínum á föstudag. Lagði
hafnarstjórn til mismiklar hækkanir á alls fjórtán liðum, en aðrir liðir munu

eiga að standa í stað. Tillaga hafnarstjórnar gerir ráð fyrir að meðaltals-
hækkun verði 8,06%. Liðirnir sem hækka eru lestagjöld, bryggjugjöld,

vörugjöld, farþegagjöld, siglingavernd, þjónustugjaldskrá, hafnsaga, leigu-
gjöld, hafnsögubátur, vatnsgjald, móttaka skipa, sorphirðugjald og viðlegugjöld.
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STAKKUR SKRIFAR

Aðventan í hraða og skaða
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.

Brýnt að ganga frá samingi um
Náttúrugripasafn Bolungarvíkur

Þorleifur Eiríksson, for-
stöðumaður Náttúrugripa-
safns Bolungarvíkur telur
brýnt að ganga frá samningi
milli Náttúrustofu Vestfjarða
og Bolungarvíkurkaupstaðar
um rekstur safnsins. Þá segir
hann að einnig sé mikilvægt
að gera samstarfssamninga

milli Náttúrugripasafns og
Náttúrustofu Vestfjarða og
samþykkja nýja skipulagsskrá
fyrir safnið. Þorleifur upplýsti
að hann hefði farið á fund
með safnaráði og þar komst
Náttúrugripasafnið í hóp 44
slíkra safna hér á landi og er
því ekki lengur flokkað sem

sýningasafn. Til að geta sótt
rekstrarstyrk þarf safnið þó
að hafa a.m.k. hálft stöðugildi
en sú upphæð sem hingað til
hefur verið ráðstafað til safns-
ins er of lág að mati Þorleifs.
Safnið hefur sótt um verkefna-
styrk að upphæð 600.000
krónur til að skrá steinasafn

sem tileinkað er Steini Emils-
syni og koma því í sýningar-
hæft form.

Í Náttúrugripasafninu eru
flestar tegundir og afbrigði af
fuglum hér á landi svo fjöl-
breytnin er mikil. Brýnt er að
bætt verði úr salernisaðstöðu
í safninu og einnig er nauðsyn-

legt af fá stóla til safnsins,
sem og að lagfæra hljómburð-
inn. Verið er byggja upp
plöntusafn og vonir standa til
að það geti orðið einn liður í
sýningu á Náttúrugripasafn-
inu, en auk þess er í vinnslu
sjávardýrasýning.

Þess má geta að skólastjóri

grunnskólans í Bolungarvík
lýst yfir áhuga um aukið sam-
starf. Safnið er opið allan árs-
ins hring því starfsmenn Nátt-
úrustofu Vestfjarða eru alltaf
til taks ef gesti ber að garði.
Opnunartími er þó meiri yfir
sumartímann.

– thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Jóhann ráðinn
innkaupastjóri

Jóhann Króknes Torfason
hefur verið ráðinn innkaupa-
stjóri við Heilbrigðisstofnun
Ísafjarðarbæjar. Tveir sóttu
um starfið auk Jóhanns, þær
Svanhildur Sjöfn Kristins-
dóttir og Bylgja Hrönn
Karlsdóttir, en þær eru báðar
sjúkraliðamenntaðar. Jó-
hann er menntaður húsa-
smiður. Í auglýsingu fyrir
starfið sagði að það gæti
hentað sjúkraliða, hjúkrun-
arfræðingi eða öðrum með
þekkingu á hjúkrunarvörum
og að haldgóð þekking á
innkaupum og rekstri væri
kostur.

Að sögn Þrastar Óskars-
sonar, framkvæmdastjóra
stofnunarinnar, er starf inn-

kaupastjóra við stofnun
sem þessa ekki ólíkt lager-
störfum hjá öðrum fyrir-
tækjum. „Það skiptir meira
máli að einstaklingurinn
hafi þekkingu á lagerstörf-
um og innkaupum en að
hann viti nákvæmlega hvern-
ig varan er notuð“, segir
Þröstur.

Jóhann Torfason lét ný-
lega af störfum sem um-
sjónarmaður Skíðasvæðis
Ísfirðinga. – eirikur@bb.is

Háskólasetrið meðlimur í samstarfsnet-
verki háskólastofnana á norðurslóðum
Háskólasetur Vestfjarða

hefur gerst meðlimur í Univer-
sity of the Arctic, sem er sam-
starfsnet háskólastofnana á
norðurslóðum. Stofnanirnar
sem eru í University of the
Arctic halda úti kennslu og
rannsóknum á norðurslóðum
með það að markmiði að
styrkja íbúa og samfélög í
gegnum menntun og rann-
sóknir og að skapa sterka,
sjálfbæra byggð á norðurslóð-
um. UArctic vill stuðla að því
að stofnanir á norðurslóðum
vinni meira saman, að þær
horfi ekki bara suður, heldur
sjái líka nágrannana á sömu
breiddargráðu.

University of the Arctic há-
skólar bjóða sameiginlega upp
á Bachelor of Circumpolar
studies. UArctic, sem eru
fimm ára gömul samtök, hafa
auk þess komið á fót kennara-
skiptum, námsmannaskipt-

um, vettvangsnámi og þannig
unnið að því að efla samstarf
háskólanna. Mikilvægur hlekk-
ur í hugmyndafræðinni er
stuðningur við frumbyggja á
norðurslóðum. Samstarf UA-
rctic stofnananna fer fram á
netinu, á vefsíðu www.uarctic.

org, í stjórn og á ársfundum.
Háskólasetrinu er styrkur að

vinna í neti innlendra og
erlendra háskóla og skapa þar
með þau tengsl sem til þarf
svo hægt sé að efla menntun
og rannsóknir á Vestfjörðum.
Háskólasetur Vestfjarða er

sjálfseignastofnun og var
stofnað formlega í mars 2005.
Stofnfélagar eru 40 talsins, þar
á meðal allir háskólar lands-
ins. Háskólasetrið tók til starfa
í Vestrahúsinu á Ísafirði um
síðustu áramót.

– thelma@bb.is

Háskólasetrið tók til starfa í Vestrahúsinu á Ísafirði um síðustu áramót.

Baldur hættir sem þjálfari KFÍBaldur hættir sem þjálfari KFÍBaldur hættir sem þjálfari KFÍBaldur hættir sem þjálfari KFÍBaldur hættir sem þjálfari KFÍ
Baldur Ingi Jónasson hefur tilkynnt stjórn KFÍ að hann vilji hætta sem þjálfari meistara-
flokks félagsins þar sem hann er ekki sáttur við gengi liðsins. Fulltrúar stjórnar hafa rætt
við Borce Iliveski sem þjálfar yngri flokka KFÍ um að taka við starfi hans. Baldur mun
halda áfram að æfa og leika með félaginu og þakkar stjórn KFÍ honum fyrir samstarfið og
er ánægð með að hafa hann áfram innan félagsins. Baldur var ráðinn sem þjálfari í maí
2004. Hafði hann þá um árabil leikið með liðinu og hefur einnig komið að þjálfun þess.
Tók hann við af þjálfari Hrafni Kristjánssyni sem tók þá við Þór á Akureyri.

Aðventan er tími væntinga og biðar. Stór meirihluti þjóðarinnar bíður
jólanna, en rúmlega 80% hennar tilheyra þjóðkirkjunni. Innflutningur fólks
breytir því að nánast allir taki með beinum eða óbeinum hætti þátt í jóla-
haldi. Flestir taka þó þátt því, þjóðfélagið er undirlagt af væntanlegu jóla-
haldi sem oft er glæsileg umgjörð um boðskap, sem á erindi allt árið, en
bliknar í samanburði við umbúðirnar. Tími ætlaður andlegum undirbúningi
er nýttur til kaupa og stundum er asinn mikill því ekki má gefa eftir varðandi
jólahaldið. Þó er það svo að fólk kaupir til jólanna til þess að ganga lengra
en í stöðugri verslun árið um kring.

Samfélagið sýnir því miður ekki af sér þá mynd að jólin skipi stærsta sess
aðventu heldur breytist fátt. Lífið hefur sinn vana gang. Allir vilja ferðast og
komast á milli staða óhindraðir. Vestfirðingum þykir hægt ganga í vegbótum
og hátíð menntskælinga til þess að minnast fullveldisdagsins, 1. desember,
tókst ekki að halda vegna hættu á snjóflóðum á Óshlíðarvegi. Þörf er úrbóta
og þær eru til athugunar, þótt Bolvíkingum og fleirum þyki ekki nægilega
stórt hugsað. Reyndar hafði slæmt veður, sem hamlaði flugi komið í veg
fyrir að hljómsveitin Skítamórall kæmist til að leika undir á dansleiknum.
Menn mega ekki gleyma því að nú er kominn vetur og sú staðreynd hefur
áhrif á ferðalög fólks um Ísland.

Hraðinn í lífi Íslendinga á 21. öldinni gæti verið of mikill. Kyrrðin er of
lítil. Ró hugans er ekki næg. Hverju sem við trúum hvert og eitt, er aðvent-
an okkur tækifæri til að slaka á og gefa okkur nægan tíma til þess að líta upp
frá daglegu amstri og leita inn á við að ró og næði. Hraðinn er óumdeilanlega
ofsafenginn í umferðinni. Of mörg dæmi sýna það. Eitthvað er að í sálarlífi
fólks sem ekur ölvað á meira en 140 kílómetra hraða og þarf svo að hand-
járna þegar lögreglu tekst að stöðva þennan lífshættulega og glæpsamlega
akstur. Lögregla hefur mælt bíla á 200 kílómetra hraða.

Spurning er hvort þessi háttsemi sé birtingarmynd hegðunar ákveðins
hluta fólks almennt. Svarið er vart augljóst, en grunurinn sterkur um að svo
sé. Á vígvelli umferðar falla landsmenn enn. Nýjasta dæmið sýnir að
mörgum liggur of mikið á með skelfilegum afleiðingum. Tveir létust á
laugardaginn. Samgöngumanvirki þarf að laga, en þótt ástand þeirra sé
ekki eins og við óskum er ábyrgðin okkar sjálfra. Fullveldishátíð í Bolung-
arvík fór ekki fram. Væntanlegir gestir nutu vafans af tvísýnum aðstæðum.
En slíku verður vart við komið á fjölförnum þjóðvegum. Erfitt er að banna
umferð sé veður ekki afleitt. En hjá hinu verður ekki komist að velta fyrir
sér hver aðventuhugsun þeirra var er skeyttu skapi sínu á lögreglu þegar
umferð var stöðvuð vegna banaslyss. Hvar var aðventan í hugum þeirra?
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Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Húsnæði óskast!
Við leitum að húsnæði undir starfsendur-

hæfingu/miðstöð fyrir fólk með geðfötlun.
Í húsnæðinu þarf að vera eldhús, baðher-
bergi, borðstofa, stofa og 2-3 herbergi.

Stærra húsnæði kemur einnig til greina.
Ýmis starfsemi er áætluð í húsnæðinu, allt
frá því að rjúfa félagslega einangrun til
starfsendurhæfingar. Best væri ef húsnæð-
ið væri á 1. hæð með góðu aðgengi, en við
erum til í að skoða alla möguleika til að
þetta verði að veruleika.

Möguleiki er á að ýmis hagsmunasamtök
geti nýtt sér aðstöðu undir starfsemi sína í
húsnæðinu.

Ef þú veist um húsnæði sem gæti nýst
okkur, endilega hafðu þá samband við
Laufeyju Jónsdóttur, póstfang: framkv@
svest.is eða Sigfríði Hallgrímsdóttur, póst-
fang: buseta@svest.is hjá Svæðisskrifstofu
um málefni fatlaðra eða í síma 456 5224.

Til sölu er Jón forseti
ÍS-85, sks.nr: 0992

Byggðastofnun lýsir eftir tilboðum í bátinn
Jón forseta ÍS-85, sem er 30 tonna eikar-
bátur með 254 hestafla Caterpillar vél, ár-
gerð 1985.
Aflahlutdeild:
Tegund: Hlutdeild:
Þorskur: 0,0044211

Ýsa: 0,0064414

Ufsi: 0,0085703

Karfi: 0,0012021

Langa: 0,0073177

Keila: 0,0020088

Steinbítur: 0,0015864

Skötuselur: 0,0455340

Grálúða: 0,0001077

Skarkoli:   0,0091307

Þykkvalúra:   0,0346053

Úthafsrækja:  0,0017008

Rækja í djúpi:  7,0544119

Tilboð skulu send Byggðastofnun, Ár-
torgi 1, 550 Sauðárkróki, fax 455-5499 eða
hjalti@byggdastofnun.is. Nánari upplýs-
ingar eru veittar í Byggðastofnun í síma
455-5400. Sjá einnig fleiri eignir á heima-
síðu Byggðastofnunar: bygdastofnun.is.

Skutulsfjarðarbraut.

Tvær reglugerðir er varða
viðurlög og punkta í ökuferils-
skrá vegna brota á umferðar-
lögum tóku gildi á föstudag.
Meginbreytingarnar eru ann-
ars vegar þær að sektir vegna
umferðarlagabrota eru hækk-
aðar umtalsvert og geta orðið
allt að 300 þúsund krónum og
hins vegar að viðurlög við
brotum á reglum um aksturs-
og hvíldartíma varða nú bæði
sekt og punkti eða punktum í

ökuferilsskrá. Sem dæmi um
sektir vegna aksturs yfir lög-
leyfðum hámarkshraða má
nefna að sé ekið á 46 til 50 km
hraða þar sem hámarkshraði
er 30 km skal sektin vera 15
þúsund krónur en 50 þúsund
sé ekið á 71-75 km hraða þar
sem hámarkshraði er 30 km.
Skal ökumaður jafnframt
sviptur ökuleyfi í þrjá mánuði
fyrir slíkt brot.

Sé ekið á 101 til 110 km

hraða þar sem hámarkshraði
er 90 km skal sektarfjárhæð
vera 15 þúsund krónur, 60
þúsund krónur ef hraðinn er
orðinn 131 til 140 km og beita
skal 110 þúsund króna sekt
og þriggja mánaða ökuleyfis-
sviptingu sé ökuhraðinn orð-
inn 161 til 170 km þar sem
hámarkshraðinn er 90 km.
Dæmin eru tilfærð í töflu í
viðauka I í reglugerðinni og
gert ráð fyrir að málum öku-

manna sem aka á allt að 170
km hraða megi ljúka með sekt.

Sé hraðinn yfir 170 km má
reikna með að komi til ákæru
og í framhaldi af því hugsan-
lega dómsmáls. Er þá gert ráð
fyrir að sektarfjárhæðir verði
framreiknaðar í hlutfalli við
áðurgreinda töflu og því gæti
sekt fyrir umtalsverðan hrað-
akstur numið allt að 300 þús-
und krónum.

– eirikur@bb.is

Hert viðurlög við umferðarlagabrotum

Samkvæmt viðhorfs- og
kjarakönnun sem Capacent-
Gallup gerði nýlega hafa
41,2% af félögum Verkalýðs-
félags Vestfjarða orðið af um-
saminni launahækkun þann 1.
júlí. Könnunin var gerð á veg-
um Starfsgreinasambands Ís-
lands (SGS) og í sérgreindum
niðurstöðum fyrir Verk-Vest
kemur fram að 58,8% félaga
á samningssviði SGS fékk
launahækkun þann 1. júlí síð-
astliðinn, þótt öllum á al-
menna vinnumarkaðnum ætti
að vera tryggð a.m.k. 5,5%
hækkun á tímabilinu júní

2005-júlí 2006. Aðeins voru
spurðir þeir sem ekki vinna
hjá ríki eða sveitarfélagi.

Hlutfall þeirra sem sögðust
hafa verið sviknir um þessa
samningsbundnu hækkun var
nokkru hærra í Reykjavík og
nágrenni, 44%, en hjá öðrum
innan Starfsgreinasambands-
ins var hlutfallið hins vegar
lægra, eða 34%. „Það er þann-
ig augljóst að hækkunin hefur
skilað sér ótrúlega illa til
verkafólks. Ef þetta er raun-
veruleikinn er um að ræða um-
fangsmestu samningsbrot í
áratugi“, segir á vef verkalýðs-

félagsins.
„Þann 1. júlí hækkuðu allir

taxtar verkalýðsfélagsins í
samningum við Samtök at-
vinnulífsins um 15.000 kr. á
mánuði, þ.e.a.s. hjá verka-
fólki, verslunar- og skrifstofu-
fólki, starfsfólki á greiðasölu
og bensínsölustöðum, bygg-
ingamönnum, vélstjórum í
frystihúsum og Þörungaverk-
smiðjunni á Reykhólum. Þá
hækkaði kauptrygging sjó-
manna um sömu upphæð. Yf-
irborganir sem fólk kann að
hafa haft ganga upp í taxta-
hækkunina, þó þannig að lág-

markslaunahækkun frá júní
2005 til júlí 2006 verði a.m.k.
5,5%“, segir á verkvest.is.

Allir starfsmenn fyrirtækja
á almenna markaðnum sem
ekki fengu launahækkun 1.
júlí eru hvattir til að hafa sam-
band við skrifstofu Verk-Vest
að Pólgötu 2 á Ísafirði. Síminn
er 456 3190.

Rétt er að taka fram að
könnunin náði aðeins til þeirra
sem starfa á sviði Starfsgreina-
sambands Íslands, t.d. ekki til
verslunarmanna, iðnaðar-
manna eða sjómanna.

– thelma@bb.is

Hátt í helmingur Verk-Vest fé-
laga svikinn um launahækkun

Sigurlína Jónasdóttir leik-
skólafulltrúi hefur gert saman-
tekt tölulegra upplýsinga um
leikskólana í Ísafjarðarbæ. Í
henni má finna fjölda barna á
leikskólum Ísafjarðarbæjar og
á biðlistum, vistunartíma leik-
skólabarna, hlutfall mennt-
aðra leikskólakennara og

fleira. Í leikskólum Ísafjarðar-
bæjar eru 249 börn. Flest eru
á Sólborg eða 83 og fæst eru
þau á Tjarnarborg á Suðureyri
og Grænagarði á Flateyri eða
14 börn á hvorum stað. 91%
barnanna eru í heilsdagsvist-
un.

Á biðlistum leikskólanna er

nú samtals 21 barn, en lítill
munur skilur að Eyrarskjól og
Sólborg, 11 börn bíða eftir
plássi á Eyrarskjóli og 10 bíða
eftir plássi á Sólborg. Ekki
eru aðrir leikskólar í sveitar-
félaginu með biðlista. Nánast
öll þau börn sem bíða eftir
plássi eru fædd árið 2005.

Hvað hlutfall menntaðra
leikskólakennara varðar, þá
starfa 57% á leikskólum Ísa-
fjarðarbæjar sem leiðbeinend-
ur sem þýðir ófaglært starfs-
fólk. 36% eru leikskólakenn-
arar og 7% eru með aðra upp-
eldismenntun.

– annska@bb.is

Flest börn bíða eftir plássi á Eyrarskjóli
Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði.

Nýr bátur í flota SúgfirðingaNýr bátur í flota SúgfirðingaNýr bátur í flota SúgfirðingaNýr bátur í flota SúgfirðingaNýr bátur í flota Súgfirðinga
Útgerðarfélagið Flugalda ehf á Suðureyri fékk í síðustu viku afhentan nýjan Cleopatra bát frá Báta-
smiðjunni Trefjum í Hafnarfirði. Að útgerðinni standa feðgarnir Þórður E. Sigurvinsson og Sigurvin

Magnússon. Þórður er jafnframt skipstjóri á bátnum. Nýi báturinn hefur hlotið nafnið Hrefna ÍS 267
og leysir af hólmi eldri Cleopatra bát með sama nafni. Báturinn er 15brúttótonn og er í krókaafla-

markskerfinu. Sæli er af gerðinni Cleopatra 38 byggður á sömu hönnun og aflabátarnir Guðmundur
og Hrólfur Einarssynir ÍS. Aðalvél bátsins er af gerðinni Yanmar 6HYM-ETE 700hp tengd ZF gír.
Ljósavél er af gerðinni Kohler. Báturinn er útbúinn siglingatækjum af gerðinni Furuno frá Brimrún.
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Atvinna
Lyfja á Ísafirði leitar að sjálfstæðum og

metnaðarfullum starfsmanni. Starfið felst
í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á
vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu
lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölu-
lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra
auk annarra tilfallandi verkefna.

Um er að ræða starf allan daginn og 1-
2 laugardaga í mánuði.Reynsla af versl-
unarstörfum er æskileg og reynsla úr
apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyf-
sali Lyfju á Ísafirði í síma 456 3009 og á
netfanginu jonas@lyfja.is.

Umsóknir sendist til: Lyfja Ísafirði, Poll-
götu 4, 400 Ísafjörður.

bækur
Ljósið í
Djúpinu

Bókaútgáfan Vaka-Helgafell hefur gefið út bók-
ina Ljósið í Djúpinu, sögu Rögnu Aðalsteinsdóttur

bónda á Laugabóli. Ragna ólst upp við misjöfn kjör
í Inndjúpinu á fyrri hluta 20. aldar og þurfti á

barnsaldri að sjá á eftir móður sinni og systur. Hún
hvarf suður um skeið og sinnti ýmsum verkum en

snéri aftur vestur og tók við búskap á Laugabóli
eftir föður sinn og byggði þar upp myndabú – en

ævinlega með vindinn í fangið. Saga Rögnu er ein-
stök saga sterkrar og sjálfstæðrar konu sem upplifir

meiri sorg en lagðar eru á flest fólk. Náttúruham-
farir á Vestfjörðum taka tvö börn hennar og barna-
barn. Þrátt fyrir þung áföll býr Ragna yfir einstök-

um krafti sem samferðarfólk hennar hefur notið
góðs af, ekki síst þeim sem átt hafa undir högg að

sækja í lífinu. BB hefur fengið góðfúslegt leyfi út-
gefanda og söguritara, Reynis Traustasonar, rit-

stjóra og blaðamanns, til að birta kafla úr bókinni.

Fyrirboði og snjóflóðFyrirboði og snjóflóðFyrirboði og snjóflóðFyrirboði og snjóflóðFyrirboði og snjóflóð
Ég trúi því að draumar hafi

merkingu. Reynslan hefur
kennt mér að loka ekki augun-
um fyrir því sem mig dreymir.
Ég skrifa gjarnan draumana í
dagbókina mína og það hefur
komið á daginn að þeir hafa
merkingu. Árið 1995 varð mér
ljóst að sumir þeirra hræðilegu

ættu langt og gæfuríkt líf fyrir
höndum á Strandseljum. Ingi-
björg, yngra barn þeirra, var
þá flutt að heiman. Þótt fráfall
Valdimars væri sorglegt voru
jólin á Laugabóli samt með
þeim skárri allt síðan Bjarki
dó. Bella, Wieslawa, Petrea
og Tómasz komu um jólin.

Bella og Wieslawa höfðu
komið með svínakjöt með sér
og slegið var upp dýrindis-
veislu. Bella kvartaði yfir því
að móðir hennar kæmi alltof
sjaldan í heimsókn til þeirra í
Súðavík. Það var létt yfir fólk-
inu á Laugabóli og að gömlum
sveitasið var spilað fram eftir
kvöldi. Engan gat órað fyrir
því hvað myndi gerast á allra
næstu vikum. Dauðinn vom-
aði yfir og beið þess að höggva
enn einu sinni í fjölskylduna
frá Laugabóli.

Á jóladag og annan í jólum
var aftakaveður og hörku-
gaddur en þann 27. desember
gerði hægviðri og frost. Rögnu
dreymdi að hún væri að ganga
á ís fyrir Ögurneshamarinn og
þar sá hún lík Bjarka.

Gestirnir fóru að morgni 28.
desember og tómleikinn og
depurðin helltist yfir Rögnu.
Þau hefðu kannski átt að
sleppa því að koma. Það var
alltaf svo erfitt að kveðja.
Valdimar á Strandseljum var
kistulagður þann sama dag.

Það var dauflegt á Lauga-
bóli í ársbyrjun 1995 og Rögnu
leið undarlega. Aðfaranótt 2.
janúar dreymdi hana draum
sem olli henni áhyggjum.
Hana dreymdi Bjarka heitinn,
enn einu sinni. Fjórtán gráir
fuglar birtust á Veitunni, bæj-
artúninu á Laugabóli. Þeir

voru misstórir og Bjarki stóð
þegjandi við hlið móður sinn-
ar og horfði á fuglana. Ragna
horfði á þá minnug þess að
nóttina áður en Bjarki fórst í
Óshlíðinni dreymdi hana tvo
samskonar fugla sem sátu á
bæjarþakinu á Laugabóli og
hófu sig til flugs og stefndu út
Djúpið. Í draumnum birtist
annar flokkur fugla en þeir
voru grænir. Henni fannst
Bjarki líta á sig og segja: „Það
eru góðu fréttirnar.“ En hann
sagði ekkert um gráu fuglana.
Það var óhugur í Rögnu þegar
hún vaknaði. Draumurinn
stóð henni ljóslifandi fyrir
hugskotssjónum og henni
fannst sem hann væri slæmur
fyrirboði. Þetta boðar eitt-
hvað, skrifaði hún í dagbókina
sína.

Jarðarför Valdimars á
Strandseljum var þriðjudag-
inn 3. janúar. Veðrið var
sæmilegt en gífurleg hálka.
Bella kom frá Súðavík og var
einn líkmanna. Í fyrstu sat hún
við hlið móður sinnar í kirkj-
unni en færði sig svo í kórinn
þar sem hún settist við hlið
ekkjunnar, Sirrýjar frænku
sinnar. Það var óhugur í
Rögnu þótt athöfnin væri fal-
leg og minningarræða prests-
ins góð. Það verður ekki langt
í næstu jarðarför. Ég fékk eitt-
hvað hugboð um það ..., skrif-
aði Ragna í dagbókina eftir
heimkomuna. Veturinn lagð-
ist illa í hana og henni fannst
að eitthvað myndi gerast.

Draumar sóttu á Rögnu
næstu dagana. Meðal annars
dreymdi hana að hún kom á

bóndabæ þar sem var ung
stúlka sem átti dreng. Allir
voru að leita drengsins. Ragna
skrifaði í dagbókina sína
sunnudaginn 8. janúar 1995:
Mig dreymdi að ég kem á
bóndabæ, þar var ung stúlka
sem átti lítinn dreng. Við
vorum mörg að leita að honum
en fundum ekki. Hann var
rauðklæddur. Þetta var undar-
legur draumur. Þeir eru skrýtn-
ir draumarnir mínir.

Draumurinn var Rögnu
hugstæður en hún skildi ekki
merkingu hans. Þess var skammt
að bíða að hann skýrðist.

Heima á Laugabóli gekk allt
sinn vanagang. Einar vinnu-
maður og Ragna fóru til gegn-
inga en unnu að tiltekt þess í
milli. Guðmundur Oddsson
málari, gamall vinur Rögnu

Petrea að mjólka í fjósinu á Laugabóli.

atburða sem urðu í raunveru-
leikanum höfðu birst í draum-
unum.

Skömmu fyrir jólin 1994
dó Valdimar á Strandseljum.
Hann hafði verið veikur af
Parkinson-sjúkdómnum í fimm-
tán ár og þjáðst mikið. Ragna
vonaði að Sirrý systir hennar
og Aðalsteinn, sonur þeirra,

Ragna og Heiðar Guðbrandsson á haugnum á Langeyri þangað sem öllu var mokað af offorsi
eftir að snjóflóðið féll á Súðavík. Heiðar gagnrýndi mjög framgöngu yfirvalda í Súðavík fyrir og eftir

snjóflóðið. Hann var snjóaeftirlitsmaður en ekkert var hlustað á varnaðarorð hans örlaganóttina.
Nokkrum árum seinna fórst hann í vélsleðaslysi.

Dómstjóri héraðsdóms í leyfiDómstjóri héraðsdóms í leyfiDómstjóri héraðsdóms í leyfiDómstjóri héraðsdóms í leyfiDómstjóri héraðsdóms í leyfi
Dómsmálaráðherra hefur sett Kristin Halldórsson í stöðu hér-

aðsdómara og dómstjóra við Héraðsdóm Vestfjarða til 31. mars
2007, að beiðni Erlings Sigtryggssonar, dómstjóra, sem verður í

leyfi til sama tíma. Kristinn hefur starfað sem aðstoðarmaður
dómara við Héraðsdóm Vesturlands, en verið settur héraðsdóm-
ari bæði þar og við Héraðsdóm Norðurlands eystra. Þetta kemur

fram á heimasíðu Héraðsdóms Vestfjarða.

49.PM5 5.4.2017, 13:0810



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 7. DESEMBER 2006 1111111111

Grein Rögnu í Morgunblaðinu í ágúst 1995, um
eftirmál snjóflóðsins í Súðavík vakti mikla athygli.

frá Flateyri, var að gera upp
herbergi á efri hæðinni. Þess í
milli hélt hann innblásnar ræð-
ur um þá bölvun sem fylgdi
kapítalismanum og þá blessun
sem sósíalisminn leiddi af sér.
Ragna var orðin hundleið á
þessum pólitísku ræðum og
greip til þess að taka hluta af
málflutningi Guðmundar upp
á segulband. Hann færðist
bara í aukana við að vera
hljóðritaður.

Þessir janúardagar ein-
kenndust af miklum umhleyp-
ingum í veðri. Ýmist var
hörkufrost eða frostleysa og
slydda. Enginn millivegur
virtist vera til hjá veðurguð-
unum. Nú verður mikil snjó-
flóðahætta í vetur. Sífelldir
klammar, hver ofan á annan
..., skrifaði Ragna í dagbókina
sína 12. janúar.

Á leiðinni til Ísafjarðar um
Súðavík skömmu fyrir miðjan
janúar 1995 veitti Ragna því
eftirtekt að klakabrynja var
uppi um alla fjallshlíðina. Það
var klaki á hverjum kletti. Hún
hafði á því orð við samferða-
mann sinn að þetta gæti haft
alvarlegar afleiðingar ef snjó-
aði mikið. Þá gæti hlíðin öll
skriðið af stað með hrikaleg-
um afleiðingum. Viðmæland-
inn sagði að það væri svo snjó-
lítið að engin hætta væri á
stóru snjóflóði. Ragna hristi
höfuðið. Hún hafði áhyggjur
af Bellu, dóttur sinni, og auga-
steini sínum, Petreu, sem
bjuggu fast við þessa klaka-
brynjuðu hlíð.

Sunnudagskvöldið 15. jan-
úar var ofsalegur kvíði í Rögnu.
Glórulaus stórhríð geisaði,

hreint fárviðri. Þetta var með
versta veðri sem hún mundi
eftir. Um kvöldið hringdi hún
í Siggu, systur sína á Seltjarn-
arnesi, og Sigurlaugu, vin-
konu á Ísafirði. Henni gekk
illa að sofna og var nýsofnuð
þegar síminn hringdi. Ragna
leit á klukkuna, hún var að
nálgast fjögur að nóttu. Úti
gnauðaði stormurinn og snjón-
um kyngdi niður. Hún hugsaði
með sér hver gæti verið að
hringja á þessum tíma sólar-
hrings. Hún tók upp tólið og
svaraði. Bella var í símanum
frá Súðavík. Hún var hrædd.
„Það eru svo mikil læti í veðr-
inu að það er eins og að húsið
sé að fara ofan af okkur,“ sagði
Bella. Ragna sagði dóttur
sinni að þær yrðu að komast
út úr húsinu og á öruggan stað.
Hún sagði henni að það væri
örugglega mikill snjór í fjall-
inu og klaki undir þannig að
snjóflóð gæti farið á ægilega
ferð með skelfilegum afleið-
ingum. Bella sagði að þorps-
búar væru örugglega sofandi,
öll hús læst og ekkert hægt að
leita. Rúmri klukkustund síðar
fór hlíðin af stað og splundraði
stórum hluta af þorpinu, þar á
meðal húsi Bellu við Túngötu.

Ragna var óróleg eftir sím-
talið frá Bellu. Morguninn eft-
ir fór hún í fjárhúsin til að
gefa skepnunum. Enn var af-
takaveður og Ragna átti í
erfiðleikum með að komast á
milli bæjarins og útihúsanna.
Hún var rétt komin inn þegar
síminn hringdi. Það var Sirrý
á Strandseljum sem sagði
henni að slys hefði orðið í
Súðavík. „Við skulum vona

það besta,“ sagði hún og sam-
bandið rofnaði. Ragna reyndi
að hringja en náði engu sam-
bandi. Lína hafði sennilega
slitnað í óveðrinu. Hún var
miður sín af áhyggjum þegar
hún hugsaði til Bellu og Petreu
og samtalsins um nóttina.
Skerandi símhringing gall við
og Ragna svaraði. Þetta var
Sirrý sem sagði henni að sím-
stöðin væri stöðugt að reyna
að ná í hana en tækist ekki
vegna bilunarinnar. Aftur
slitnaði sambandið. Ragna
fylltist örvæntingu. Hún hring-
di hvað eftir annað í öll númer
sem hún þekkti í Súðavík en
hvergi var svarað. Þá hringdi
hún í sjoppuna en þar var allt
á tali. Þegar komið var fram á
dag náði hún loks sambandi
við frystihúsið og spurði eftir
Bellu og Petreu. Sá sem svar-
aði sagðist ekkert vita því
hann væri ókunnugur þarna.
Hann bað Rögnu að bíða í
símanum á meðan hann næði
í einhvern sem þekkti til. Biðin
var eins og heil eilífð en svo
heyrðist karlmannsrödd hin-
um megin.

„Þær sem þú spyrð um eru
fundnar og báðar látnar,“
sagði hann formálalaust. Það
var sem blóðið frysi í æðum
Rögnu. Hún sat sem lömuð
með símtólið í höndunum og
í órafjarlægð heyrði hún slit-
róttan són til merkis um að
sambandið við Súðavík hefði
rofnað. Hún reyndi að hringja
aftur en síminn virkaði ekki.
Skömmu síðar fór rafmagnið
af bænum og ekkert heyrðist
nema öskrin í óveðrinu sem
hafði drepið Bellu og Petreu.

Nú fer hver að vera síðastur að tryggja
sér auglýsingapláss fyrir jólin! Hafið

samband við Sigurjón í síma 456 4560

KNH bauð lægstKNH bauð lægstKNH bauð lægstKNH bauð lægstKNH bauð lægst
Verktakafyrirtækið KNH ehf., á Ísafirði átti lægsta tilboð í endurbyggingu 9,2 km
Vestfjarðavegar í Reykhólahreppi en tilboð voru opnuð í fyrradag. Um er að ræða
veginn frá Kúalág vestan Skálaness að Eyrará í Kollafirði í Gufudalssveit, en þar á
að leggja 7,5 m breiðan veg með klæðningu. Tilboð KNH hljóðaði upp á rúmar
177,6 milljónir sem eru 72,9% af kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. Verkefnið
er það fyrsta á Vestfjörðum eftir útboðshlé ríkisstjórnarinnar sem tilboð eru opnuð
í. Áætlaður verktakakostnaður var 243.593.700 krónur.

Styrkir Sjávarþorpið á SuðureyriStyrkir Sjávarþorpið á SuðureyriStyrkir Sjávarþorpið á SuðureyriStyrkir Sjávarþorpið á SuðureyriStyrkir Sjávarþorpið á Suðureyri
Framkvæmdaráð Vaxtarsamnings Vestfjarða hefur samþykkt
að veita Sjávarþorpinu Suðureyri eina milljón króna í styrk.

Stjórnin tók umsókn vegna verkefnisins til umfjöllunar á fundi
sínum á dögunum. Styrkurinn er ætlaður til að skipuleggja
fundi með íbúum, fyrirtækjum, námsmönnum og öðrum

hagsmunaaðilum svæðisins til að auka skilning og samheldni í
að byggja upp atvinnulífs- og íbúaþróun á Suðureyri.

Kómedíuleikhúsið hefur
endurnýjað samstarfssamn-
ing við jólasveinana, Hurða-
skelli og Stúf. Fyrir síðustu
jól sá leikhúsið um að
skipuleggja ferðalag þeirra
bræðra um norðanverða
Vestfirði. „Á tímabili leit
út fyrir að ekkert yrði af
samningunum því sam-
bandslaust var við helli
þeirra í Dýrafirði þar sem
þeir eru sagðir búa. Að end-
ingu var farið í skipulagða
vettvangsferð um Dýra-
fjörð. Leitin hófst á Gemlu-
fallsheiði en þar fannst allt
annar jólasveinn hann Þvöru-
sleikir sem hefur lagt undir
sig alla heiðina enda er hann
langur og mjór og þarf sitt
rími. Hann gat hinsvegar
upplýst leitarmenn Kóme-
díu um bræður sína. Þá
vitum við það. Hurðaskellir
og Stúfur eiga heima í hæsta
fjalli Vestfjarða sem heitir
Kaldbakur og er í Haukadal
í Dýrafirði. Þegar útsendara
Kómedíu bar að garði þar
heyrðust hrotur miklar ofar-
lega í fjallinu. Sem betur
fer var opið inní hellinn því
dyrabjallan hjá þeim var
biluð. Og þarna lágu þeir í
hengirúmum sínum, Hruða-
skellir og Stúfur, steinsof-

andi.
En eigi hafði útsendari vor

reynt að vekja þá kumpána
þegar hátt mjálm gall við. Það
var endurtekið í sífellu og
hljómaði einsog vekjara-
klukka. Glöggir lesendur eru
sennilega búnir að fatta hver
er hér á ferð. Jólakötturinn
sem hefur fengið nýtt hlutverk
að vekja jólasveinana fyrir jól-
in. Hurðaskellir og Stúfur
ruku á fætur en duttu næstum
um sjálfa sig að sjá útsendara
Kómedíu í gættinni. Þeir jöfn-
uðu sig þó fljótt og eftir að
hafa bragðað á hangikjöti og
drukkið heitt súkkulaði. Var
sest við samningaborðið. Vildu
þeir sveinar ekkert kannast við
að sambandslaust væri hjá
þeim.

Tók Hurðaskellir því næst
lurkinn sinn fram til staðfest-
ingar en hér er um engan
venjulegan lurk að ræða. Því
auk þess að geta stuðst við
lurkinn þá er einnig hægt að
nota hann sem kíki og síðast
en ekki síst er hægt að hringja
í hann. Já hér er sennilega um
að ræða fyrsta GSM símann.
Hurðaskellir vippaði lurkin-
um á borðið en kippti honum
allsnögglega aftur til baka.
Stúfur sem hafði lítið haft sig
frammi til þessa náði lurkin-

um af bróður sínum og
sagði: ,,Heyrðu Hurða-
skellir þú hefur sett hann á
SÆLENT (hljótt. innsk.
ritara) það eru 999 MIST
LURKTÖL.“ Þögn ríkti í
hellinum um stund. Hurða-
skellir eyddi málinu og bað
um að sjá samstarfssamn-
inginn sem útsendari Kóm-
edíu var með.

Það er skemmst frá því
að segja að þeir bræður skrif-
uðu undir samninginn með
lurkinum sínum að sjálf-
sögðu. Það eru því allir
komnir í jólaskap hjá Kóm-
edíuleikhúsinu og þegar er
búið að bóka þá bræður í
margar heimsóknir. Að
venju taka þeir forskot á
sæluna og koma aðeins fyrr
en jólasveinadagatalið seg-
ir til um. Fjörið byrjaði á
laugardaginn. Þá var kveikt
á jólatrénu á Ísafirði og
vildu þeir alls ekki missa af
því.

Þeir bræður hlökkuðu
mikið til að koma í bæinn
eða einsog þeir sögðu orð-
rétt við títtnefndan útsend-
ara Kómedíu: ,,Við komum
í rauðu og málum bæinn
rauðann,“ segir á vef Kóm-
edíuleikhússins.

– thelma@bb.is

Endurnýjar samstarfs-
samning við jólasveina

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði

Kómedíuleikhúsið mun skipuleggja ferðalag
jólasveinanna um norðanverða Vestfirði þessi jól.
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„Ég ímyndaði mér að sama fólkið væri
þarna ennþá, ég hefði verið sá eini sem
hefði yfirgefið bæjarfélagið. Ég átti von á að
sjá gömlu andlitin og fá að heyra „Nei, ertu
kmonn?“ En það sagði það enginn.“

Maður úr horfnum heim
Rithöfundurinn Eiríkur Guðmundsson er fæddur í sjúkraskýlinu í Bolung-

arvík, sonur ljósmóðurinnar Guðfinnu Benjamínsdóttur og stærðfræðingsins
Guðmundar Sigmundssonar, sem bæði eru strandafólk. „Foreldrar móður
minnar eru frá Jökulfjörðum og Ströndum, og fluttu til Bolungarvíkur og
svo ílentust foreldrar mínir þar, sem hugsanlega aldrei skyldi verið hafa, en
það er önnur saga, föðurfólk mitt er af Ströndum, úr Trékyllisvík nánar til-
tekið. Ég á ekki rætur í Bolungarvík, í eiginlegum skilningi. Ég á þar sjálf-
sagt einhverja ættingja, sem einnig eru ættaðir af Jökulfjörðum, en það er
mjög víkjandi held ég núna. Og ég á frænkur hér á Ísafirði.

Fyrir tveimur árum gaf Eiríkur frá sér ritgerðasafnið 39 þrep til glötunar,
sem að nokkrum hluta er byggt á pistlum hans í Víðsjá, hvar hann starfaði
í 9 ár, og nýlega kom svo út fyrsta skáldsaga Eiríks, Undir himninum. Nýja
bókin fjallar um útvarpsmanninn E, sem „hefur um nokkra hríð ekki gert
greinarmun á skáldskap og veruleika. Hann hefur gefið út greinasafn og
verður fyrir aðkasti frá konum semm annað hvort þekkja sig og vel eða alls
ekki í bók hans. E leggur stund á ritstörf á milli þess sem hann heldur við
giftar konur, ræðir menningarástandið eða fer í ljós. Dag einn gloprar hann
póstkorti út um glugga. Það er upphafið að enn frekari hremmingum“, líkt
og segir í tilkynningu frá útgefanda.

eru helvíti mögnuð fyrir vest-
an. Þegar ég var krakki voru
þau bara inni í umhverfinu,
hluti af einhverjum leiktjöld-
um sem ég taldi víst að myndu
umlykja til æviloka.

„Bolungarvík er svo ein-
angruð, hún er svo einangruð
að manni fannst aðkomufólk
skrítið. Þegar maður sá nýtt
andlit í bænum fannst manni
það bókstaflega stórmerkilegt.
Bærinn var líka mun afskiptari
þá. Þetta voru reyndar miklir
uppgangstímar sem ég eyddi
í Bolungarvík; það draup
smjör af hverju strái, EG var í
blússandi svíngí og togaraöld
í algleymingi. Það bjuggu
þarna um 1.400 manns þegar
ég flyt, en þeir eru á milli
800-900 núna.

„Maður er alltaf meira og
meira undrandi á því að maður
skuli hafa fæðst nákvæmlega
þarna. Ég hef búið mér til
ákveðið rafmagnað samband
við bæinn með því, sem var
ekki meðvituð ákvörðun, að
fara ekki þangað árum saman.
Rithöfundurinn Kazuo Ishig-
uro fæddist í Japan og bjó þar
fyrstu fimm árin og kemur
ekki aftur fyrr en löngu, löngu
síðar. Hann fær það á tilfinn-
inguna að ekkert muni hafa
breyst, að þegar hann komi
aftur hljóti allt að vera eins og
hann skildi við það. Þegar
hann snýr aftur sér hann auð-
vitað að hugmyndir hans um
bernskuheiminn voru glóru-
lausar. Þó það hljómi kannski
heimskulega er því ekki ósvip-
að farið með mig. Það var
ekki klisjukennt sjokk að snúa
aftur til Bolungarvíkur, það
var eiginlega meira. Ég ímynd-

aði mér að sama fólkið væri
þarna ennþá, ég hefði verið sá
eini sem hefði yfirgefið bæjar-
félagið. Ég átti von á að sjá
sömu andlitin og fá að heyra
„Nei, ertu kominn?“ En það
sagði það enginn. Þetta er auð-
vitað lúnasía.“

SakleysismissirSakleysismissirSakleysismissirSakleysismissirSakleysismissir
í „sollinum“í „sollinum“í „sollinum“í „sollinum“í „sollinum“

– Varstu að erindast eitt-
hvað sérstakt þegar þú kemur
aftur?

„Ég kem árið 1993 eða
1994. Ég fékk þá hugmynd
einn daginn að keyra þangað í
blússferð. Brunaði þangað á
þriðjudegi og kom aftur á mið-
vikudegi. Þetta var sólar-
hringsferð og mikið tilfinn-
ingaferðalag. Það er svolítið
erfitt að lýsa þessu. Allir sem
ég umgengst í Reykjavík eiga
samfelldan þráð í tilveru sinni.
Þetta eru meira og minna
Reykvíkingar, hafa verið í
skólum í Reykjavík, eiga vini
sem hafa fylgt þeim og svo
framvegis. Hjá mér skerst al-
veg á þetta. Líf mitt slitnar
svolítið í sundur af þessum
sökum. Stundum saknar mað-
ur þess að það skuli ekki vera
neinn sem hefur verið manni
samferða þaðan og hingað.
Það er eitthvað rafmagn í því.
Annars er bernskan alltaf sér-
heimur, hún er alltaf manns
eigin veröld. En í þessu tilfelli
var tíminn farinn, sviðsmynd-
in farin, fólkið farið – allt var
einhvern veginn farið.“

– Þú ert unglingur þegar þú
ferð og má væntanlega gera
ráð fyrir að þú tapir sakleysinu
ekki fyrr en komið er í „soll-

hverjum sögum um að ég hafi
verið kominn á sjó tólf ára og
verið slagsmálahundur í ver-
búð – síðan spinn hræðilegar
sögur um það hörkulega líf að
alast upp í Bolungarvík. Og
það getur enginn dregið þær í
efa. Það er eitthvað heillandi
við það að geta logið upp dul-
arfullri fortíð. Það felst í því
ákveðið sjálfsköpunarfrelsi.
Og ef einhver er að fárast yfir
veðrinu í Reykjavík, fnæsi ég
einfaldlega að þessi gola sé
bara barnaleikur, þeir hafi nú
engu kynnst.“

– Klárarðu grunnskólann í
Reykjavík?

„Nei, ég var ári á undan og
kláraði grunnskóla í Bolung-
arvík. Þegar ég flyst suður
kem ég mér fyrir í Vogunum
og fer svo í Menntaskólann
við Sund. Þar fór ég í stærð-
fræðideild og náttúrufræði-
deild, sat, reiknaði og hlustaði
á Nick Cave öll menntaskóla-
árin. Ég var bókhneigður, en
ekki á þann hátt að mér hafi
þótt taka því að læra það. Mér
fannst allur lærdómur sem
ekki snerist um raungreinar
vera fánýt fræði. Mér fannst
eitthvað meira konkret að læra

um plöntu, eitthvað sem kom
upp úr jörðinni en að læra um
eitthvað sem einhver maður
hafði búið til. Mér þótti líka
meiri áskorun í því fólgin –
pabbi minn var stærðfræðing-
ur, og það hefur kannski haft
eitthvað með það að gera. Ég
ætlaði ekki að fara í þá átt sem
ég fór, ekki á þeim tíma.“

– Hvenær gerist það?
„Það var nú eiginlega fyrir

tilviljun. Þegar ég fer í háskóla
ætla ég annað hvort í læknis-
fræði eða bókmenntafræði.
Við vorum tveir, ég og kunn-
ingi minn. Hann ákvað að skrá
sig í læknisfræði og mér fannst
eiginlega hálfómögulegt að
vera að elta hann þangað. Það
var ekki pláss fyrir okkur báða
í læknadeildinni. Þannig að
ég skráði mig í bókmennta-
fræði. Þá sat maður bara og
las í þrjú ár, baðaði sig upp úr
litteratúr. Það var mjög fínt,
og mjög góðir kennarar í deild-
inni.“

Að höndla hiðAð höndla hiðAð höndla hiðAð höndla hiðAð höndla hið
óhöndlanlegaóhöndlanlegaóhöndlanlegaóhöndlanlegaóhöndlanlega

– Þú ert í námi á hinum róm-
uðu Matthíasar-árum, ekki

inn“. Þetta hljómar dálítið eins
og minni úr bókum Indriða
G. Þorsteinssonar?

„Ég fer alveg saklaus frá
Bolungarvík. Þetta er eins og
hjá Indriða G., nema það er
engin rómantík í kringum líf
mitt í Bolungarvík. Menn eru
mismiklir Bolvíkingar, sumir
eru Bolvíkingar með stóru
Béi, voða stoltir af því að
koma frá Bolungarvík og
þekkja einhvern veginn alla.
Það er ekki þannig með mig,
ég er lítill Bolvíkingur í þeim
skilningi, þó ég sé alltaf með
þessa sviðsmynd í hausnum.“

– Hjartað slær ekki aukaslag
þegar þú sérð Einar K. stíga í
pontu á Alþingi?

„Nei, nei, nei. Og ég er ekki
með mynd af Bolungarvík í
veskinu, eins og mér skilst að
sumir séu með. Núna er maður
samt mjög þakklátur fyrir að
koma héðan. Mér finnst það
hafa auðgað mig á allan hátt.
Ég lít svolítið á þetta sem minn
prívatheim. Þetta veitir mér
líka ákveðið sköpunarleyfi á
tilveruna – ég get logið ýmis-
legu. Þegar ég er í veislum
þar sem Reykvíkingarnir fara
að segja sögur lýg ég oft ein-

„Fjöllin eru helvíti„Fjöllin eru helvíti„Fjöllin eru helvíti„Fjöllin eru helvíti„Fjöllin eru helvíti
mögnuð fyrir vestan“mögnuð fyrir vestan“mögnuð fyrir vestan“mögnuð fyrir vestan“mögnuð fyrir vestan“

– Manni virðist augljóst,
meðal annars af bókum þín-
um, að þú berð ákveðnar til-
finningar í brjósti í garð Bol-
ungarvíkur.

„Já, þær eru mjög magnað-
ar, ógurlegt rafmagn í þessu.
Ég fer burt fjórtán ára gamall,
1984, og svo líða tíu ár þangað
til að ég kem aftur. Á meðan
ég er í burtu hverfur ákveðinn
heimur sem var þarna. Ég
skildi þennan hluta af sjálfum
mér algerlega eftir. Ég hafði
engan kontakt við neinn þeirra
sem ólst upp með mér – það
var alveg hoggið á þessi tengsl
og fyrir vikið varð þetta eftir í
hausnum á manni. Ég var allt-
af með gamla mynd af þessu
þorpi í hausnum, og eftir því
sem árin líða og verða fleiri
verður þessi mynd heimsku-
legri og heimskulegri og mark-
aðri af ranghugmyndum mín-
um.“

– Hver er hugmyndin um
Bolungarvík 1984?

„Ég er náttúrulega krakki
þegar ég fer, er að verða ungl-
ingur. Þegar maður er krakki
nær maður ekki að mynda
neinn distans á umhverfið.
Manni hefur einfaldlega verið
hent inn í þessa sviðsmynd.
Ég sat aldrei og dáðist að fjöll-
unum, þau bara voru þarna og
mér hafði verið skákað inn á
þennan reit fyrir neðan þau.
Það er ekki fyrr en mörgum
áratugum síðar þegar ég heyri
fólk tala um fjöllin fyrir vestan
að maður jánkar hálf aulalega,
og áttar sig á því að jú, fjöllin
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m heimi

satt, þegar Matthías Viðar Sæ-
mundsson heitinn blés nem-
um eldmóði í brjóst?

„Þegar ég kem er Ástráður
[Eysteinsson] nýkominn úr
námi og er allt í öllu, svo mað-
ur er mikið hjá honum sem
var frábært því hann kynnti
mann fyrir nýjum fræðum og
bókum sem sumar hverjar
hafa fylgt manni allar götur
síðan. Matthías var í íslensku-
deildinni þannig að ég var
ekkert hjá honum fyrr en í
framhaldsnámi. Álfrún Gunn-
laugsdóttir var líka þarna, Árni
Bergmann, Helga Kress, og
fleira gott fólk. Og Sigfús
Daðason prófdómari, það var
náttúrlega algjör killer að fara
í próf hjá Sigfúsi Daðasyni,
ætli maður sé nokkuð búinn
að jafna sig á því. Í mörg ár
fór ég ekki út úr húsi án þess
að hafa ljóðasafnið hans á
mér.“

– Varðstu fyrir einhverjum
stórum uppljómunum í þessu
námi?

„Ja, hvað skal segja? Ekki
beinlínis á þessum tíma, ekki
í tengslum við námið. Á þess-
um tíma er maður farinn að
lesa sleitulaust, hvað sem er
og allt. Það væru þá helst ein-
hver ljóðskáld sem maður var
að uppgötva sem bjuggu til
einhverjar sprengingar, bæði
íslensk skáld og ekki síður
skáld sunnar úr álfunni..“

– Varstu rómantískur?
„Jú, ætli það ekki. Maður

er að kynnast atómskáldunum
og íslenskri nútímaljóðlist –
svo seinna spænskri, franskri

o.s.frv. Þetta voru kannski
helstu sprengingarnar.“

– Um hvað skrifarðu svo
BA-ritgerð?

„Ég skrifa um Vefarann
mikla frá Kasmír eftir Laxness
og A Portrait of the Artist as a
Young Man eftir James Joyce,
og bar saman þessar æsku-
sögur.“ Ég býst við því að ég
hafi verið eitthvað heillaður
af svona sögum um unga
menn í ógurlegri glímu, menn
sem standa frammi fyrir ein-
hverju raunverulegu vali...

„Að því loknu fer ég beint í
framhaldsnám. Ég hefði lík-
lega hætt þessu rutli ef ekki
hefði verið fyrir Matthías.
Maður var orðinn alveg gegn-
sósa af hinu og þessu og ekki
kominn með neinn kúrs. Ég
hafði líka alltaf efasemdir um
þessi fræði því þau eru þess
eðlis að maður er alltaf að fást
við að segja það sem er ekki
hægt að segja, og ef maður er
ekki að reyna það er maður á
villigötum.

– Er það ekki svipað og
starfsemi skáldskaparins sjálf,
að höndla hið óhöndlanlega?

„Jú. Og sá sem sinnir þess-
um fræðum verður að vera á
þeirri línu, finnst mér. Ég
nenni ekki að skrifa um áhrif
Sambandsins á skáldsögur á
8. áratugnum eða telja konur í
bókum Guðbergs Bergssonar,
svo dæmi sé tekið – sem er eitt-
hvað sem póst-módernisminn
hefur svolítið týnt sér í. Það
verður að vera eldur í fræðun-
um, eins og í skáldskapnum.“

– Komast menn frekar upp

með það í fræðunum að sleppa
eldinum, sleppa ástríðunni?

„Já og nei. Skáldskapur er í
mínum huga algerlega ein-
stakt fyrirbæri, bókmenntir
sérstakt og merkilegt svið –
þetta er sviðið þar sem menn
segja það sem hvergi er hægt
að segja annars staðar. Það er
ekki hægt að taka það sömu
tökum og önnur svið mann-
lífsins.

„Það hefur svolítið skort
upp á það hér að við kunnum
að umgangast bókmenntir, við
höfum til dæmis aldrei getað
umgengist gamla góssið.
Menn vaða áfram með að hér
sé frábært samhengi í íslensk-
um bókmenntum, stórkostleg
sagnahefð sem springur út í
Halldóri Laxness, við höfum
tilhneigingu til að gleyma hin-
um og ræða aldrei hvaða þýð-
ingu bókmenntir hafa, hvað
þær eru, hvers lags fyrirbæri
þetta er eiginlega.

– Hvað veldur, heldurðu?
„Ég held að það sé fámenn-

ið. Við rekum þjóðfélag sem
er ekki hægt að reka. Við erum
að reka menningu sem er ekki
hægt að reka. Þetta er einfald-
lega vonlaust, þetta er bara
grín. Við erum svo fá. Og svo
dáist maður að því þegar upp
koma höfundar sem skipta
bókmenntirnar máli.“

– Manni virðist sem að hér
sé eina samfellda bókmenn-
ingin sagnahefðin – frá Íslend-
ingasögum til Einars Kárason-
ar – en allt sem mögulega get-
ur fallið undir jaðarbókmennt-
ir frá þessari breiðgötu komi

bara í stuttum bylgjum. Hópar
á borð við Medúsu eða atóm-
skáldin spretta upp og hverfa
svo það verður ekki til nein
samfelld hefð í íslenskum
bókmenntum, utan sagnahefð-
arinnar.

„Ef við hugsum um bók-
menntasöguna sem göngu þá
er breiðgatan Halldór Lax-
ness. Við litla hliðargötu eru
atómskáldin – en gangan held-
ur áfram því Salka Valka er
næsti póstur – „þarna í litla
húsinu býr Steinar Sigurjóns-
son, en höldum göngunni
áfram“. Og þetta eru allt botn-
langar. En breiðgatan gefur
brogaða mynd af íslenskum
bókmenntum.“

Vændishús íVændishús íVændishús íVændishús íVændishús í
BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

– Ef við snúum okkur aftur
að fræðunum, þá hef ég það
sjálfur á tilfinningunni að þau
séu oft frekar huglaus. Að
fræðimenn séu það hræddir
við að setja fram kenningar
um bókmenntir sem eru ekki
vatns-, elds- og skotheldar, að
þeir endi jafnan á því að segja
ekkert nema það sem er sjálf-
sagt.

„Það má vera þótt hér sé
margt gott fólk sem fæst við
fræðin. Til þess að gera eitt-
hvað sem máli skiptir held ég
að maður þurfi að bæði hafa
mjög mikla þekkingu – og
mikið áræði. Það þarf að renna
í mönnum blóðið, það verður
að vera eldur í þeim, sá sem
fjallar um bókmenntir verður

að fjalla um þær eins og þær
skipti öllu máli, í mínum huga
gera þær það. Og ég held það
sé gríðarlega mikilvægt að
halda uppi alvarlegu fræða-
samfélagi á Íslandi.“

– Um hvað skrifaðirðu mast-
ersritgerð?

„Ég skrifaði um sjálfsævi-
söguleg skrif á 18. og 19. öld
á Íslandi, aðallega út frá Mic-
hel Foucault, þeim franska
gleðisveini. Það var auðvitað
Matthíasi að kenna, hann
þrumaði mikið um Foucault á
þessum tíma og hafði mikil
áhrif á mig. Ritgerðin tekur
eiginlega yfir tímabilið frá
Jóni Steingrímssyni, eldklerk,
sem er einhver almagnaðasta
saga sem við eigum – frá hon-
um dró ég línu til Bensa Grön-
dal og Dægradvalar hans. Inn
á milli tók ég meðal annars
ýmis bréfaskrif, þar á meðal
Fjölnismanna, og dagbók
Gísla Brynjúlfssonar í Höfn.
Þessi ritgerð er kannski um
tilurð þessa nútímasjálfs, sem
Foucault fjallaði svo mikið
um.

Ég var svo í einhverju losi í
ein tvö ár eftir að ég kláraði
mastersritgerðina, skrifaði
gagnrýni og var eitthvað að
reyna að fleyta mér á hinu og
þessu. Svo fer ég í útvarpið
1997.“

– Manni virðist sem þessar
pælingar um sjálfið hafi haft
nokkur áhrif á þessar tvær
bækur sem þú hefur gefið út.
39 þrep til glötunar er ritgerð-
arsafn sem mætti kannski
segja að hverfðist um leit

manns að sjálfum sér, og Und-
ir himninum er skáldsaga sem
fjallar um útvarpsmanninn E,
sem er væntanlega einhver
leikur með þitt eigið sjálf.

„Já, það getur verið, án þess
ég hafi tengt það mikið sjálfur.
Þessar bækur spretta ekki upp
úr lestri mínum á Foucault.
Nýja bókin er í einhverjum
skilningi innhverfari en sú
fyrri, hún er sótt inn í sjálfan
mig, en ég lít ekki á hana sem
einhverja Þórbergsþulu, hún
er auðvitað líka sprottin af öðr-
um verkum, verkum sem ég
bæði nefni og nefni ekki í
bókinni, þannig er skáldskap-
urinn, hann þrífst bæði á veru-
leikanum og sjálfum sér.“

– Er mikil Bolungarvík í
nýju bókinni?

„Tja, stilltu þig nú, það er
reyndar einhvers konar bær í
bókinni sem ég kalla hverfi.
Það var mikið frelsi að komast
frá nafninu Þorp, þorpi fylgja
bæði prestar, læknar og helst
bátur sem ferst, ég vildi ekki
vera í því raunsæi. En það er
broguð mynd af þorpi sem ég
þekki í nýju bókinni. Þar hef
ég brenglað bæði meðvitað
og ómeðvitað hugmyndir mín-
ar um einhvers konar bernsku-
heim. Ég lýsi bænum eigin-
lega eins og stórborg. Þarna
eru breiðgötur og vændishús
á hverju horni, götuspilarar
og hótel og hvaðeina, ef Bol-
víkingar bera kennsl á sviðs-
myndina fá þeir prik í kladd-
ann, ég held þó að hverfið sé
aðallega að finna innra með
sjálfum mér,” segir Eiríkur.

„Skáldskapur er í mínum huga algerlega einstakt
fyrirbæri, bókmenntir sérstakt og merkilegt svið –
þetta er sviðið þar sem menn segja það sem hvergi
er hægt að segja annars staðar. Það er ekki hægt að
taka það sömu tökum og önnur svið mannífsins.“
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Kristján Þór Kristjánsson, verslunarstjóri Samkaupa á Ísafirði ásamt starfsfólki sínu.

„Þjónustan er númer eitt, tvö og þrjú.“
Verslunin Samkaup-Úrval

á Ísafirði opnaði þann 5. des-
ember árið 1996 og fagnar
því um þessar mundir 10 ára
afmæli. Samkaup hefur vaxið
mikið á þeim tíma. Verslunin
tók algjörum stakkaskiptum
þegar hún flutti í verslunar-
miðstöðina Neista í júní árið
2002. Samkaup-Úrval var
fyrst til húsa í gamla Kaupfé-
laginu á Ísafirði, eða skáhallt
á móti þeim stað þar sem
verslunin er nú. Í því rými eru
nú Blómaturninn, Leggur og
skel og Jón og Gunna. Versl-
unarkeðjan sem slík hefur
einnig tekið miklum breyting-
um á þessum tíma, en fyrir-
tækið rekur í dag fjórar teg-
undir af verslunum. Verslan-
irnar bera heitin Samkaup úr-
val, Samkaup strax, Nettó og
Kaskó. Stórmarkaðirnir eru
undir merkjum Samkaup úr-
val, hverfaverslanir eru undir
merkjum Samkaup strax og
lágvöruverðsverslanir undir
merkjum Nettó og Kaskó.
Verslanir Samkaupa hf. eru í
dag 26 talsins og staðsettar
víðsvegar um landið og hjá
fyrirtækinu starfa nú um 740
starfsmenn.

Í versluninni á Ísafirði vekur
athygli langur starfsaldur
margra sem þar vinna, en
Samkaup virðist gera sitt lítið
af hverju fyrir starfsfólk sitt
ef marka má heimasíðu þeirra,
en þar má sjá fjöldann allan af
námskeiðum sem starfsfólk

getur sótt. Þar er hægt að nefna
námskeið eins og Líkamsbeit-
ing og vinnuaðstaða, Verk-
kvíði og frestunarárátta, nám-
skeið í brunavörnum, græn-
metis- og ávaxtanámskeið,
þjónustunámskeið og nýliða-
námskeið. Stjórnendur versl-
ananna geta til að mynda tekið
námskeið sem ber heitið Nú-
tíma stjórnandinn. Blaðamað-
ur Bæjarins besta tók hús á
þeim Kristjáni Þór Kristjáns-
syni verslunarstjóra og Guð-
rúnu Jóhannsdóttur sem starf-
að hefur í versluninni frá upp-
hafi.

– Það er auðvitað við hæfi
að byrja að spyrja um afmæl-
ið. Samkaup á afmæli um
þessar mundir?

Kristján: „Jú mikið rétt,
Samkaup á Ísafirði fagnar 10
ára afmæli 5. desember. Sem
haldið verður upp á með
pompi og prakt á morgun,
föstudaginn 8. des.“

– Hvað á að gera í tilefni
afmælisins?

Kristján: „Það verður heill
hellingur af góðum tilboðum,
við ætlum líka að bjóða upp á
kökur og kaffi. Síðan er aldrei
að vita hvað meira gæti gerst.“

– Það er því greinilega um
að gera að fylgjast með og
koma reglulega í heimsókn
yfir daginn.

– Guðrún, þú ert búin að
vera hér frá upphafi, hvernig
er það búið að vera?

Guðrún: „Þetta er búið að

vera alveg ljómandi.“
– Það er greinilega töluverð-

ur stöðugleiki hér, því enn eru
þó nokkrir starfsmenn sem
hafa verið frá upphafi.

Kristján: „Það eru 6 konur
hér sem hafa verið alveg frá
upphafi.“

– Sem hlýtur að teljast mjög
góður starfsaldur. Það er vænt-
anlega margs að minnast á
þessum tíma, er eitthvað sem
stendur upp úr?

Guðrún: „Eitt það eftir-
minnilegasta er klárlega þegar
að Samkaup opnaði hérna
hinu megin í Kaupfélaginu.
Það hafði myndast röð fyrir
utan verslunina áður en hún
opnaði og um leið og dyrnar á
hinni nýju verslun voru opn-
aðar fylltist búðin á örskots-
stundu og varð alveg pakkfull.
Það var eins og hér hefði ekki
verið búð svo árum skipti, en
tvær matvöruverslanir voru á
Ísafirði á þessum tíma.“

Kristján: „Ég hef heyrt að
vörurnar hafi hreinlega verið
rifnar úr höndunum á starfs-
fólkinu.“

Guðrún: „Maður komst ein-
faldlega ekki um búðina, við
þurftum að fara niður í kjallara
til að komast á milli staða í
versluninni. Það var ekki hægt
að fylla á eða ekki neitt.“

Veitum persónulegaVeitum persónulegaVeitum persónulegaVeitum persónulegaVeitum persónulega
og góða þjónustuog góða þjónustuog góða þjónustuog góða þjónustuog góða þjónustu

– Verslunarstörf og versl-

unarrekstur hafa sannarlega
breyst í tímanna rás. Hverju
finnur þú helst fyrir, Guðrún?

Guðrún: „Þetta var miklu
persónulegra til að byrja með.
Þegar við vorum í gömlu búð-
inni, þá til dæmis hringdi
verslunarstjórinn að sunnan
daglega til að vita hversu mik-
ið hefði verið lagt inn.“

– Það er væntanlega mun
auðveldara að fylgjast með
svoleiðis í dag, komin sam-
stýrð kassakerfi í allar versl-
anirnar og svona.

Kristján: „Jú það er svo sem
alveg fylgst með ennþá en það
er bara allt öðruvísi. Við erum
líka að tala um allar þær mis-
munandi verslanir sem fyrir-
tækið rekur. Það hafa sprottið
upp ansi margar verslanir í
keðjunni síðan að búðin hér í
gamla kaupfélaginu opnaði.“

– Hverjar voru helstu breyt-
ingarnar við flutninginn í
Neista?

Guðrún: „Það var allt einu
bara hvílíkt pláss. Það voru
líka mjög miklar breytingar á
vinnuháttum. Í gömlu búðinni
þurftum við til dæmis að skrifa
niður allar þær vörur sem við
þurftum að panta og vera svo
kannski í símanum í tvo tíma
að lesa það allt saman upp.
Núna erum við bara með
skanna þar sem við skönnum
inn þau vörunúmer sem við
þurfum og síðan er það bara
sett inn í tölvu og sent þannig
suður.“

Kristján: „Já þetta fer svo
frá okkar aðilum fyrir sunnan
niður í vöruhús Samskipa, þar
sem þetta er allt tekið saman
og sent til okkar.“

– Þó verslunarhættir séu að
mörgu leiti orðnir mun tækni-
væddari og um leið ópersónu-
legri þá er alltaf persónulegt
að standa á gólfinu og veita

þjónustuna sem slíka.
Kristján: „Við gerum það

þannig úr garði að veita per-
sónulega og góða þjónustu.
Að hér geti viðskiptavinir leit-
að til hvaða starfsmanns sem
er, sem á að geta liðsinnt þeim
með hvað sem er í búðinni.
Þjónustan er númer eitt, tvö
og þrjú.“       – annska@bb.is

Kristján Þór Kristjánsson, verslunarstjóri Samkaupa.

Guðrún Jóhannsdóttir hefur starfað frá upphafi.
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Menntaskólinn á Ísafirði

Innritun vorönn 2007
Innritun nýrra nemenda á vorönn 2007

stendur nú yfir. Umsóknir þurfa að berast
skólanum fyrir 15. desember nk. Í boði er
fjölbreytt bók- og verknám:

Félagsfræðabraut
Náttúrufræðibraut
Viðskipta- og hagfræðibraut
Almenn braut
Starfsbraut
Malmiðnir
Vélstjórn
Grunnnám bygginga- og mannvirkja-
greina
Húsasmíði
Nokkur pláss eru laus á vel búinni

heimavist skólans.
Nánari upplýsingar og umsóknareyðu-

blöð fást á skrifstofu skólans, sími 445
4400 og á heimasíðunni www.misa.is.

Skólameistari.

Kinga ráðin pólskukennariKinga ráðin pólskukennariKinga ráðin pólskukennariKinga ráðin pólskukennariKinga ráðin pólskukennari
Búið er að ráða pólskukennara til að kenna pólskum börnum í Grunn-
skólanum á Ísafirði og Grunnskóla Önundarfjarðar, en brotalöm hefur

verið á því að pólskir nemendur fengju kennslu í sínu móðurmáli.
Kennarinn sem ráðinn hefur verið heitir Kinga Jankoaske. Í fréttabréfi

Grunnskólans á Ísafirði segir m.a. „Þörfin fyrir pólskukennslu hefur
ekki verið brýnni í mörg ár og því er sérstakt gleðiefni að hægt sé að

bjóða nemendum upp á þessa sem móðurmál.“

Fimmtudaginn 30. nóvem-
ber, voru 90 ár liðin frá því að
Goðafoss strandaði á Straum-
nesi norðan Aðalvíkur. Far-
þegar og áhöfn björguðust,
flestir eftir meira en tveggja
sólarhringa vist um borð í
strönduðu skipinu í ofsaveðri.
Skipið sjálft bar hins vegar
beinin í fjörunni þar sem enn
er hægt að sjá einhverjar leifar
þess. Andvaraleysi í skip-
stjórninni mun hafa valdið því
að þetta nýja skip hins unga
Eimskipafélags Íslands steytti
á urðartanganum undir Straum-
nesfjalli. Frásögnin af athöfn-
um þess manns sem mesta
ábyrgðina bar á stjórn skipsins
og nafngreindrar konu neðan-
þilja meðan skipið bar af réttri
leið hefur lifað æ síðan.

Gufuskipið Goðafoss hélt
frá Ísafirði í slæmu veðri um
miðnættið aðfararnótt fimmtu-
dagsins 30. nóvember 1916 á
leiðinni norður fyrir land en
strandið varð um klukkan 3
um nóttina. Loftnet skipsins
rofnaði þegar í stað og var því
ekki hægt að senda neyðar-

skeyti. Skömmu síðar slokkn-
uðu öll ljós um borð og hiti
fór af vistarverum. Mestur
hluti fólksins um borð átti því
fyrir höndum dimma og kald-
sama vist næstu sólarhringana
og margir munu hafa haft litla
von um björg.

Í birtingu um morguninn
var stýrimaður sendur ásamt
fimm hásetum á öðrum björg-
unarbáti skipsins áleiðis inn
til Aðalvíkur eftir aðstoð. Þeg-
ar á daginn leið gerði ofsa-
veður og um kvöldið, þegar
ekki bólaði á neinni hjálp,
töldu skipbrotsmenn um borð
líklegast að báturinn hefði
farist. Hann hafði samt komist
sína leið heilu og höldnu en
vegna veðurs og sjógangs var
ekki hægt að leggja í björgun-
arleiðangur fyrr en á þriðja
degi frá strandinu. Um borð
höfðu menn áhyggjur af því
að einungis einn björgunar-
bátur var eftir en samtals um
60 manns ennþá í skipinu.

Eftir að veður lægði héldu
vélbátar úr Aðalvík ásamt
skipsbátnum á strandstaðinn

og gekk vel að bjarga öllum
sem um borð voru. Var fólkið
flutt til Aðalvíkur og komið
fyrir í skólahúsinu þar en gufu-
skipið Flóra, sem statt var á
Ísafirði, var fengið til að koma
við í Aðalvík og taka farþeg-
ana af Goðafossi. Ekki var
talið með öllu vonlaust að ná
mætti skipinu af strandstaðn-
um og voru gerðar árangurs-
lausar tilraunir í þá átt. Hins
vegar tókst að bjarga mestu af
vörunum sem voru um borð
og margvíslegum búnaði.

Þegar Goðafoss strandaði
var aðeins rúmt ár frá því að

skipið kom nýsmíðað til
landsins. Fáum mánuðum á
undan Goðafossi, eða um
miðjan apríl 1915, hafði Gull-
foss komið til landsins í fyrsta
sinn, einnig nýsmíðaður. Þetta
voru fyrstu skip óskabarns
þjóðarinnar, eins og það var
kallað, Eimskipafélags Ís-
lands, sem stofnað var í árs-
byrjun 1914 eftir nokkurra
missera undirbúning. Þegar
félagið missti Goðafoss var
farið að leita eftir kaupum á
skipi í staðinn og kom Lagar-
foss í fyrsta sinn til landsins
vorið eftir.                    – hþm.

Goðafoss. Mynd: Íslensk skip III.

90 ár liðin frá strandi Goðafoss

Fleiri þurfa aðstoð í jólamánuðinum
Nú fer í hönd einhver út-

gjaldasamasti mánuður ársins
hjá fjölskyldum hér á landi,
sjálfur jólamánuðurinn og
ekki eru allir sem geta með
góðu móti klofið þau miklu
fjárútlát sem skapast við að
kaupa gjafir handa sínum nán-
ustu og gott í jólamatinn. Í
fréttum fyrir jól undanfarinna
ára höfum við heyrt hvernig
þeim fjölgar frá ári til árs sem
til dæmis þurfa að leita á náðir
mæðrastyrksnefndar til að
geta haldið gleðileg jól. Hvern-
ig skyldi þessum málum vera
háttað hér um slóðir? Sam-
kvæmt upplýsingum frá Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar er erfitt að segja
til um hversu mikið af fjár-
hagsaðstoð þeirra í desember
tengist auknum útgjöldum
vegna jólanna og hversu mik-
ið sé það sem þau væru að
veita burt séð frá þeim.

Ef við skoðum styrkúthlut-
anir skrifstofunnar síðustu
vikuna fyrir jól frá árinu 2000
til ársins 2005 kemur í ljós
greinileg aukning í krónutölu.
Árið 2000 námu úthlutanirnar
168.500 krónum en árið 2005
námu þær 314.000 og má úr
því lesa að neyð fólks síðustu
viku fyrir jól hafi aukist tölu-
vert á þessum árum. Bergur
Torfason hjá Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu segir að ekki
sé hægt að skrifa þetta alfarið

á aukna neyð fyrir jólin, því
styrkir vegna jóla séu ekki
skilgreindir sér. Segir hann
þó fólk kannski frekar vera að
leita til þeirra í desember þar
sem flestir leiti ekki á þeirra
náðir fyrr en allt sé komið í
þrot.

Að sögn séra Magnúsar Er-
lingssonar sóknarprests á Ísa-
firði er nokkuð mismunandi
milli ára hversu margir leita
til kirkjunnar eftir aðstoð. Við
upphaf tíunda áratugarins var
það sjaldgæft að fólk leitaði
sér aðstoðar, en þegar líða tók
á áratuginn jókst fjöldi mót-
tekinna beiðna. Hin seinni ár
hefur fjöldinn verið á bilinu
sex til tólf. Prestar hér aðstoða
þá sem þurfa að fylla út um-
sóknareyðublöð, sem síðan
eru send suður til Hjálparstarfs
kirkjunnar. Hjálparstarfið
sendir fólkinu svo úttektar-
miða, sem hægt er að nota í
Bónus til að kaupa sér mat,
fatnað eða gjafir, en ekki er
hægt að nota úttektarkortin til
að kaupa sér tóbak. Séra
Magnús segir Hjálparstarf
kirkjunnar hafa átt gott sam-
starf við fyrirtækið Bónus sem
hefur lagt þeim gott lið á und-
anförnum árum.

„Fólk leitar alltaf til Rauða
krossins fyrir jólin og fær að-
stoð til að geta borðað góðan
mat og haldið jólin hátíðleg
og felst aðstoðin einkum í því

að fólk fær matarúttekt í mat-
vöruverslun“ segir Bryndís
Friðgeirsdóttir svæðisfulltrúi
Rauða krossins á Vestfjörð-
um. Rauði krossinn hefur líka
hjálpað til með fatnað sem
fenginn er frá fataflokkun
Rauða krossins í Reykjavík.
Bryndís segir það einkum vera
barnafjölskyldur sem fá að-
stoð en einnig séu það ein-
stæðingar sem geta átt erfitt.
Segir hún að jólin geti verið
mjög erfiður tími fyrir þá sem
lenda í tímabundnum erfið-
leikum , sérstaklega ef börn
eru í fjölskyldunni.

Rauði krossinn hefur einnig
verið með heimsóknaþjónustu
sem felst í því að sjálfboða-
liðar sem hafa fengið sérstaka
þjálfun fara og heimsækja
einmana fólk. „Einmanaleiki
er ekki endilega háður efnahag
því það getur verið að fólk sé
einmana þó það eigi allt til
alls og næga peninga. Eitt af
áhersluverkefnum Rauða kross-
ins er einmitt að rjúfa ein-
angrun og reyna að ná til þeirra
sem einhverra hluta vegna eru
einmana og afskiptir. Fólk
þarf ekki að vera neinir sér-
fræðingar til að geta veitt ná-
unganum mannlegan stuðn-
ing. Við ættum því öll að líta
í kringum okkur og leggja eitt-
hvað af mörkum svo enginn
verði einmana um jólin. Það
gæti e.t.v orðið besta jólagjöf-

in“ segir Bryndís að lokum.
Grímur Atlason bæjarstjóri

í Bolungarvík segir ekki hafa
verið greitt neitt sérstaklega
út í tengslum við jólin af Bol-
ungarvíkurkaupstaðar hálfu
undanfarin ár. „Kvenfélagið
og Lions gáfu gjafir og mat til
skamms tíma en mér vitandi
hefur það ekki verið gert sl.

ár. Þetta helgast fyrst og
fremst af eftirspurn, það hafa
ekki komið umsóknir inn á

borð félagsþjónustu bæjar-
ins.“

– annska@bb.is

Ekki eru allir sem geta haldið gleðileg jól á Ísafirði fremur en annars staðar á landinu.
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AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
FYRIR SINDRAGÖTU 4, ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
lóðina að Sindragötu 4, Ísafirði skv.
25. gr. Skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagsbreytingin gengur út á
að skipta lóðinni í tvær lóðir, Sindra-
götu 4 og Sindragötu 4a, ásamt því
að byggingarreitur fyrir bílskúra er á
lóðinni Sindragata 4.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is
frá og með föstudeginum 8. desember
2006 til föstudagsins 5. janúar 2007.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartill-
öguna. Frestur til að skila inn athuga-
semdum rennur út föstudaginn 19.
janúar 2007. Skila skal inn athuga-
semdum á bæjarskrifstofur Ísafjarð-
arbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnar-
stræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera
athugasemdir við breytingartillöguna
fyrir tilskilinn frest, teljast henni sam-
þykkir.

Ísafirði 22. nóvember 2006,
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri umhverfissviðs.

Nær músalaust við DjúpNær músalaust við DjúpNær músalaust við DjúpNær músalaust við DjúpNær músalaust við Djúp
Músagangur hefur verið með minnsta móti víða um land í haust og
segir Indriði bóndi Aðalsteinsson á Skjaldfönn við Djúp að veiði-
kötturinn mikli, sem frægur varð fyrir minka- og músadráp síðasta
vetur, beri sig nú hörmulega. Komi hann heim að bæ og heimti
dósamat, en hafi síðustu haust gengið sjálfala og verið fullsaddur af
músaveiðinni einni saman. Ekki er ljóst hvað veldur þessum breyting-
um í lífríkinu sem eru áberandi víðar en á Skjaldfönn þetta haustið.

Jóhann hættir á skíðasvæðinuJóhann hættir á skíðasvæðinuJóhann hættir á skíðasvæðinuJóhann hættir á skíðasvæðinuJóhann hættir á skíðasvæðinu
Jóhann Króknes Torfason hefur sagt upp starfi sínu sem forstöðumaður

Skíðasvæðis Ísfirðinga. Aðspurður vill Jóhann ekkert gefa upp um ástæður
fyrir uppsögn sinni. Jóhann segist munu hverfa til annarra starfa í Ísafjarð-

arbæ, en vill að svo stöddu ekki gefa upp hvaða störf það eru. Rekstur
skíðasvæðisins hefur verið í járnum vegna peningaleysis og verður væntanlega

ekki opnað fyrr en eftir áramót þó talsverður snjór sé í Skutulsfirði. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðsins mun Jóhann taka við starfi innkaupstjóra HSÍ.

Krefst þess að stjórnvöld standi við
fyrirheit um fjölgun opinberra starfa

Á fundi bæjarráðs Bolung-
arvíkur í síðustu viku var sam-
þykkt ályktun er lýtur að mál-
efnum Heilbrigðisstofnunnar
Bolungarvíkur. Í henni ítrekar
bæjarráð fyrri ályktanir sínar
um heilbrigðismál á svæðinu.
Þar sem yfirvöld í Bolungar-
vík hafa bent á leiðir við skipu-
lagningu og uppbyggingu
heilbrigðisþjónustu á norðan-
verðum Vestfjörðum. Þar má
nefna hugmyndir um heila-
bilunardeild við Heilbrigðis-
stofnun Bolungarvíkur. Bæj-
arráð segir Heilbrigðisstofnun
Bolungarvíkur eina af horn-
steinum samfélagsins þar og
almenn ánægja sé með þjón-

ustu hennar.
Í ályktuninni segir jafn-

framt: „Embættismenn heil-
brigðisráðuneytisins og heil-
brigðisráðherra hafa tjáð bæj-
aryfirvöldum í Bolungarvík
að á meðan samgöngur á milli
Ísafjarðar og Bolungarvíkur
eru jafn ótryggar og raun ber
vitni verður ekki dregið úr rek-
stri Heilbrigðisstofnunar Bol-
ungarvíkur. Faglegur rekstur
verður tryggður með auknum
fjárveitingum til stofnunar-
innar – þannig að efla megi
þjónustu við íbúa sveitarfé-
lagsins. Markmið bæjaryfir-
valda í Bolungarvík er fyrst
og fremst að tryggja íbúum

Starfsleyfi sorpbrennslunn-
ar Funa á Ísafirði rann út í júlí
síðastliðnum og þar með leyfi
til urðunar sorps að Klofningi
við Flateyri. Umhverfisstofn-
un kom með tillögu að nýju
starfsleyfi sl. sumar og gaf
frest til 1. september til að
skila inn athugasemdum. Síð-
an þá hefur ekkert komið fram

um þær athugasemdir sem
bárust og starfsleyfi ekki verið
endurnýjað. Þór Tómasson
hjá Umhverfisstofnun segir
afgreiðslu málsins verða að
flokkast undir tæknileg mis-
tök.

Hann segir athugasemdir
hafa borist, en afgreiðslu á
þeim sé ekki lokið, afgreiðsla

málsins hafi einfaldlega lent
undir og gleymst. Þór segir
alfarið við Umhverfisstofnun
að sakast hvernig í pottinn er
búið á þessari stundu og tekur
fram að rekstaraðilar Funa beri
þar enga ábyrgð.

Þór segir nýtt starfsleyfi
væntanlegt um leið og búið
verði að fara yfir athugasemd-

ir og telur hann málefni Funa
fljótafgreidd en sagði að erf-
iðar gæti reynst með afgreið-
slu mála er lúta að sorpurðun
við Klofning.

Þór Tómasson segir að mál-
in ættu að vera farin að skýr-
ast eða komin á hreint eftir
tvær vikur.

– annska@bb.is

Sorpbrennslan Funi í
Engidal starfsleyfislaus

Sorpbrennslan Funi á Ísafirði.

góða nærþjónustu á sem flest-
um sviðum auk þess að halda
störfum innan sveitarfélags-
ins.“

Á undanförnum árum hefur
Bolungarvík farið halloka í
fjölgun opinberra starfa, til að
mynda hafa uppsagnir starfs-

manna hjá Ratsjárstofnun
komið mjög illa við bæjarfé-
lagið. Það er krafa bæjarráðs
Bolungarvíkurkaupstaðar að

stjórnvöld standi við áður gef-
in fyrirheit um styrkingu
byggðar á Vestfjörðum.

– annska@bb.is

Bæjarráð Bolungarvíkur krefst þess að stjórnvöld standi við fyrirheit um fjölgun opinberra starfa.
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AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
FYRIR TUNGUSKEIÐ, ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
Tunguskeið, þ.e. gatnanna Aspar-,
Eikar- og Grenilundar skv. 25. gr.
Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/
1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til vest-
urhluta núverandi skipulags fyrir
Tunguskeið þ.e. gatnanna Aspar-,
Eikar- og Grenilundar.
Eins og í núverandi skipulagi er ein-
ungis gert ráð fyrir einnar hæðar ein-
býlishúsum á svæðinu. Lóðir nr. 7 og
8 við Eikarlund og Grenilund stækka
en stærð annarra lóða helst óbreytt.
Byggingarreitir á öllum lóðum stækka
nema á lóðum nr. 7 og 8 við Aspar-
lund sem haldast óbreyttir.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heima-
síðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is
frá og með föstudeginum 8. desember
2006 til og með föstudeginum 5. jan-
úar 2007. Þeim sem telja sig eiga hags-
muna að gæta er hér með gefinn kost-
ur á að gera athugasemdir við breyt-
ingartillöguna. Frestur til að skila inn
athugasemdum rennur út föstudaginn
19. janúar 2007. Skila skal inn athuga-
semdum á bæjarskrifstofur Ísafjarðar-
bæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti
1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera athuga-
semdir við breytingartillöguna fyrir
tilskilinn frest, teljast henni sam-
þykkir.

Ísafirði 22. nóvember 2006,
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri umhverfissviðs.

UMFB tryggði sér sæti í efstu deildUMFB tryggði sér sæti í efstu deildUMFB tryggði sér sæti í efstu deildUMFB tryggði sér sæti í efstu deildUMFB tryggði sér sæti í efstu deild
Ungmennafélag Bolungarvíkur leikur í efstu deild Íslandsmótsins í innanhúss-
knattspyrnu á næsta ári eftir að hafa unnið A-riðil 2. deildar fyrir stuttu. „Ár-
angur bolvíska liðsins er einkar glæsilegur og er þetta líklega í fyrsta skipti sem
Bolvíkingar tryggja sér þátttökurétt í efstu deild Íslandsmóts í hópíþrótt“, segir í
frétt á vikari.is. Í riðlinum var auk Bolvíkinganna KS, Neisti og Smástund. UMFB
vann tvo af þremur leikjum sínum sem dugði til sigurs. Bolvíkingar unnu KS með
6 mörkum gegn 4 og Neisti var lagður af velli með 5 mörkum gegn 2.

Dýrfinna sýnir í LouisvilleDýrfinna sýnir í LouisvilleDýrfinna sýnir í LouisvilleDýrfinna sýnir í LouisvilleDýrfinna sýnir í Louisville
Ísfirski gullsmiðurinn og skartgripahönnuðurinn Dýrfinna Torfadóttir tekur þátt í

norrænni skartgripasýningu í sýningarsalnum Objects of Desire Gallery í Louis-
ville, Kentucky í Bandaríkjunum. Sýningin hófst þann 17. nóvember og ber

yfirskriftina Fire and Ice – Contemporary Nordic Jewelry. Objects of Desire er
í eigu bandarískrar athafnakonu af rúmeskum ættum, Juliu Comer en hún hefur

ríkan áhuga á nútímalegum skartgripum, listmunum og handverki. Hún leggur
áherslu á að þeir munir sem hún sýnir hafi hagnýtt notagildi og séu listmunir.

Um 100 manns hafa sagt
sig úr Framsóknarflokknum í
Norðvesturkjördæmi eftir
prófkjörið þar sem Kristinn
H. Gunnarsson beið lægri hlut
fyrir Magnúsi Stefánssyni í
baráttunni um efsta sæti fram-
boðslistans. Framkvæmda-
stjóri Framsóknarflokksins,
Sigurður Eyþórsson, segir í
samtali við Ríkisútvarpið að

langflestir úr þessum 100
manna hópi séu af Vestfjörð-
um en þar hefur Kristinn H.
löngum átt sitt helsta bakland.

Guðbjartur Jónsson á Flat-
eyri, einn þeirra sem sagt
hefur skilið við flokkinn, segir
að útkoma Kristins í próf-
kjörinu hafi riðið baggamun-
inn um ákvörðun sína. Úr-
sagnirnar virðast þó ekki

bundnar við Vestfirði því t.d.
á Akranesi virðist sumir
flokksmenn farnir að hugsa
sér til hreyfings. Sjálfur hefur
Kristinn H. Gunnarsson ekki
tekið af skarið um það hvort
hann taki þriðja sætið á lista
framsóknarmanna, fari í sér-
framboð eða bjóði sig fram
fyrir annan flokk.

– thelma@bb.isKristinn H. Gunnarsson.

Framsóknarflokkurinn í NV-kjördæmi

Hundrað Vestfirðingar
hafa sagt sig úr flokknum

Kirkjugarðurinn á Mýrum stækkaður
Unnið hefur verið að endur-

bótum og stækkun kirkju-
garðsins á Mýrum í Dýra-
firði á undanförnum árum.
Venjur og reglur mæla svo
fyrir að þegar nýr kirkjugarður
er tekinn í notkun skuli vígja
hann. Sama gildir þegar kirkju-
garður er stækkaður og vígði
séra Guðrún Edda Gunnars-
dóttir, sóknarprestur á Þing-
eyri, viðbótina við garðinn er

hún var tekin í notkun. Kirkju-
garðurinn var stækkaður til
austurs og var á því mikil
nauðsyn þar sem gamli garð-
urinn er því sem næst útgraf-
inn. Vönduð steinhleðsla var
gerð á tvo vegu og sterk girð-
ing á hina tvo.

Verktakar við verkið voru
Sigurdís Samúelsdóttir og
Jónas Jónbjörnsson, Súðavík.
Heimamenn hafa komið að

ýmsum verkþáttum, ekki
minnst sóknarnefndin. Guð-
mundur Rafn Sigurðsson
framkvæmdastjóri kirkju-
garðaráðs hefur verið til ráðu-
neytis við allt sem viðkemur
framkvæmdinni. Að því er
fram kemur á vef Þingeyrar
hefur allt verkið verið unnið
af stakri prýði og er öllum til
sóma. Nýi hluti kirkjugarðsins
var vígður þegar Guðmundur

Gíslason frá Höfða var jarð-
settur 29. september sl.

Vígslan fór fram eftir at-
höfnina í kirkjunni og gengið
var með kistuna í garðinn. Á
mótum gamla garðsins og
nýja hlutans var numið staðar
og kistan lögð niður og kórinn
söng sálminn Jurtagarður er
Herrans hér. Að söngnum
loknum var kistan hafin á loft
og gengið með hana að gröf-

inni þar sem kistan var látin
síga. Þá fór presturinn með
vígslurítúalið sem felst í lestri
úr Heilagri ritningu og bæna-
gjörð. Þar er áherslan sú að
kristnir menn líta ekki á dauð-
ann sem endalokin heldur sem
upphaf að nýju lífi með Jesú
Kristi. Því næst lýsti prestur
friði yfir hinum nýja reit og
bað friðar þeim sem þar hvíla.

Þess má geta að hjónin Jó-
hanna Guðmundsdóttir og
Guðmundur Gíslason frá Höfða

og afkomendur þeirra hafa
gefið minningargjöf til Mýra-
kirkju um Jóhann Gíslason,
fyrrum bónda á Höfða, bróður
Guðmundar. Gjöfin er sögu-
skilti um Mýrakirkju, þar sem
veittar eru upplýsingar um
kirkjuna og sögu hennar.
Textann skrifaði Valdimar
Gíslason MA, Mýrum og er
textinn á þremur tungumálum
auk íslensku; dönsku, ensku
og þýsku.

– thelma@bb.is

Útgerðin Fiskari ehf., í Súðavík hefur fest kaup á bátnum Frey KÓ-77 sem kom til sinnar nýju heimahafnar á dögunum.
Er það fyrsti beitningarvélabáturinn undir 15 tonnum sem kemur til Vestfjarða. „Það má því segja að það hafi verið
brotið blað í sögunni með komu bátsins. Ég býst við að hann fari á sjó í þessari viku en hann var keyptur til að skaffa
hráefni fyrir fiskvinnsluna Ara ehf.,“ segir Gísli Hermannsson hjá Ara. Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði 2003 og
er 14,5 brúttótonn. Þess má geta að báturinn bar eitt sinn heitið Huldu Keli ÍS og hafði heimahöfn í Bolungarvík. „Bát-
urinn var einu sinni í Bolungarvík og hann er því farinn að leita heim á miðin“, segir Gísli.                  – thelma@bb.is

Fyrsti beitningarvélabáturinn
sinnar stærðar á Vestfjörðum

Freyr kemur til hafnar í Súðavík.
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Erlingur Tryggvason, íbúi
við Aðalstræti 24 á Ísafirði, er
ósáttur við afgreiðslu bæjar-
yfirvalda á kvörtunum sínum
vegna reksturs veitingastað-
arins Langa Manga við Aðal-
stræti 22, sem Erlingur segir
mikið ónæði af. Í bréfi sem
Erlingur skrifar bæjaryfir-
völdum segist hann hafa
kvartað undan því að ekki hafi
borist svar vegna bréfs sem
sent var Heilbrigðiseftirliti
Vestfjarða vegna útblásturs
frá veitingastaðnum. Heil-
brigðiseftirlitið hafi vísað er-
indinu til byggingarfulltrúa
sem enn hafi ekki svarað, en
átta mánuðir munu frá því er-

indið var sent inn.
Þá segir Erlingur að sér hafi

borist svar frá bæjarstjóra þar
sem fram komi að ekki sé fall-
ist á að seinagangur hafi verið
á afgreiðslu erindis Erlings.
„Það skal tekið fram að enn er
ekki búið að svara þessu til-
tekna erindi sem beðið var
um og heilbrigðisfulltrúi vís-
aði til byggingarfulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar“, segir í bréfi Erl-
ings. Þá segir Erlingur að ekk-
ert komi fram í svari bæjar-
stjóra sem svari erindinu, og
að augljóst sé að hann telji
ekki átta mánuði vera langan
afgreiðslufrest, heldur eðli-
legan gang mála.

Þá segir að samkvæmt út-
tekt brunaeftirlits séu bruna-
varnir á Langa Manga ekki
fullnægjandi samkvæmt gild-
andi reglugerðum um bygg-
ingar- og brunamál. „Enn
hefur engin úttekt farið fram á
efri hæðum hússins, sem í eru
íbúðir, ekki eru sjáanlegir utan
á húsnæðinu neinir mann-
gengir gluggar eða brunastigar
sem auðveldað geta flótta úr
íbúðunum ef eldur kemur upp
á fyrstu hæð. Aðeins er einn
inngangur upp í íbúðir á efri
hæðum og ef upp kæmi eldur
á 1. hæð sem myndu loka hon-
um þá eiga íbúar á efri hæðum
enga leið út úr brennandi húsi.

Finnst bæjarfulltrúum það
eðlilegt að flóttaleiðir gesta
og íbúa við Aðalstræti 22 séu
ekki í samræmi við gildandi
reglugerðir um byggingar- og
brunamál? Eru bæjarfulltrúar
Ísafjarðarbæjar tilbúnir að
taka þá ábyrgð á sig að hafa
gefið leyfi undir þá starfsemi
sem fram fer í húsnæðinu og
reykingar eru leyfðar í að ef
til alvarlegs bruna skyldi
koma þá hafi húsnæðið ekki
uppfyllt kröfur um gildandi
reglugerðir um byggingar- og
brunamál? Hjá hverjum lægi
ábyrgðin þá?“ [Leturbreyting
bréfritara].

Óskar Erlingur eftir því að

sér verði svarað skriflega og
að svörin séu vel rökstudd með
tilvísunum í viðkomandi reglu-

gerðir. Þá tiltekur hann að
hann óski eftir skjótu svari,
og það eigi ekki við 8 mánuði.

Ósáttur við svör bæjaryfirvalda
vegna reksturs Langa Manga

Stjórn Mýrarboltafélags
Íslands á Ísafirði hefur ákveð-
ið að halda Evrópumeistara-
mótið í mýrarbolta árið 2007
um verslunarmannahelgina.
Tvær megin ástæður eru fyrir
þessu vali, en þær eru annars-
vegar að flestir sem kusu um
dagsetninguna á vef mýrar-

boltans völdu þá helgi og einn-
ig er gert ráð fyrir að mótið,
sem vex frá ári til árs, taki
meira en einn dag. Því var sú
ákvörðun tekin að verslunar-
mannahelgin skyldi það vera.

Á heimasíðu mýrarboltans
segir: „Við erum ekki smeykir
við að tefla okkar fjöri fram

gegn Vestmannaeyjum eða
öðru þunnildi sem er verið að
bjóða upp á um þessa ágætu
helgi. Fjörið verður á Ísafirði
en með öðrum formerkjum en
annars staðar.“

Segir þar einnig að hátíðin
sé ekki fjölskylduhátíð, þó það
verði boðið upp á barnapössun

fyrir þá foreldra sem vilja taka
þátt og ekki verði hún heldur
drykkjuskemmtun, þó ekki sé
gert athugasemdir við að fólk
„sötri öl í litlum mæli meðan
fjörið fer fram.“ Þeirri nýjung
verður teflt fram að boðið verð-
ur upp á varðeld á laugardags-
kvöldinu með lifandi tónlist.

Haldið um verslunarmannahelgina
Evrópumeistaramótið í mýrarbolta 2007

Mikil stemning var á síðasta mýrarboltamóti.

„Gefum Vestfirði í jólagjöf“„Gefum Vestfirði í jólagjöf“„Gefum Vestfirði í jólagjöf“„Gefum Vestfirði í jólagjöf“„Gefum Vestfirði í jólagjöf“
Ferðaskrifstofan Vesturferðir á Ísafirði hefur hafið framleiðslu á nýstárlegri gjafavöru. Má kalla

þessa nýjung gjafapoka og eru þeir af öllum verðflokkum, stærðum og gerðum. Pokarnir
innihalda ferðir víða á Vestfjörðum og eru flestir þeirra miðaðir við Ísafjörð. Pokarnir eru í sölu

hjá Vesturferðum og verða í boði allt árið um kring. Í tilkynningu frá Vesturferðum segir um
pokana „Þeir henta vel fyrir Vestfirðinga sem eiga von á vinum og vandamönnum í heimsókn,

fyrirtæki sem vilja gleðja helstu samstarfsaðila sína á hátíðum eða tímamótum, þá sem vilja gefa
foreldrum sínum eitthvað annað en enn einn kertastjakann og þannig má áfram telja.“
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Karlakórinn Ernir og drengjakór, Sunnukórinn, Kirkjukór Ísafjarðarkirkju og stjórnendur,
tónlistarfólkið sem fram kom á tónleikunum ásamt séra Magnús sameinuðust í söng.

Húsfyllir á aðventukvöldi
Mikið var um dýrðir að að-

ventukvöldi í Ísafjarðarkirkju
á sunnudagskvöld, fyrsta degi
aðventu. Margir hafa komið
sér upp þeirri hefð að fara á
aðventukvöld við upphaf jóla-
föstu til að setja sig í hátíðar-
skap fyrir þá tíð sem að hönd-
um fer. Mjög vel var mætt á
gærkvöldi sem endranær og
nánast fullt út úr dyrum. Ekki
voru atriðin sem boðið var
upp á af verri endanum,
Sunnukórinn og kór Ísafjarð-
arkirkju fluttu aðventu- og
jólalög við undirleik strengja-
sveitar Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar.

Stjórnendur voru þau Ing-
unn Ósk Sturludóttir og Jan-
usz Frach. Karlakórinn Ernir
söng ásamt drengjakór undir
stjórn Beötu Joó við undirleik
Margrétar Gunnarsdóttur.
Harmóníkufélag Vestfjarða
og Tríó Villa Valla tóku

nokkra vel valda slagara.
Bræðradæturnar Hildur María
Halldórsdóttir og Agnes Ósk
Marselíusdóttir léku dúett á
þverflautur við undirleik Mar-

grétar Gunnarsdóttur á píanó
og Huldu Bragadóttur á orgel.

Séra Magnús Erlingsson og
fermingarbörn lásu upp fyrir
gesti og í lokin sameinuðust

kórarnir og tónlistarfólkið
saman í söng við ákafan fögn-
uð gesta í Ísafjarðarkirkju á
velheppnuðu aðventukvöldi.

– annska@bb.is

Bræðradæturnar Hildur María Halldórsdóttir og Agnes Ósk Marselíusar-
dóttir léku við undirleik Margrétar Gunnarsdóttur og Huldu Bragadóttur.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er Subaru Legacy árg.
2000, ekinn 100 þús. km. Uppl.
í síma 897 4842.

Til sölu eru þverbogar og skíða-
festingar á Subaru. Uppl. í síma
456 4681 og 892 4688.

Til leigu er 5 herb. íbúð með bíl-
skúr á eyrinni. Laus 10. desem-
ber. Uppl. í síma 865 2611.

Til sölu er VW Vento árg. 1994,
ekinn 230 þús. km. Bíll í góðu
standi. Skoðaður 07. Tilboðs-
verð kr. 100 þús. Upplýsingar í
síma 891 8354.

Ert þú búin(n) að ná þér í jóla-
kort Sigurvonar 2006. Upplýs-
ingar í síma 456 5650 og á vef-
síðu http://svon.blogspot.com
Tvítug kona óskar eftir 2-3ja
herb. íbúðá eyrinni á Ísafirði,
helst frá byrjun janúar. Skilvís-
um greiðslum heitið. Uppl. gef-
ur Marta Sif í síma 692 2730.
Jólafundur kvennadeildar SVFÍ
á Ísafirði verður haldinn í Guð-
mundarbúð föstudagin 8. des.
kl. 19:30. Matur. Félagskonur
fjölmennið. Stjórnin.

Til sölu er Subaru Impreza. Mjög
góður bíll. Upplýsingar í síma
456 4028.

Til sölu er Skidoo Summit snjó-
sleði árg. 2001. Verð kr. 450
þús. Uppl. í síma 899 9903.

Kertamarkaður Hvestu verður
haldinn föstudaginn 8. desem-
ber frá kl. 16-18 í Hvestu (Gamla
pósthúsinu). Allir velkomnir.
Heitt á könnunni!

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.
Óska eftir aðstoð til að búa til
heimasíðu fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 456 4569 e.kl.20.

Til sölu eru fjögur 14" nýleg
nagladekk á álfelgum undan
Subaru. Uppl. í síma 893 4711.

Fjör og föndur í Félagsbæ
Í Félagsbæ á Flateyri er

starfrækt handverks-, tóm-
stunda- og menningarmið-
stöð, þar sem vinsælt er að
fara á námskeið og sækja
vinnustofur. Í Félagsbæ er
einnig hægt að skoða alþjóð-
legt brúðusafn, versla í hand-
verksverslun og á sumrin er
þar rekin kaffistofa. Hand-
verkshús hefur verið starfrækt
á Flateyri í nærri 11 ár. Áður
var starfsemin í Brynjubæ en
fyrir 3 árum síðan fluttist hún
í gamla Kaupfélagshúsið, sem
hlaut nafngiftina Félagsbær.
Bæjarins besta spjallaði við
Sigríði Magnúsdóttur fram-
kvæmdastjóra um starfið.

–Hvernig er starfseminni í
Félagsbæ háttað?

„Hér er rekin margskonar
starfsemi. Tvo daga í viku er
hér opið hús fyrir eldri borgara
þar sem þau geta gert handa-
vinnu, spilað eða hvað sem
okkur dettur í hug. Svo er hér
handverksverslunin Purka en
það er félagsskapur með sama
nafni sem rekur hana. Þar selj-
um við handverk eftir Önfirð-
inga nær eingöngu. Hið þekkta
alþjóðlega Brúðusafn er hér
hjá okkur líka. En það voru
þýsk hjón þau Senta Siller og
Norben Pitch sem gáfu þetta
safn hingað til Flateyrar fyrir
um 7 árum síðan. Svo rekum
við handverksmiðstöðina sem
er opin öllum almenningi. Þar
bjóðum við upp á námskeið
og opna vinnustofu. Og á
sumrin rekum við svo hér
kaffihús.“

– Hvað er vinsælast?
„Í handverksmiðstöðinni

eru glernámskeiðin búin að
vera vinsælust síðustu misseri.
Annars fengum við snemma
leirbrennsluofn og leirinn var
lengi vel mjög vinsæll. Núna
erum við líka að vinna svolítið

Glervinnsla er eitt það vinsælasta í Félagsbæ. Ljósmyndir: Páll Önundarson.

meira með íslensku ullina og
höfum haldið nokkur nám-
skeið í þæfingu. Við erum líka
að gera tilraunir með að vinna
hana í skartgripum , veskjum
og allskyns fígúrum með öðr-
um efnum eins og perlum, silf-
urvír og fl. Eins höfum við
verið að koma okkur upp tækj-
um og tólum til skartgripa-
gerðar.“

– Hvað með jólaföndur,
hefur það alltaf verið á aðvent-
unni?

„Já við höfum alltaf haft
jólaföndur á aðventu. Svolítið
fyrir aðventu leggjumst við

Sigríður var svo væn að leggja okkur til uppskrift af einföldum
og fallegum jólasveini sem hægt er að setja í gluggann.
Í jólasveininn þarf:
Pappi (frekar stífur)
Gifsgrisja
Rauð málning
Jólaefni
Hvítt og ljósbrúnt filt.
Tvær svartar kúlur í augu
Lítill rauður dúskur í nef
Lím (best hitalímið úr límbyssu)

Búið til 65 cm háa keilu úr pappírnum og heftið eða límið vel saman. bleytið gifsið og vefjið
nokkrar umferðir utanum keiluna, látið þorna og harðna. Málið keiluna rauða. Sníðið andlit
eftir meðfylgjandi sniði  úr ljósbrúna filtinu og límið á keiluna Sníðið skegg hár og augabrúnir
eftir meðfylgjandi sniði úr hvíta filtinu og límið á keiluna. Sníðið 60 cm langt og 7 cm breitt
stykki úr jólaefninu og saumið saman á lengdina. Snúið við og bindið lausan hnút á miðju
lengjunnar (hendur) límið enda lengjunnar aftan við hálsinn á jólasveininum (myndar hendur)
Saumið aðra lengju á sama hátt sem mynda kant neðst á keilunni og á ofan við hárið kantur á
húfu. Brjótið saman efnisbút og límið efst á keilu sem dúsk á húfu. Límið augu og nef á andlit.
Þá ættuð þið að fá út jólasvein svipaðan honum sem sjá má hér á myndinni.

undir feld og hönnum og
hugsum út föndur fyrir að-
ventuna. Ég er svo heppin að
með mér starfar hún Þorbjörg
Sigþórsdóttir, sem er mjög
listræn og hugmyndarík svo
þegar hugmyndir fæðast sest
hún með blað og blýant og
teiknar upp hina ótrúlegustu
hluti.“

– Hversu margir hópar eru
skráðir í jólaföndur í ár? Hvað
er helst verið að gera?

„Við erum búnar að hafa
nokkur námskeið í haust svo
það hefur verið mikið að gera
á vinnustofukvöldum. Má Sigríður Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Félagsbæjar.

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ertu farin(n) að huga aðErtu farin(n) að huga aðErtu farin(n) að huga aðErtu farin(n) að huga aðErtu farin(n) að huga að
kaupum á jólagjöfum?kaupum á jólagjöfum?kaupum á jólagjöfum?kaupum á jólagjöfum?kaupum á jólagjöfum?

Alls svöruðu 545.Alls svöruðu 545.Alls svöruðu 545.Alls svöruðu 545.Alls svöruðu 545.
Já  sögðu 378 eða 69%Já  sögðu 378 eða 69%Já  sögðu 378 eða 69%Já  sögðu 378 eða 69%Já  sögðu 378 eða 69%

Nei sögðu 167 eða 31%Nei sögðu 167 eða 31%Nei sögðu 167 eða 31%Nei sögðu 167 eða 31%Nei sögðu 167 eða 31%

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://www.krossinn.ishttp://www.krossinn.ishttp://www.krossinn.ishttp://www.krossinn.ishttp://www.krossinn.is

Miklar deilur eru í þjóðfélaginu þessa dagana vegna þess fjölda útlendinga sem gista land okkar
um þessar mundir.Það má öllum vera ljóst að mikil breyting hefur orðið í þessum málum á und-

anförnum áratugum. Þjóðfélag okkar hefur breyst. Þeir eru nokkuð margir sem eru í Krossinum af
erlendu bergi brotnit og ekki sjáum við mun á þessu fólki eða öðrum þeim sem Guð hefur skap-
að. Þvert á móti er þetta fólk okkur afar mikil blessun. Útlendingar, nýbúar eða hvað annað sem

menn vilja kalla þá, hafa auðgað menningu okkar og þjóðlíf. Á því ekki nokkur vafi.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Miðvikudagskvöldið 13.
desember kl. 20 verður

aðventusamkoma í Holti-
Friðarsetri um aðventu- og
jólasálma. Dr. Einar Sigur-
björnsson fræðir gesti um
sálma, aðventuna og jólin
og sungnir verða aðventu-
og jólasálmar við undirleik
Huldu Bragadóttur, organ-
ista. „Þetta er tilvalið kvöld
fyrir kirkjukóra og þá sem
syngja mikið og hugsa um

boðskap sálmanna og jafn-
framt alla þá sem vilja

kynnast sálmunum betur.
Sorgin knýr oft dyra á að-
ventu og hugirnn leitar til
horfinna ástvina, og þá er
fátt betra til hjálpar en að
heyra boðskap sálmanna,“

segir í tilkynningu.
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Stíf norðanátt með snjókomu
eða éljum fyrir norðan en þurrt að kalla sunn-

anlands. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Lægir og léttir víða
til, en vaxandi austanátt og þykknar upp syðra

síðdegis. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Vaxandi suð-
austanátt með rigningu. Hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnar býður upp
á súpu en uppskriftina varð til í
sveitinni þegar hún og maður-
inn hennar, Þór Ólafur, voru
að byggja sumarbústað í Þernu-
vík. Álfhildur bendir á að passa
skal við matreiðsluna að annað
sjávarfang sé ekki soðið með
sjávarréttakokteilnum, svo það
haldist sem mýkst. Kannski
þarf að bæta við krafti eða vatni
við súpuna eftir smekk. Einnig
býður sælkerinn upp á tertu í
eftirrétt sem er uppskrift ættuð
frá Álfadal á Ingjaldssandi.

Súpa úr Álfaborg í Þernuvík
1 stk laukur
1 stk rauð paprika
Skerið laukinn og parikuna

smátt og mýkið á pönnu og
geymið í skál.

1 líter vatn
60 ml humarkraftur (Bong í
glerflösku)
1-2 teningar fiskikraftur
(Knorr)
½ tsk. Karrý
60 g smjörlíki
1½ dl hveiti

Setjið vatnið, kraftarnir og
karrý í pott og látið suðuna
koma upp og notið til að baka
upp, smjörlíkið og hveitið.

Setjið 2 dl vatn í lítinn pott
og nokkra humarhala ca. 20
stk. Sjóðið í 2 mín. og hreinsið
svo fiskinn úr skelinni.

4 dl vatn
360 g sjávarréttakokteill
200 g hörpudiskur
240 g rækja
2,5 dl matreiðslurjómi

Sjóðið sjávarréttakokteilinn
í vatninu í ca. 5 mín. í svolítið
víðum potti sem tekur alla
súpuna, hellið svo því sem var
bakað upp úr í gegnum sigti í
þennan pott og lauknum og
paprikunni bætt út í, eins
hörpudisknum, rækjunni og
humrinum og soðinu af humr-
inum, og rjóminn og hitað var-
lega upp að suðu alls ekki lata
sjóða eftir að allt er komið sam-
an í pottinn. „Ég komst í flösk-
una hjá Ómari Helga og fékk

smá til að dassa yfir pottinn af
Remy Martin Louis Xlll. Það
eru mjög gott þegar börn eru
ekki í matarboðinu,  svo ber ég
fram með þessu eitthvað gott
brauð og hef t.d. osta og pesto,
þá er þetta orðið góður aðalrétt-
ur“, segir Álfhildur.

Kaneltertan
hennar mömmu

200 g smjörlíki
200 g sykur
200 g hveiti
2 tsk kanel
1 tsk lyftiduft
1 stk stórt egg
½ l rjómi

Smjörlíki og sykur þeytt vel
og eggið sett út í og þeytt áfram,
því næst hveiti, kanel og lyfti-
duft sett út í og hrært nokkra
hringi eftir það, þessu er smurt
í 4 tertuform og verður ekki
þykkt, bakað í ofni í ca. 20 mín
við 175°C ,  botnunum er hvolft
strax á grind og verða þeir harð-
ir. Rjóminn þeyttur og skipt
jafnt á milli laganna en ekki
ofan á efsta lagið.

Krem
50 g smjörlíki
60 g suðusúkkulaði
30 g flórsykur
2 eggjarauður
Smjörlíki og súkkulaði látið

renna saman í potti varlega má
ekki hitna mikið meðan eggja-
rauðurnar og flórsykurinn er
þeytt mjög vel í hrærivél helt
svo úr pottinum útí og hrært
smá svo samlagist vel.  Þetta er
kælt svolítið í ísskáp þangað til
gott er að smyrja því ofan á
tertuna, flott er að sprauta hlið-
arnar með rjóma en tertan verð-
ur að bíða í ísskáp allavega í 6-
8 klst. Svo botnarnir nái að
mýkjast. Fínt er að skella þess-
ari köku í frystir og taka hana
svo upp nokkrum klst. fyrir
notkun og skreyta hana þá með
rjómanum að utan. Jarðarber
og bláber er mjög gott að punta
með.

Ég skora á bróðurdóttur
mína Árnýju Einarsdóttur og
Sigurð Ásvaldsson á Ísafirði.

Súpa úr Álfa-
borg í Þernuvík

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Álfhildur Jónsdóttir  á Ísafirði

Þorbjörg Samúelsdóttir, ein aðal driffjöðrin í Félagsbæ.

segja að glerbrennsluofninn
hafi varla undan að brenna.
En bara í jólaföndur eru um 6-
8 hópar og sumir eru stórir
eins og fiskvinnslan Kambur
en við höfum verið í mörg
með ár jólaföndur fyrir starfs-
fólk og fjölskyldur þeirra og
koma þá að jafnaði um 60-70
manns.“

– Fáið þið margar heim-
sóknir alla jafna?

„Það hefur verið ágætt í
haust en það hefur nú verið
misjafnt stundum höldum við
að við verðum bara að hætta
en svo glæðist það. Hand-
verksmiðstöðin er rekin á eig-
in kostnað svo það gefur auga
leið að við erum háð því að
fólk vilji koma til okkar. Á
námskeiðum eru oftast 8
manns. Á vinnustofuna hafa
verið að koma svona 6-10 í
einu.“

– Eru ferðamenn duglegir
að heimsækja ykkur?

„Ferðamenn heimsækja
okkur svolítið á sumrin í versl-
unina og á Brúðusafnið. Við
hefðum nú viljað að það
kæmu fleiri og höfum verið
að vonast til að fá til okkar
ferðamenn af skemmtiferða-
skipunum, og ég held það
standi til bóta næsta sumar.
Annars hefur Alþjóðalega
Brúðusafnið vakið athygli
víða og ferðafólk hefur lagt
lykkju á leið sína til að koma
og skoða það.“

– Hvað eru útlendingar helst
að kaupa í handverksverslun-
inni?

„Það er nú misjafnt það vill

nú meira vera smáir og ódýrir
hlutir en eins höfum við selt
svolítið af lopapeysum og öðr-
um prjónavörum.“

– Hvernig sérðu fyrir þér
framtíð Félagsbæjar?

„Það þarf nú svolítið að hafa
fyrir því að halda þessu gang-
andi og það kostar töluvert að
reka þetta stóra hús. Að sjálf-
sögðu væri gott að fá meiri
starfsemi hér inn sem gæfi
eitthvað af sér. Ég finn stund-
um fyrir því að fólki finnist
langt að keyra hingað frá
hinum stöðunum í kring til að
koma á námskeið eða annað,
sérstaklega þegar veðrið er
eins og það hefur verið undan-
farnar vikur, en á meðan fólk
kemur til okkar þá gengur
þetta vel. Við höfum hér frá-
bæra aðstöðu í rúmgóðu húsi
og gaman væri að geta notað
hana enn frekar eins og til
dæmis á sumrin. það hefur
lengi verið draumur að reka
hér listasmiðju á sumrin fyrir
ferðafólk. Eins að halda opinni
vinnustofunni á sumrin með
því fólki sem er að selja í
búðinni svo ferðafólk geti séð
hvernig listaverkin verða til.
Hver veit nema við komum
þessu í framkvæmd einn góð-
an veðurdag, við erum alla
vega ekkert að gefast upp.
Okkur stöllum finnst óskap-
lega gaman að vinna hér því
hér er alltaf glatt á hjalla. Fólk
kemur með gleði í huga til að
skapa, það færir fátt meiri
ánægju en að skapa sín eigin
listaverk, nema kannski að
hjálpa fólki við það.“

Í lokin er gaman að geta
þess að í Félagsbæ er margt
hægt að gera fyrir þá sem vilja
láta listagyðjuna blása sér
anda í brjóst. Þar er hægt að
vinna með leir og mósaík,
mála keramik,mála postulín,
flétta körfur, mála silki, mála

og stensla á tau, mála tré, gera
pappír, vinna leður, saga út,
renna tré, brenna gler, vinna
gler í Tiffanys, binda inn bæk-
ur, þæfa ullarflóka, sauma
bútasaum, búa til brúður,
prjóna og gera jólaföndur.

– annska@bb.is

Jólasveinninn fullbúinn.

Fengu viðurkenningu Róta 2006Fengu viðurkenningu Róta 2006Fengu viðurkenningu Róta 2006Fengu viðurkenningu Róta 2006Fengu viðurkenningu Róta 2006
Tónlistarskóli Ísafjarðar hlaut hina árlegu viðurkenningu Róta, félags áhugafólks um menningarfjöl-
breytni, við hátíðlega athöfn í Menntaskólanum á fimmtudag. Viðurkenning þessi er árlega veitt ein-
staklingum, stofnunum, félögum eða fyrirtækjum sem sérstaklega hafa stuðlað að fjölbreyttum og
bættum samskiptum fólks af ýmsum uppruna. Á þessu ári ákvað stjórn félagsins að veita Lýðræðis-
jafnréttisnefnd Hafnarfjarðar og Tónlistarskóla Ísafjarðar viðurkenninguna. Sigríður Ragnarsdóttir
skólastjóri tók við viðurkenningunni fyrir hönd skólans og þakkaði starfsfólki skólans, nemendum og
foreldrum fyrir skilning og stuðning við erlenda kennara skólans gegnum tíðina.
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Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, og Grím-
ur Atlason, bæjarstjóri Bol-
ungarvíkur, undirrituðu á föstu-
dag samning um sameigin-
legan rekstur tæknideilda
sveitarfélaganna. Undirritunin
fór fram í ráðhúsinu í Bol-
ungarvík. Undanfarið hafa
staðið yfir viðræður milli Bol-
ungarvíkur, Ísafjarðarbæjar
og Súðavíkurhrepps um hugs-
anlega samstarfsfleti sveitar-
félaganna, enda ljóst að marg-
ar vinnustundir og mikið fé
má spara með samnýtingu á

starfsmönnum og aðstöðu.
Undirritunin á föstudag

gæti því verið fyrsta skrefið í
átt að frekari samþættingu og
samvinnu sveitarfélaganna.
Eins og áður segir hefur Ómar
Jónsson, sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps, tekið þátt í þess-
um samningaviðræðum og
mun hann gera það áfram þó
ekki komi til þess að svo
stöddu að tæknideild Súða-
víkurhrepps sameinist hinni
nýju tæknideild Bolungarvík-
ur og Ísafjarðarbæjar.

Samkvæmt bréfi sem Hall-

dór Halldórsson lagði fyrir
bæjarráð Ísafjarðarbæjar á
meðan á viðræðunum stóð er
gert ráð fyrir því að bygging-
arfulltrúi verði 4 klst. í Bol-
ungarvík, verkefnastjóri 4
klst., starfsmaður tæknideild-
ar 1 klst. og sviðsstjóri 2 klst.
Miðað er við að móttaka er-
inda og upplýsingagjöf verði
öll í Bolungarvík, og ekki
verði hringt á tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar heldur verði sím-
svörun og tímapantanir einnig
alfarið í Bolungarvík.

– eirikur@bb.is

Skrifað undir samning um sameiginlegan rekstur tæknideildar

Bæjarstjórarnir skála fyrir samstarfinu.

Stefna Ísafjarðarbæ vegna breytinga
á aðal- og deiliskipulagi við Austurvöll

Íbúar og eigendur fasteign-
arinnar við Austurveg 7 á Ísa-
firði hafa stefnt Ísafjarðarbæ
vegna breytingar á aðalskipu-
lagi Ísafjarðarbæjar sem varð-
ar svæði Grunnskólans á Ísa-
firði. Leggja stefnendur fram
fjórar dómkröfur. Í fyrsta lagi
að viðurkennt verði með dómi
að ákvörðun bæjaryfirvalda
um breytingu á aðalskipulagi
verði felld úr gildi með dómi,
og til vara að viðurkennt að 2.
töluliður í ákvörðun bæjaryf-
irvalda um breytingu á aðal-
skipulagi verði felldur úr gildi,
en hann hljóðar svo: „Svæði

fyrir almenningsgarð er breytt
í svæði fyrir opinberar bygg-
ingar.“

Í öðru lagi að viðurkennt
verði með dómi að ákvörðun
um breytingu á deiliskipulagi
fyrir skólalóð GÍ verði felld
úr gildi. Í þriðja lagi að Ísa-
fjarðarbær sé bótaskyldur
gagnvart stefnendum vegna
tjóns sem þeir hafa orðið fyrir
við ólögmæta breytingu á að-
alskipulagi og deiliskipulagi.
Og í fjórða lagi að Ísafjarðar-
bær verði dæmdur til að greiða
stefnendum málskostnað sam-
kvæmt mati dómsins, að teknu

tilliti til kostnaðar stefnenda
af virðisaukaskatti sem þau
verða að greiða til viðbótar
lögmannsþóknun.

Málavextir eru þeir að einn
stefnenda á og rekur gisti-
heimili við almenningsgarð-
inn Austurvöll, og á auk ann-
ars stefnanda Faktorshúsið,
sem er eitt elsta hús landsins,
en húsin liggja að Austurvelli.
Hafa stefnendur byggt upp
gisti- og þjónustuaðstöðu á
staðnum sem meðal annars
hefur falið í sér viðamiklar
endurbætur á Faktorshúsinu.
Tengingin við Austurvöll ku

mikilvægur þáttur í þeirri
heildarímynd sem byggð hef-
ur verið upp á svæðinu.

„Stefnendur hafa margsinn-
is kvartað undan ágangi skóla-
krakka á Austurvelli vegna
ónæðis og hávaða auk þess
sem þau valda skemmdum á
garðinum og eigum stefnenda.
Stefndi hefur í engu sinnt
þessum kvörtunum og leyft
óhindraðan aðgang skóla-
krakka að skrúðgarðinum á
skólatíma“, segir m.a. í stefnu
eigenda húseignarinnar að
Aðalstræti 7 á Ísafirði.

– eirikur@bb.is Austurvöllur.

Rekavík ehf., í Bolung-
arvík hefur fest kaup á Út-
gerðarfélaginu Ós ehf., sem
gerir út aflaskipið Guð-
mund Einarsson ÍS.

Rekavík, sem er í eigu
Bakkavíkur hf., Þorbjarnar
Fiskaness hf., AG-Sjávar-
afurða hf., Sjóvá-Almennra,
Nafta ehf., og útgerðarfyr-
irtækisins Ós ef., gerir hins
vegar út aflabátana Hrólf
Einarsson ÍS og Einar Hálf-
dánarson ÍS.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins er kaupverðið um
1 milljarður króna, en það
hefur ekki fengist staðfest.

Guðmundur Einarsson
ÍS skilaði mestu aflaverð-
mæti smábáta á síðasta ári,
eða rétt tæpum 142 millj-
ónum króna fyrir 1.365 t.
afla. Næstur honum var
Hrólfur Einarsson ÍS, sem
skilaði 140 milljónum fyrir
1.349 tonna afla.

Rekavík
kaupir Ós

Ljósin á jólatré Ísfirðinga á Silfurtorgi,
sem íbúar Hróarskeldu, vinabæjar Ísafjarð-
arbæjar, færðu Ísfirðingum að vanda að
gjöf, voru tendruð við fjölmenna athöfn á
laugardag. Af þessu tilefni var mikið um
dýrðir á Silfurtorgi. Styrktarfélag Tónlist-
arskóla Ísafjarðar var með árlega torgsölu
sína. Lúðrasveit lék nokkur jólalög,
Sunnukórinn söng og barnakór skipaður
börnunum sem voru viðstödd.

Fylkir Ágústsson, ræðismaður Dana á
Ísafirði, afhenti Ísfirðingum tréð með góð-
um kveðjum frá íbúum Hróarskeldu og
minntist hann á í ávarpi sínu að hann
hefði nýverið kynnt athöfnina fyrir þriðja
bæjarstjóranum í Hróarskeldu. Hann
tendraði síðan ljósin með hjálp allra við-
staddra barna. Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, tók við trénu fyrir
hönd íbúa Ísafjarðar.

Hápunktur dagsins var að sjálfsögðu
koma þriggja jólasveina sem skemmtu
með söng sínum og færðu krökkum góð-
gæti. Segja má að sannkölluð aðventu-
stemmning hafi ríkt á Silfurtorgi á laugar-
dag.                                – thelma@bb.is

Sannkölluð að-
ventustemmning

á Silfurtorgi
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