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HG styrkir Vá-Vest um 300 þúsund
Hraðfrystihúsið-Gunnvör

hf. á Ísafirði sendir hvorki
jólakort né gefur jólagjafir í
ár, en þess í stað ákváðu for-
ráðamenn fyrirtækisins að
styrkja Vá-vest hópinn. Nem-
ur styrkupphæðin 300 þúsund
krónum. „Með þessu er ljóst
að bæði forsvarsmenn fyrir-
tækisins og starfsmennirnir
allir vilja hlúa að börnum og
ungmennum á svæðinu og efla
vímuefnaforvarnir. Þetta er
reyndar ekki í fyrsta sinn sem
HG hf. styrkir vímuefnafor-
varnir á svæðinu því fyrir-
tækið styrkti Gamla Apótekið
um verulega peningaupphæð
fyrir tveimur árum.“, segir í
frétt frá Vá-Vest hópnum.

Einar Valur Kristjánsson,

framkvæmdastjóri HG, afhenti
Hlyni Snorrasyni verkefna-
stjóra Vá-Vesthópsins og sam-
starfsfólki hans peningagjöf-
ina í hinni árlegu skötuveislu
starfsmanna HG, sem haldin
var rétt fyrir jólin. Við það
tækifæri sagði Einar Valur að
VÁ-Vest hefði unnið gott og
þarft starf á undanförnum ár-
um og því hefði fyrirtækið
ákveðið að styðja við starf-
semi hópsins með þessum hætti.

Vá-Vest hópurinn eru sam-
tök fólks á Vestfjörðum sem
unnið hafa að forvörnum og
vímuvarnarmálum ungmenna
á Vestfjörðum undanfarin ár
með góðum árangri og hefur
starfsemi hópsins vakið þjóð-
arathygli.       – thelma@bb.is

Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG, afhenti fulltrúum Vá-Vest hópsins
peningagjöfina þeim Helgu Dóru Kristjánsdóttur, Ingibjörgu Maríu Guðmundsdóttur,

Huldu Karlsdóttur, Stellu Hjaltadóttur, Erik Ashley Newman og Hlyni Snorrasyni.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1985 var brjóstmynd af Gunnari Thor-
oddsen afhjúpuð við Fríkirkjuveg í Reykjavík þegar 75 ár
voru liðin frá fæðingu hans. Þennan dag árið 1962 lést
Eggert Stefánsson, söngvari, 72 ára.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
29. desember 2006 – 363. dagur ársins29. desember 2006 – 363. dagur ársins29. desember 2006 – 363. dagur ársins29. desember 2006 – 363. dagur ársins29. desember 2006 – 363. dagur ársins

Atvinnulausum fækkaði um 70 á árinu 2006Atvinnulausum fækkaði um 70 á árinu 2006Atvinnulausum fækkaði um 70 á árinu 2006Atvinnulausum fækkaði um 70 á árinu 2006Atvinnulausum fækkaði um 70 á árinu 2006
Þrjátíu manns eru skráðir atvinnulausir nú í lok ársins og hefur þeim fækkað um fimm frá því í
byrjun nóvember. Atvinnuleysistölur hafa sveiflast upp og niður á árinu sem er að líða en 102
voru á skrá yfir atvinnulausa á Vestfjörðum fyrir síðustu áramót og hefur þeim því fækkað um

72 á árinu sem er að líða. Samkvæmt tölum vinnumálastofnunar eru í dag 27 konur á skrá yfir
atvinnulausa og þrír karlmenn. Guðrún Stella Gissurardóttir, forstöðumaður Svæðisvinnu-

miðlunar Vestfjarða sagði í samtali við blaðið í síðasta mánuði að atvinnuástand á Vestfjörðum
væri mjög gott um þessar mundir og margar ástæður væru fyrir því.

„Óviðunandi
ástand“

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar, segir tíðan útslátt raf-
magns upp á síðkastið
vera óviðunandi ástand,
en eins og sagt hefur verið
frá hefur Vesturlínan svo-
nefnda slegið út a.m.k. 7
sinnum svo alvarlegt megi
teljast á innan við fimm
mánuðum.

„Já þetta ástand er óvið-
unandi og kemur mjög
niður á starfsemi fyrir-
tækja á svæðinu“, segir
Halldór. „Ein lína inn á
svæðið býður upp á mikið
minna öryggi en ef það
væri hringtenging. Það er
nauðsynlegt að orkufyrir-
tækin geri okkur grein
fyrir því hvaða framtíðar-
sýn þau hafa í uppbygg-
ingu á fullkomnara dreif-
ingarkerfi svo auka megi
öryggi í afhendingu.“

Gott ár hjá
Júlíusi ÍS
Júlíus Geirmundsson

ÍS-270, frystiskip Hrað-
frystihússins-Gunnvarar,
kom úr síðustu veiðiferð
ársins rétt fyrir jólin. Afl-
inn í veiðiferðinni var 470
tonn upp úr sjó, aðallega
þorskur, karfi og grálúða,
að verðmæti um 100 millj-
ónir króna.

Skipstjóri í veiðiferð-
inni var Gunnar Arnórs-
son. Árið hefur verið hag-
stætt fyrir áhöfn og útgerð
og nemur heildaraflaverð-
mæti Júlíusar Geirmunds-
sonar á þessu ári rúmun
900 milljónum króna.

Miðvikudaginn 3. jan-
úar 2007 verður Martha
Árnadóttir 90 ára. Odd-
fellowsystur á Ísafirði
bjóða til afmælisfagnað-
ar henni til heiðurs þenn-
an dag, í Oddfellowhús-
inu frá kl. 17-20.

Allir vinur og velunn-
arar sem vilja gleðjast með
Mörthu og fjölskyldunni
á afmælisdaginn eru hjart-
anlega velkomnir.

90 ára

Rafmagnsbilanir á Vestur-
línu í ár hafa átt sér stað á mjög
ólíkum stöðum í öllum til-
vikum að sögn Þórðar Guð-
mundssonar hjá Landsneti.
Segir hann orsakir bilana ann-
ars vegar vera mjög mikinn
vind eða ísingu, en ekki sé um
króníska bilun að ræða sem
hafi endurtekið sig. „Línan
bilaði mikið fyrrum og hafa
farið hundruð milljóna í að
lagfæra hana“, segir Þórður.

„Línan er mun betri heldur
hún var. Það breytir því ekki
að þetta er náttúrulega eina
línan inn á svæðið og hún
liggur um það sem sjálfsagt
er eitt versta línustæði sem
fyrirfinnst í heiminum með

tilliti til veðurfars, vinds og
ísingar. Vindur og ísing eru
verstu óvinir háspennulína.“
Þá segir Þórður að sérstakur
búnaður sé á línunni sem
mælir fjarlægð frá tengivirki
að bilunarstað. „Á árum áður
þurfti að senda út flokka til að
leita að bilun og þurftu þeir að
fara eftir allri línuna. Nú er
mönnum jafnan beint á tiltek-
inn stað svo og svo mörgum
kílómetrum frá tengivirki.
Þetta flýtir auðvitað verulega
fyrir allri viðgerð.“

Aðspurður um þau tilvik er
Vesturlínan fór út í ágúst segir
Þórður þar ekki um að ræða
eðlilegt ísingartímabil en kom-
ið hafi mikil bráðaísing sem

tekið hafi línuna. Einungis ein
lína liggur frá meginflutnings-
kerfi landsins inn á Vestfjarða-
svæðið. Að sögn Þórðar kom
til umræðu fyrir 10-15 árum
síðan að reisa nýja línu og
hringtengja svæðið, eins og
kallast, til að auka öryggi en
ekki munu hafa þótt vera fjár-
hagslegar forsendur fyrir þeim
gjörningi. „Öryggi á flutn-
ingskerfinu er lægra því ein-
ungis er ein meginlína“, segir
Þórður. „Landsnet er hins veg-
ar með samning við Orkubú
Vestfjarða um að greiða fyrir
uppsett afl í dísilvélum, að mestu
leyti, þegar truflun verður.“

Segir Þórður þá að ný lína
myndi ekki standa undir sér,

og það geri í raun Vesturlínan
sjálf ekki að svo stöddu. „Það
væri þá einhliða ákvörðun til
að auka öryggi en til þess að
fara í slíka fjárfestingu þyrfti
að fá heimild hjá Orkustofnun.
Það verður ábyggilega skoðað
nánar. Þá er einnig möguleiki
að styrkja línuna eitthvað frek-
ar.

Við vitum hvar hún bilar
mest, þ.e. á Dynjandisheiði
og Þingmannaheiði, og þar
hafa langflestar endurbætur átt
sér stað í tímans rás. Það er
svo spurning hvort mætti betr-
umbæta hönnun línunnar enn
frekar, setja fleiri staura í hana
og sterkara efni og fleira.“

– eirikur@bb.is

Segir ekki um króníska bilun að ræða

Heildartekjur Ísafjarðarbæjar
áætlaðar 2.388 milljónir króna

Íbúum á Vestfjörðum fækk-
aði í ár en fjölgun var á öllum
öðrum landsvæðum. Íbúum á
Vestfjörðum fækkaði um 1%
á árinu samanborið við 1,5%
árlega fækkun næstu fimm
árin á undan og 1,9% fækkun
á síðari helmingi 10. áratug-
arins. Eins og undanfarin ár
fækkaði íbúum í nær öllum
sveitarfélögum á Vestfjörð-
um. Fólksfjölgun á landinu
hefur verið óvenju mikil á ár-

inu og annað árið í röð fjölgar
íbúum um meira en 2% á einu
ári, en landsmenn voru 307.
261 talsins hinn 1. desember
síðastliðinn.

Frá 1. desember 2005 til 1.
desember 2006 fjölgaði íbú-
um um rúmlega 2,6% saman-
borið við 2,1% árið áður. Jafn
mikil fólksfjölgun hefur ekki
orðið hér á landi frá því um
miðbik sjöunda áratugarins. Í
engu öðru Evrópulandi er

fólksfjölgun jafn mikil og hér
um þessar mundir. Undanfarin
ár hefur fólksfjölgun í álfunni
í heild verið um 0,2% og í
einungis örfáum löndum Evr-
ópu er árleg fólksfjölgun meiri
en 1%. Miðað er við íbúaskrá
þjóðskrár frá 1. desember
2005 til 1. desember 2006.

– thelma@bb.is

Suðureyri við Súgandafjörð.

Íbúum á Vestfjörðum fækkaði um 1%

Samkvæmt fjárhagsáætlun
2007 fyrir Ísafjarðarbæ og
stofnanir hans eru heildar-
tekjur bæjarsjóðs og stofnana
áætlaðar 2.388 milljónir króna,
en heildarútgjöldin 2.290
milljónir króna fyrir fjár-
magnsliði sem áætlaðir eru
203 milljónir króna. Breyt-
ingar áfallinna lífeyrissskuld-
bindinga, afskriftir og reikn-
aðar verðbætur á lán eru áætl-
aðar 296 milljónir króna.
Reksturinn skilar 192 millj-
ónir króna samkvæmt niður-
stöðu sjóðstreymis, þ.e. veltu-
fé frá rekstri, og gerir áætlunin
ráð fyrir rekstrarbata á undan-
förnum árum.

Varðandi rekstur og fram-
kvæmdir er gert ráð fyrir
kostnaði vegna grunnskóla-
nema sem taka áfanga í fram-
haldsskólum. Fjárfestingar
sveitarfélagsins verða nokkuð
miklar eða alls 322 milljónir
króna og fara 225 milljónir

króna af þeirri fjárhæð til
byggingar nýs kennsluhús-
næðis við Grunnskólann á Ísa-
firði.

Þá má nefna af breytingum

á gjaldskrá að hundaleyfis-
gjaldi verður breytt þannig að
gjaldið lækkar en gert er ráð
fyrir að hreinsun sé ekki leng-
ur innifalin í gjaldi. Tvær

klukkustundir vistunar fyrir 5
ára börn á leikskólum verða
án gjalds og niðurgreiðsla
dagmæðragjalds er hækkuð
þannig að miðað er við sama

gjald og á leikskóla. Alls
hækkar niðurgreiðslan um
51% til forgangshópa en
36,5% vegna almennrar gjald-
skrár.             – eirikur@bb.is

Blaðamannafundur var haldinn rétt fyrir jólin vegna fjárhagsáætlunarinnar.
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Minni veiði en meira aflaverðmætiMinni veiði en meira aflaverðmætiMinni veiði en meira aflaverðmætiMinni veiði en meira aflaverðmætiMinni veiði en meira aflaverðmæti
Aflaverðmæti vestfirskra skipa nam ríflega 386 milljónum í september í ár, og er það nokkuð meira en á sama

tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam tæplega 298,5 milljónum. Aukningin er upp á 29%. Er það þrátt fyrir að
meira hafi veiðst í september í fyrra en í ár. Í september í ár var 3.238 tonnum af afla landað á Vestfjörðum á

miðað við 3.690 tonn í fyrra, og er það samdráttur upp á 12%, en sú tala er þó ekki fyllilega marktæk enda er
skipting aflans nokkuð önnur í ár en í fyrra. Ef litið er til tímabilsins frá janúar fram í september nam aflaverðmæti
vestfirskra skipa 3.101 milljón króna í ár, en 2.791 milljón króna á sama tíma í fyrra. Aukning aflaverðmætis er

því 11% á þessu tímabili. Fyrstu níu mánuðina í ár veiddust 29.724 tonn af afla, á miðað við 33.537 tonn í

Fimmtudaginn 21. desem-
ber fór fram önnur umræða
um fjárhagsáætlun Ísafjarðar-
bæjar fyrir árið 2007. Meðal
þeirra tillagna sem teknar voru
fyrir var tillaga Í-listans um
að föst laun bæjarstjóra yrðu
lækkuð um 160.000 krónur á
mánuði „í samræmi við breyt-
ingar á störfum hans eftir að
hann var kjörinn formaður
Sambands ísl. sveitarfélaga“,
líkt og segir í tillögunni. Enn-
fremur var gerð sú tillaga að
bifreiðastyrkur og föst yfir-
vinna yrðu lækkuð um 30%.
Meirihlutinn felldi þessa til-
lögu og vísaði til þess að laun
bæjarstjóra samkvæmt nýjum

ráðningarsamningi væru fylli-
lega samanburðarhæf við laun
annarra bæjarstjóra á landinu.
„Þegar sá ráðningarsamningur
er gerður situr bæjarstjóri í
nefndum og ráðum eins og
algengt er með þá er sinna
starfi bæjarstjóra“, segir í til-
lögunni.

Þá lagði Í-listinn einnig til
að laun vegna nefndarstarfa
hækkuðu ekki frá því sem
verið hefur síðastliðin ár, og
að laun formanna nefnda yrðu
með 50% álagi í stað 100%.
Meirihlutinn felldi þessa til-
lögu sömuleiðis, og í bókun
vegna þess segir orðrétt:
„Laun vegna nefndastarfa

hafa ekki hækkað síðastliðin
tvö ár að tillögu meirihlutans.
Í samanburði milli sveitarfé-
laga má sjá að laun til bæjar-
fulltrúa og nefndafólks í Ísa-
fjarðarbæ eru fyllilega saman-
burðarhæf við það sem gerist
annars staðar. Störf bæjar-
fulltrúa og nefndafólks eru
mikil að vöxtum og hafa auk-
ist á undanförnum árum með
fleiri og flóknari verkefnum
og auknum kröfum. Engin rök
eru færð fyrir því að greiða
eigi nefndaformönnum lægri
laun en þeir fá í dag. Það er
mikil vinna að vera formaður
nefndar. Meirihlutinn leggur
til að þessi tillaga verði felld.“ Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Tillögur Í-lista um launalækkanir felldar

Hafnarstrætið á Ísafirði var eins og hafsjór á að líta.

Aftakaveður á Vestfjörðum á Þorláksmessu
Aftakaveður var á Vest-

fjörðum að morgni Þorláks-
messu. Á Ísafirði fór meðal
vindhraðinn upp í 32 m/s og
43,4 m/s í hviðum og á Þver-
fjalli mældist meðal vindhrað-
inn 42,5 m/s kl. 8 í morgun.
Þar mældist mesta vindhviðan
56,4 m/s. Ekki er vitað um
neitt stórtjón en þó nokkuð er
um fokskemmdir, bæði á hús-
eignum og bifreiðum. Sjór
gekk yfir eyrina á Ísafirði og
flæddi inn í fjölmarga kjallara
auk þess sem sjór komst inn í
Sjóminjasafnið í Neðstakaup-
stað. Á háflæðinu kl. 10 um
morguninn var miðhluti eyrar-
innar eins og hafsjór á að líta.
Sjór var í kringum verslunar-
miðstöðina Neista og bensín-
stöðina þar sem allar dælur
voru óvirkar vegna rafmagns-

skemmda.
Nokkrar skemmdir urðu á

Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
þar sem klæðning hússins gaf
sig og þar munu einnig hafa
brotnað rúður. Þá fuku þak-
plötur af nokkrum húsum auk
smærri skemmda. Bifreið sem
skilin hafði verið eftir í gær á
Óshlíð, nálægt Skarfaskeri,
fauk af veginum og hafnaði
niður í fjöru. Bifreiðin mun
vera mikið skemmd. Rafmagn
fór af kl. 06:39 og var rafmagn
óstöðugt fram eftir morgni.
Samkvæmt upplýsingum frá
Orkubúi Vestfjarða varð út-
sláttur í Mjólkárlínu 1 (Vest-
urlínu) í Geiradal, líklega
vegna ofsaveðurs. Línan komst
í eðlilegan rekstur kl. 11:05
þegar veðrið var farið að
ganga niður. Á meðan línan

var úti voru díselvélar keyrðar
ásamt vatnsaflsvélum fjórð-

ungsins. Truflanir urðu einnig
á Tálknafjarðarlínu og Patr-

eksfjarðarlínu. Ekki er vitað
um skemmdir á línum eða öðr-

um raforkuvirkjum.
– bb@bb.is

Bensínstöðin á Ísafirði var umlukin sjó.
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Nokkrir þeirra sem komu að uppsetningu verksins. F.v.
Gunnar Jónsson, Konráð Jakobsson, Ólína Þorvarðar-
dóttir, Gunnlaugur Jónasson og Jón Páll Halldórsson.

Útilistaverkið Ljósið eftir
Hrein Friðfinnsson var vígt
á skólatorgi Menntaskólans á
Ísafirði rétt fyrir jólin. Var það
einn nýstúdenta, Kristjana
Þrastardóttir, sem afhjúpaði
verkið, en það er tileinkað Jóni
Sigurðssyni forseta. Hjónin
Marías Þ. Guðmundsson og
Málfríður Finnsdóttir stofn-
uðu Minnisvarðasjóð Jóns
Sigurðssonar til að koma upp
listaverki á lóð MÍ. Ísafjarð-
arbær, Listskreytingasjóður
ríkissins, Fasteignir ríkissjóðs
og skólinn styrktu einnig mál-
efnið myndarlega. Dr. Ólína
Þorvarðardóttir, fyrrverandi
skólameistari MÍ, stjórnaði
öllum undirbúningi og afhenti
skólanum verkið. Listamaður-
inn Hreinn Friðfinnsson er bú-
settur í Hollandi og gat ekki
verið við afhjúpunina, en hann
sendi skólanum kveðjur og

hamingjuóskir.
Hreinn var einn af stofn-

endum SÚM-hópsins, sem er
einhver áhrifamesta hreyfing
íslenskrar myndlistar frá upp-
hafi og hefur hann meðal ann-
ars verið sagður einhver ljóð-
rænasti listamaður þjóðarinn-
ar. „Verk hans eru stundum
svo fínleg að þau minna helst
á ljósgeisla, engu er ofaukið
og ljóðið ratar ávallt inn um
gluggann“, sagði Hannes Sig-
urðsson um listamanninn við
opnun sýningarinnar Meist-
arar formsins. Þegar Hreinn
hlaut Ars Fennica verðlaunin
árið 2000 sagði listfræðing-
urinn og dómnefndarmeðlim-
urinn Jean-Christophe Amm-
ann í umsögn sinni að Hreini
væri falið það vald að grípa
allra sterkustu tilfinningar
mannsins á hinn einfaldasta
hátt.              – eirikur@bb.is

Ljósið afhjúpað
Kristjana Þrastardóttir, nýstúdent, afhjúpaði verkið.

Útgefendur Bæjarins besta og bb.is óska lesendum
sínum gleðilegs árs með þökk fyrir árið sem er að líða.
Fyrsta tölublað ársins 2007 kemur út 4. janúar.
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Leyfi gefið út fyrir sex áramótabrennumLeyfi gefið út fyrir sex áramótabrennumLeyfi gefið út fyrir sex áramótabrennumLeyfi gefið út fyrir sex áramótabrennumLeyfi gefið út fyrir sex áramótabrennum
Sótt hefur verið um leyfi fyrir sex áramótabrennum á norðanverðum Vestfjörðum. Í

Bolungarvík verður venju samkvæmt kveikt í brennu við gamla flugvöllinn við Þur-
íðarbraut. Þá verður brenna á Melum við Langeyri í Súðavík, á Króki við varnar-
garðinn á Flateyri og á Skeiði á Ísafirði, Hlaðnesi á Suðureyri sem hefjast allar kl.

20:30, en auk þess fer fram brenna á Bakkahóli í Hnífsdal sem hefst kl. 20. Skot-
eldasýningar verða haldnar á sama tíma. Þann 6. janúar verður þrettándabrenna í

Bolungarvík þar sem jólin verða kvödd á viðeigandi hátt með öllu sem því tilheyrir.

Vesturlínan hefur brugðist sjö
sinnum á innan við 5 mánuðum

Mikið hefur verið um raf-
magnsleysi og rafmagnstrufl-
anir á Vestfjörðum seinni
hluta þessa árs. Misjafnt er á
hversu stóru svæði rafmagn
hefur farið en í það minnsta
má tala um átta tilvik sem
teljast alvarleg, og í sjö tilfell-
um var um að ræða bilanir á
hinni svonefndu Vesturlínu,
sem eru í eigu fyrirtækisins
Landsnets. Auk þess rafmagns-
leysisins í síðustu viku urðu
miklar truflanir á Vestfjörðum
þann 10. desember síðastlið-
inn vegna hvassviðris og ís-
ingar. Ellefu staurar brotnuðu
utan við Nauteyri í Ísafjarðar-
djúpi og einn staur í Dýrafirði
og rafmagnsvírar slitnuðu. Þá
slitnuðu rafmagnsvírar og

fimm staurar brotnuðu í Ön-
undarfirði og vírar slitnuðu.
Einnig slitnuðu vírar í Álfta-
firði.

Þann 29. nóvember fór raf-
magn af Vestfjörðum þegar
Vesturlína fór út. Bilunin fannst
í Kjálkafirði. Um skamma hríð
kom rafmagn frá varastöðvum
og Mjólká, en nokkuð erfið-
lega gekk að koma rafmagni á
eftir að það sló út vega ýmissa
smávægilegra bilana í kerfinu.

Rafmagn sló út á norðan-
verðum Vestfjörðum aðfara-
nótt 13. nóvember af völdum
útsláttar á Vesturlínu. Raf-
magn fór fyrst af um 3 um
nóttina og síðan aftur um kl. 7
um morguninn og var raf-
magnslaust í um 15 mínútur í

fyrra skiptið og um 30 í það
seinna.

Rafmagn fór af víða á Vest-
fjörðum um kl. 23  þann 10.
október. Rafmagn fór m.a. af
Vesturbyggð, Patreksfirði,
Tálknafirði og Bíldudal, Þing-
eyri, Flateyri og Suðureyri við
Súgandafjörð auk Ísafjarðar,
Hnífsdals og Bolungarvíkur.
Orsök var bilun á Vesturlínu.

Þá fór rafmagn af öllum
norðanverðum Vestfjörðum
um miðjan dag þann 28. ágúst.
Ástæðan voru mistök við rofa-
stjórnun, en aldrei þessu vant
var ekki um vesturlínuna að
ræða heldur mannleg mistök.

Í byrjun ágúst fór rafmagn
tvisvar af við bestu skilyrði
sökum bilunar í Vesturlínu.

Fyrst var það aðfararnótt 2.
ágúst og varð rafmagnsspenna
fyrst mjög lág í nokkrar
mínútur og varð svo alveg raf-
magnslaust í kjölfarið. Í seinna
skiptið var það aðfararnótt 7.
ágúst, og var um sams konar
bilun að ræða. Ekki var í fyrstu
ljóst hvað valdið hefði bilun-
inni, en hún varð Vesturlín-
unni sem er í eigu Landsnets
og er rekin af því fyrirtæki.

Í svari sem Landsnet veitti
Orkubúi Vestfjarða um bil-
unina segir að samkvæmt upp-
lýsingum frá varnarbúnaði
línunnar muni bilunin á mánu-
dag hafa orðið í Þorskafirði.
Starfsmenn Landsnets fóru á
staðinn og skoðuðu línuna, og
var niðurstaða þeirra sú að

yfirsláttur hafi að öllum lík-
indum orðið á stoðeinangrara

á steyptu þverunarmastri í
sunnanverðum firðinum.

Frá viðgerðum á rafmagnslínu. Mynd: landsnet.is.

Héraðsdómur Vestfjarða hef-
ur dæmt mann á Ísafirði fyrir
líkamsárás. Málsatvik voru
þau að eftir dansleik í Bolung-
arvík í nóvember mun ákærði
hafa kýlt annan mann með
krepptum hnefa í andlitið og
skömmu síðar skallað hann í
andlitið þannig að hann hlaut
glóðarauga hægra megin, blóð-
nasir og bólgið nef. Ákærði
var dæmdur til að sæta fang-
elsi í tvo mánuði en fresta
skal fullnustu refsingarinnar
og skal hún falla niður að liðn-

um þremur árum frá uppkvaðn-
ingu dóms þessa haldi ákærði
almennt skilorð. Ákærði kom
fyrir dóm 6. desember sl. og
viðurkenndi brot sitt eins og
því er lýst í ákæru, og mun
játning ákærða vera í samræmi
við gögn málsins. Brot hans
telst því sannað.

Samkvæmt vottorði saka-
skrár ríkisins gekkst ákærði
13. febrúar 2006 undir sektar-
gerð lögreglustjóra vegna
fíkniefnabrots. Þá var hann 8.
september sl. dæmdur í fang-

elsi í einn mánuð og til greið-
slu 60.000 króna sektar fyrir
líkamsárás og umferðarlaga-
brot. Var fullnustu fangelsis-
refsingarinnar frestað skil-
orðsbundið í tvö ár.

Brot það sem ákærði hefur
nú verið sakfelldur fyrir framdi
hann áður en hann gekkst und-
ir framangreinda sektargerð
og jafnframt fyrir uppsögu
dómsins frá 8. september sl.
Samkvæmt ákvæði 60. gr.
almennra hegningarlaga nr.
19/1940 ber að taka skilorðs-

hluta þess dóms upp og dæma
bæði málin í einu lagi að teknu
tilliti til 78. gr. laganna. Við
ákvörðun refsingar var litið
til þess að ákærði hefur áður
verið sakfelldur fyrir ofbeldis-
brot. Hins vegar þykir mega
virða honum til nokkurra
málsbóta að hann játaði brot
sitt fyrir dómi. Samkvæmt
þessu og að öðru framan-
greindu virtu þykir refsing
ákærða vegna beggja málanna
hæfilega ákveðin tveggja mán-
aða fangelsi. – eirikur@bb.is

Dæmdur í tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir líkamsárás

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt tvo menn til sekta
fyrir innbrot og þjófnað í Bol-
ungarvík. Málsatvik eru þau
að ákærðu munu síðastliðið
sumar hafa farið inn í veitinga-
húsið Víkurbæ og tekið þaðan
24 hálfslítra dósir af bjór og
24 flöskur af gosblönduðu
áfengi, samtals að áætluðu
verðmæti 12.096 krónur.
Ákærðu voru hvor um sig
dæmdir til að greiða 20.000
króna sekt til ríkissjóðs og
kemur tveggja daga fangelsi í
stað sektarinnar verði hún ekki
greidd innan fjögurra vikna
frá uppkvaðningu dómsins.

Fyrirköll í málinu voru gef-
in út 6. desember 2006 og birt
fyrir ákærðu 15. og 18. sama
mánaðar. Við þingfestingu

málsins sóttu ákærðu ekki
þing og var málið þá dómtekið
að kröfu sækjanda, en fjarvist
þeirra þykir mega jafna til
játningar, enda fer sú niður-
staða ekki í bága við gögn

málsins. Brot ákærðu telst því
nægjanlega sannað og varðar
það við tilgreint lagaákvæði í
ákæruskjali.

Við ákvörðun refsingar
ákærðu var litið til þess að

samkvæmt vottorði sakaskrár
ríkisins hefur hvorugur þeirra
áður sætt refsingum. Engan
sakarkostnað leiddi af rann-
sókn og rekstri málsins.

– eirikur@bb.is

Mennirnir munu hafa brotist inn í veitingastaðinn Víkurbæ í Bolungarvík.

Dæmdir fyrir innbrot og þjófnað

Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar hef-
ur ritað formanni íbúasam-
takanna Átaks á Þingeyri
bréf þar sem bent er á ýmsar
framkvæmdir á vegum sveit-
arfélagsins í Dýrafirði und-
anfarin ár. Eins og sagt hef-
ur verið frá samþykkti stjórn
íbúafélagsins nokkuð harð-
orða bænaskrá í síðasta mán-
uði þar sem fram kom mikil
óánægja með meint sinnu-
leysi bæjaryfirvalda í garð
Dýrfirðinga.

Í svarbréfi Halldórs nefn-
ir hann meðal annars gerð
sparkvallar, skólamötu-
neytis, stuðning við upp-
byggingu víkingasvæðis,
bætta aðstöðu bókasafns,
byggðakvóta, uppbyggingu
dvalarheimilisins Tjarnar,
stuðning við byggingu reið-
skemmu og ákvörðun um
bætta aðstöðu tónlistar-
kennslu og félagsmiðstöðv-
ar.

Bréf íbúasamtakanna til
bæjaryfirvalda er í sex lið-

um þar sem kvartað er yfir
seinagangi við uppbygg-
ingu Salthússins svokall-
aða, framkvæmdaleysi við
lóð Tjarnar, skort á endur-
bótum á félagsheimili, tafir
á frágangi lóðar við íþrótta-
hús, skort á hafnarfram-
kvæmdum og öðrum mál-
um. Meðal þess sem kvart-
að er undan í bréfinu eru
gæði klæðningar á götum
Þingeyrar og svarar Halldór
því þannig að sama slitlag
sé notað víðast hvar annars
staðar í sveitarfélaginu.
Nefnir hann þar sem dæmi
klæðningu sem lögð var á
Seljalandsvegi á Ísafirði í
sumar.

Óskað er eftir skriflegum
svörum við öllum þeim
spurningum sem upp koma
í bréfinu. Aðspurður segir
Halldór Halldórsson að það
standi til að svara spurn-
ingum íbúasamtakanna lið
fyrir lið, en slíkt sé erfitt á
meðan vinnu við gerð fjár-
hagsáætlunar er ólokið.

Bendir á ýmsar fram-
kvæmdir í Dýrafirði

Þingeyri við Dýrafjörð.
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Stiklað á stóru
Ritstjórnargrein

Á þessum degi fyrir 20 árum

„Líklega hefur það ráðið úrslitum um björgun skipverjanna
fimm að þeir komust um borð í gúmmíbjörgunarbát sem bresk
Nimrod-þota henti niður skammt frá þeim stað sem skipbrots-
mennirnir höfðu barist fyrir lífi sínu í 10-11 klukkutíma. Þá
hefur það einnig skipt máli að björgunarþyrlan frá Vædderen
kom við sögu því skipslæknirinn okkar telur að minnsta kosti
tveir skipverjanna hefðu ekki lifað af hefði þyrlan ekki komið
svo skjótt á staðinn sem raun bar vitni og bíða hefði orðið eftir
því skipi sem næst var og von var á að björgunarbátnum 6-7
klukkustundum eftir að þyrlan bjargaði mönnunum,“, sagði
Preben A. Andersen, skipherra danska skipsins Vædderen, í
samtali við Morgunblaðið skömmu eftir að skipið lagði að
bryggju í Færeyjum laust eftir klukkan eitt í fyrrinótt með
skipbrotsmennina fimm af Suðurlandi sem björguðust og lík
þeirra þriggja sem létust af vosbúð í björgunarbátnum þegar
það sökk. Þriggja er enn saknað.“

Björgunarbátur-
inn réði úrslitum

Árið sem nú er við það að hverfa í aldanna skaut var engin
undantekning frá fyrri árum hvað varðar umgengni stjórn-
málamanna um eigin orð. Hreinskilni  þingmannsins, sem
sagði byggðastefnuna meira samsafn af orðum en að þar
væri nokkurs staðar um heilstæða stefnu að ræða, er eftir-
minnileg.

,,Ég er sannfærður um að Háskólasetur Vestfjarða mun
innan tíðar verða Háskóli Vestfjarða og sem slíkur aðgöngu-
miði eða lykill svæðisins að þekkingarsamfélagi morgun-
dagsins.“ Þessi orð þáverandi rektors Háskólans í Bifröst,
er féllu við opnun Háskólasetursins í byrjun febrúar, eru í
fullu samræmi við væntingar heimamanna til menntaset-
ursins. Að árlega skuli dregið úr fjárveitingum til Mennta-
skólans á Ísafirði bendir hins vegar til að í háskóladæminu
fylgi hugur ráðamanna ekki máli, að því marki sem heima-
menn hafa vonast til. Ljóst er hversu mikla þýðingu það
hefur fyrir landsfjórðunginn að öflugir skólar varði röð
máttarstoða byggðakjarnans sem hér er ætlað að rísi. Vest-
firðingar verða að slá skjaldborg um háskólasetrið og linna
ekki sókninni fyrr en lokatakmarkinu er náð.

Þrátt fyrir fögur fyrirheit um að ekki verði hróflað við nú-
verandi stöðu Orkubús Vestfjarða er iðnaðarráðuneytið enn
við sama heygarðshornið. Nú á að leggja OV og RARIK
inn í Landsvirkjun, bókhaldslega eins og það er orðað. Á
sínum tíma var lögð þung áhersla á að það væri annað að
mála h/f á Búnaðarbankann eða selja hann. Þá áttu menn að
vera menn orða sinna! Lyktir þeirrar sögu þekkir þjóðin.
Talsmaður neytenda leggst gegn fyrirætlun iðnaðarráðherra
og segir óheppilegt að OV og RARIK verði systurfélög á
raforkumarkaði og dótturfélög Landsvirkjunar. Og hann
sér ,,ekki hvernig þessi ráðstöfun styður þá stefnu stjórnvalda
að stuðla að samkeppni á raforkumarkaði, neytendum í
hag.“ Í þessu máli verða Vestfirðingar að halda vöku sinni.

Viðurkenningin sem féll í skaut 3X-Stál með Útflutnings-
verðlaunum forseta Íslands er sönnun þess að staðsetning
hátæknifyrirtækja er ekki bundin við póstnúmer 101.
Óplægði akurinn á þessu sviði er stór. Til mikils er að vinna
að laða slík fyrirtæki til Vestfjarða.

Ein megin forsenda þess að heildardæmið gangi upp er að
Vestfirðingar sitji við sama borð og aðrir landsmenn hvað
samgöngur varðar. Í þeim efnum hefur tilfinnanlega skort
framsýni.

Að lokum: Verum þakklát fyrir það góða sem okkur hef-
ur áskotnast á árinu. Göngum einörð til sóknar á komandi
tímum.

Bæjarins besta þakkar lesendum sínum og öðrum við-
skiptavinum samfylgdina á árinu og óskar þeim friðar og
farsældar á komandi ári.

s.h.

Sendi Vegagerðarmönnum konfektSendi Vegagerðarmönnum konfektSendi Vegagerðarmönnum konfektSendi Vegagerðarmönnum konfektSendi Vegagerðarmönnum konfekt
Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík, segist á heimasíðu sinni vera afar þakklátur í

garð Vegagerðarmanna á Hólmavík sem drógu bíl hans tvígang úr skafli fyrir jólin.
Grímur var á leið vestur þegar hann fór útaf rétt við Hólmavík og aftur á Steingríms-

fjarðarheiði. „Fyrri byltan var vegna vitleysisgangs í mér. Þar ætlaði ég að taka fram úr
vegagerðarbíl á gleri – svoleiðis gerir maður ekki. Hins vegar fauk ég bara útaf á

heiðinni án þess að ráða neitt við neitt. Ég sendi þeim konfekt í hádeginu – enda
sómamenn að redda vitleysingnum sem óð á fjöll í brjáluðu veðri“, segir Grímur.

Sumrin 1994 og 1995 var
þorskur merktur á Vestfjarða-
miðum, á veiðislóð í Djúpál, í
reglugerðarhólfum norður og
norðaustur af Horni og innan
tólf mílna markanna út af Rit
og Deild. Við merkingarnar
voru notaðar tvær gerðir
merkja: plötumerki og slöngu-
merki og voru endurheimtur
eftir merkjagerð svipaðar fyr-
stu mánuðina eftir merkingu.
Eftir því sem lengra leið frá

merkingu dró hlutfallslega
meira úr endurheimtum þorsks
sem merktir höfðu verið með
plötumerkjum. Merkingar
sýndu að smáþorskur er frem-
ur staðbundinn uns kynþroska
er náð. Hann endurveiðist nær
eingöngu á Vestfjarðarmið-
um. Þegar hann verður stærri
og kynþroska leitar hann eins
og stærri merkti þorskurinn á
hrygningarstöðvarnar við
Suður- og Vesturland. Að lok-

inni hrygningu gengur hann á
ný á sumarætisslóðirnar við
Norðvesturland.

Hlutfall smáþorsks (minni
en 55 cm við merkingu) sem
var undir 55 cm við endur-
heimtu, var hæst í Djúpál, á
svæði sem opið er fyrir öllum
veiðum. Lægst var hlutfallið
úr merkingunum á friðaða
svæðinu norðaustur af Horni
og út af Rit. Samanburður á
vexti smáþorsks sýndi að á

þeim svæðum sem hann fékk
hvað mesta friðun, bætti hann
mest við sig í lengd. Niður-
stöður þessar sýna því að
friðun á grunnslóð og friðun á
svæðum þar sem smáfiskur
heldur sig, getur skilað þeim
árangri sem að er stefnt, þ.e.
að gefa ungfiskinum tækifæri
á að vaxa og dafna og skila
þannig stofninum meiri af-
rakstri til lengri tíma litið.

– eirikur@bb.is

Friðun á grunnslóð getur
skilað tilætluðum árangri

Breyting á lögum um
lögheimili samþykkt
Alþingi hefur samþykkt

breytingu á lögum um lög-
heimili og skipulags- og bygg-
ingarlögum, en með lögunum
er bætt við 1. gr. lögheimilis-
laga ákvæði um að dvöl í hús-
næði sem byggt er á svæði
sem skipulagt er sem frí-
stundabyggð geti ekki talist
ígildi fastrar búsetu og að
skráning lögheimilis í slíku
húsnæði verði af þeirri ástæðu
óheimil. Til að tryggja skýr-
leika laga eru jafnframt gerðar
breytingar á skipulags- og
byggingarlögum þar sem
einkum er fjölgað orðskýring-
um. Með lagabreytingunni er
brugðist við dómi Hæstaréttar
frá 14. apríl 2005 í svonefndu
Bláskógabyggðarmáli, mál nr.
474/2004. Eins og sagt hefur
verið frá mótmælti bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar þessari laga-
breytingu fyrir skemmstu, og
var við það tækifæri samþykkt
tillaga bæjarfulltrúans Jónu
Benediktsdóttur, með 5 at-
kvæðum gegn 4, þar sem segir
meðal annars:

„Með því lagafrumvarpi
sem nú er til umfjöllunar hjá
Alþingi eru yfirráð sveitarfé-
laga yfir byggð, sem þau hafa
skipulagt í landi sínu verulega
takmörkuð. Undirrituð telur
að betra hefði verið að heimila
sveitarfélögum að leyfa fasta
búsetu og skráningu lögheim-

ilis í húsnæði sem byggt er á
svæði sem skipulagt er sem
frístundabyggð, en jafnframt
að breyta lögum þannig að
íbúar á slíkum svæðum nytu
minni þjónustu en aðrir íbúar
viðkomandi sveitarfélags.
Með því væri sveitarfélögum
í sjálfsvald sett hvort þau vilja
heimila slíkt í sínu sveitarfé-
lagi og þá með hvaða skilyrð-
um. Slíkt gerði væntanlega
kröfur á sveitarfélög um að
þau skilgreindu hvaða þjón-
usta verði í boði fyrir þá íbúa
sem óska eftir að skrá lög-
heimili í frístundabyggð. Ósk-
að er eftir því að bæjarstjórn
geri athugasemdir við frum-
varpsdrögin eins og þau eru í

dag og reyni að fá þeim breytt
þannig að þau takmarki ekki
yfirráð sveitarfélaga yfir landi,
sem er í þeirra forsjá, meira
en nú er.“

Lagabreytingin mun ekki
hafa þau áhrif að útilokað
verði að fá samþykki fyrir lög-
heimilisskráningu í skipu-
lagðri frístundabyggð ef við-
komandi einstaklingur á þar
fasta búsetu. Slík skráning
getur hins vegar ekki farið
fram fyrr en sveitarstjórn hef-
ur samþykkt breytingu á
skipulagi fyrir viðkomandi
svæði. Jafnframt útilokar
breytingin ekki skráningu lög-
heimilis í sumarhúsum sem
standa utan skipulagðrar frí-

stundabyggðar ef viðkomandi
einstaklingur á þar fasta bú-
setu.

Eins og greint hefur verið
frá fluttu tveir íbúar á Ísafirði
nýlega lögheimili sitt innan
Ísafjarðarbæjar, frá Ísafirði til
Dýrafjarðar, en við nánari
athugun kom í ljós að híbýlin
í Dýrafirði teljast samkvæmt
fasteignamati sumarbústaður.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar sam-
þykkti flutninginn eftir að hafa
fengið umsögn frá bæjarlög-
manni, þar sem m.a. kom fram
Ísafjarðarbæ væri ekki heimilt
að synja framkominni beiðni
um skráningu lögheimilis í
sumarbústað.

– eirikur@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill hafa vald til þess að leyfa lögheimilisskráningu í frístundabyggð.
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Áramótin
Mikið þarf að hafa fyrir
því að kveikja í ártalinu

Ein er sú áramóthefð sem
Ísfirðingum er hvað mikil-
vægust, tendrun ártalsljósanna
í hlíðinni fyrir neðan Gleiðar-
hjalla þegar klukkan slær tólf
að kvöldi gamlársdags. Nýja
árið hefur verið tilkynnt Ís-
firðingum og gestum á þennan
hátt í áratugi og fyrir mörgum
er gamla árið ekki liðið fyrr
en það sést á ljósaskiltunum
uppi í hlíð. Væntanlega rann
árið 2005 aldrei sitt skeið á
enda fyrir þeim sömu, þar sem
einn þeirra vösku manna sem
vann að undirbúningi ártalsins
rann á svelli niður hlíðina og
kastaðist svo 30 metra leið í
urð og grjóti. Varð þetta til
þess að hætt var við brennuna
í fyrra, í fyrsta sinn í langan
tíma.

Kannski hugsa fæstir til
þess yfir kampavínsglasinu á
miðnætti hvað ísfirskir skátar
þurfa að leggja á sig ár hvert
til að ýta nýju ári af stað. Sá
maður sem eflaust hefur farið
hvað oftast upp í hlíð undan-
farin 10-20 ár er Eiríkur Gísla-
son. Hann þekkir vel stemmn-
inguna, erfiðið og steinolíu-
lyktina sem fylgja áramótum
ungra, ísfirskra skáta.

Hefur farið alls níuHefur farið alls níuHefur farið alls níuHefur farið alls níuHefur farið alls níu
sinnum upp í hlíðsinnum upp í hlíðsinnum upp í hlíðsinnum upp í hlíðsinnum upp í hlíð

Eiríkur byrjaði að fara upp í
hlíð strax eftir fermingu og
telur að hann hafi í það heila
tendrað ártalið níu sinnum.

„Þegar ég byrjaði voru
ákveðin kynslóðaskipti í gangi.
Strax á mínum öðrum áramót-
um uppi í hlíð var ég sá eini
sem hafði farið áður. Ég hafði
því mestu reynsluna þó hún
hafi kannski ekki verið neitt
sérstaklega mikil, og úr varð
að ég fór á hverju ári fram á
þrítugsaldur.

Það hefur aldrei verið neitt
vandamál að fá menn með sér
í þetta, þó þeir missi kannski
af góðu áramótapartíi. Mögu-
lega er liðið í mismiklu stuði
þegar lagt er af stað upp í hlíð,
en þetta er alltaf jafn gaman
þegar komið er upp eftir. Þau
áramótapartí sem ég hef upp-
lifað eftir að ég hætti að fara
upp í hlíð hafa ekki setið nærri
því jafn fast í minningunni og
ártalið.“

miklu viðkvæmari og það
þurfti víst að gera við þær á
hverju einasta ári.“

Tilbúinn 2000-vandiTilbúinn 2000-vandiTilbúinn 2000-vandiTilbúinn 2000-vandiTilbúinn 2000-vandi
„Til að mynda stafina eru

notaðir um það bil 150 hefð-
bundnir kyndlar, svipaðir
þeim sem maður sér í Indiana
Jones myndunum, þar sem
hampi er vafið utan um tré-
skaft.

Sum árin hafa grindurnar
verið endurnýttar og skrifaður
einhvers konar átta stafa frasi
á eftir ártalsbrennunni, svo
sem eins og „góða nótt“, „gott
nýár“ eða eitthvað slíkt. Það
fer nú eftir metnaði manna í
hvert sinn hvort þeir hreinlega
nenna að mynda önnur skila-
boð, það er nefninlega svolítil
vinna að undirbúa kyndlana.
Þar að auki er þessi hampur
sem notaður er í kyndlana alls
ekkert ókeypis. Það hefur líka
verið á brattann að sækja á
21. öldinni, því það þarf tals-

vert fleiri kyndla í að mynda
20 en 19.

Áramótin 1999/2000 lent-
um við í svokölluðum 2000-
vanda, viljandi að sjálfsögðu,
og sumir muna eflaust eftir
því að um tíma logaði ártalið
1900 áður en hið rétta var
myndað. Ég held að ártalið
uppi í hlíð hafi verið eina app-
aratið í bænum sem lenti í
einhverjum 2000-vanda.“

Steinolíulykt afSteinolíulykt afSteinolíulykt afSteinolíulykt afSteinolíulykt af
jakkafötunumjakkafötunumjakkafötunumjakkafötunumjakkafötunum

„Á hverju ári þarf að panta
hampinn frá Ellingsen, vefja
kyndlana og leggja þá í olíu.
Það er alls ekki nóg að væta
bara upp í þeim korteri fyrir
brennu, menn þurfa að vera
vel undirbúnir. Þetta er þannig
séð algjör skítavinna. Menn
eru í sjógöllum við þetta, en
þrátt fyrir það anga þeir af
olíu í fleiri daga á eftir.

Þó að brennan sé að stórum
hluta undirbúin í björtu, má

alls ekki fara með kyndlana
sjálfa upp eftir fyrr en um
kvöldið. Eitt árið ætluðu menn
að spara sér vinnuna um
kvöldið og reyna að fá aðeins
minna af steinolíu á jakkafötin
með því að stilla upp kyndlun-
um um daginn. Svo þegar
kveikja átti í voru kyndlarnir
svo hrímaðir að þeir hreinlega
brunnu ekki. Það þurfti því að
byrja á að verma þá áður en
hægt var að kveikja í.“

Laun erfiðisinsLaun erfiðisinsLaun erfiðisinsLaun erfiðisinsLaun erfiðisins
vel þess virðivel þess virðivel þess virðivel þess virðivel þess virði

Þrátt fyrir allt vesenið telur
Eiríkur að laun erfiðisins séu
þess virði og eflaust eru Ís-
firðingar flestir sammála hon-
um.

„Ég veit ekki til þess að
nokkurt annað bæjarfélag á
landinu tendri ártal á þennan
hátt. Ég veit að á Vaðlaheiði í
Eyjafirði er kyndlum raðað á
jörðina sem er náttúrlega ekki
eins fallegt og að raða þeim á

grindur. Á nokkrum öðrum
stöðum á landinu er síðan
komið upp flúorljósum sem
kveikt er á neðan úr bæ, og
það þykir náttúrlega það allra
lélegasta í þessum bransa. Hér
myndi engum þykja það boð-
legt.“

Ekki viss um aðEkki viss um aðEkki viss um aðEkki viss um aðEkki viss um að
hafa kveikt í sínuhafa kveikt í sínuhafa kveikt í sínuhafa kveikt í sínuhafa kveikt í sínu

síðasta ártalisíðasta ártalisíðasta ártalisíðasta ártalisíðasta ártali

Eiríkur hefur ekki tekið þátt
í ártalsbrennunni undanfarin
fjögur ár og segist ekki fara
upp í hlíð þetta árið.

„Maður veit þó aldrei hvað
síðar verður. Ég er alls ekkert
viss um að ég hafi kveikt í
mínu síðasta ártali. Það er að
vísu hefð fyrir því að ungl-
ingar á grunn- og mennta-
skólaaldri sjái um brennuna.
Kannski að það fari að breytast
á þessum tímum forsjár-
hyggju, maður veit aldrei.“

Mjög misjafnarMjög misjafnarMjög misjafnarMjög misjafnarMjög misjafnar
aðstæðuraðstæðuraðstæðuraðstæðuraðstæður

Þó að ártalsbrennan sé ekki
beinlínis lífsnauðsynleg, og í
raun argasti óþarfi, hafa menn
í gegnum tíðina lagt mikið á
sig til að hægt sé að láta verða
af henni.

„Það eru mjög mismunandi
aðstæður þarna upp í hlíðinni,
þetta er frá því að vera alger-
lega autt upp í á kafi í snjó og
allt þar á milli. Uppi í hlíð eru
grindur úr áli sem mynda staf-
ina. Þær hafa verið geymdar
uppi í hlíð síðan þær voru
teknar í notkun einhvern tím-
ann á níunda áratugnum.
Stundum hefur bara þurft að
reisa þær við, en stundum hef-
ur það verið meiriháttar að-
gerð að moka þær upp.

Ég held þetta hafi ekkert
verið auðveldara áður en ál-
grindurnar komu. Þá var not-
ast við trégrindur sem voru

Eiríkur (annar frá hægri) ásamt félögum sínum að undirbúa áramótskiptin fyrir neðan Gleiðarhjalla fyrir nokkrum árum.
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STAKKUR SKRIFAR

Áraskipti
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.

Þegar eitt ár kveður og annað tekur við líta menn um öxl og fram á veg
nokkurn veginn í sömu andrá. Öllum er hollt að staldra við og meta liðið og
velta fyrir sér hvað nýtt ár muni bera í skauti. Vandi er að spá, einkum um
framtíðina, er oft haft á orði. Hið liðna lítur hver sínum augum og tíminn
máir smáatriðin af heildarmyndinni, nema minnið kalli sérstaklega á hjá
þeim er rifjar upp. Hver er sýnin sem blasir við Vestfirðingi? Fólki fækkar,
enn eitt árið. Því miður er ekki lát á. Engin stórslys hafa orðið og náttúran
að sínu leytinu verið fremur hagstæð mannlífi. Afli dróst saman. Samgöngur
voru í forgangi og eru enn. Tvennt ber þar hæst. Nýr vegur yfir Mjóafjörð
og Reykjarfjörð verður lagður af vestfirskum verktökum og beðið er
ákvörðunar um jarðgöng frá Bolungarvík.

Við getum því litið fram á veginn í mörgum skilningi. Íbúar Bolungarvíkur
voru að ætlun Hagstofunnar 872 hinn 1. október s.l. Þeim hefur fækkað um
ríflega 300 síðan 1. desember 1991, voru þá 1179 og munar um minna. Þeir
er vilja muna vita hvernig rekið var á eftir vegabótum á miðjum níunda ára-
tugnum. Reistir voru vegskálar í framhaldinu. Því var mjög fagnað og kost-
aði talsvert, var enda hluti svo nefndrar Ó-vega áætlunar, sem einnig tók til
Ólafsfjarðarmúla, þar voru gerð göng, og Ólafsvíkurennis. Nú eru viðhorf
breytt og vegabætur, sem gerðar voru fyrir tæpum tveimur áratugum duga
ekki. Á sama tíma krefjast íbúar á Suðurlandi bóta á samgöngum sínum.

Vestfirðingar sýnast ætla að hafa betur.
Hvað með sveitarfélögin sjálf? Fjárhagur þeirra virðist áður hafa staðið

betur en nú. Miklar lántökur hafa verið samþykktar af hálfu Ísafjarðarbæjar.
Mörgum er spurn hvað sé eftir af því sem fékkst fyrir sölu hlutarins í Orku-
búinu. Gleðiefni var að Halldór Halldórsson skyldi kosinn formaður Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga. Vitað er að það mun kosta nokkur ferðalög.
Hvað með önnur á vegum sveitarfélaga á Vestfjörðum? Er ekki löngu
tímabært að spara þar? Grímur Atlason er bæjarstjóri í Bolungarvík. Hann
vill meira samstarf sveitarfélaga við Ísafjarðardjúp. Þau eru nú þrjú og
íbúar 5.173. Er ekki tímabært að sameina kraftana enn frekar? Ekki er sér-
stök tæknideild í Bolungarvík, ein starfar fyrir tvö sveitarfélög.

Krafa um jarðgöng kallar á sameiningu sveitarfélaga. Byrjun Gríms er
góð en næstu skref má gjarna stíga strax og þá með sameiningu sveitarfélag-
anna þriggja að markmiði til hags íbúanna. Endurbætur Þingeyrarflugvallar
eru íbúum öllum til gagns. Samstöðu má auka og efla styrk þessara rúm-
lega 5000 íbúa. Ósagt skal látið hver verður framtíð Orkubúsins en vonað
að það eigi sér langa sögu sem og peningastofnanir í eigu heimamanna.

Að mörgu er að hyggja, en lesendum óskað gleði og farsældar á nýju ári
og þökkuð fylgdin á því er senn kveður.

Engin sjálfseignarstofnun MarkaðsstofuEngin sjálfseignarstofnun MarkaðsstofuEngin sjálfseignarstofnun MarkaðsstofuEngin sjálfseignarstofnun MarkaðsstofuEngin sjálfseignarstofnun Markaðsstofu
Ekki verður af stofnun sjálfseignarstofnunar um starfsemi Markaðsstofu Vest-
fjarða á þessu ári eins og vonast hafði verið til og verða sveitarfélög í fjórðungn-
um rukkuð um framlög til skrifstofunnar líkt og á síðasta ári. Heildarupphæð
framlagsins er liðlega 7 milljónir króna sem deilist niður á sveitarfélög eftir íbúa-
fjölda þeirra þann 1. desember í fyrra. Kemur þetta fram í bréfi frá Aðalsteini
Óskarssyni, framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga, til sveitarfé-
laganna en sambandið sér um innheimtu framlaga fyrir Markaðsstofuna.

Lionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörn
Félagar í Lionsklúbbi Ísafjarðar hafa fært leikskólanum Sólborg á Ísafirði peningagjöf að
upphæð 25.000 krónur sem er hluti ágóða af skötusölu félagsins. Það voru þau Bjarn-
dís Friðriksdóttir og Kári Jóhannsson sem færðu Helgu Björk Jóhannsdóttur ávísunina
en að því er fram kemur á vef leikskólans munu peningarnir koma að góðum notum.
Skötusalan er aðaltekjulind Lionsmanna og allur ágóði sölunnar rennur til líknarmál.
Lionsmenn hafa látið þá fjármuni sem safnast við skötusöluna renna til góðra mála,
eins og í tækjakaup fyrir Fjórðungssjúkrahúsið og eitt og annað sem vantað hefur.

Á annað hundrað íbúar í
Súgandafirði hafa skrifað und-
ir mótmælaskjal vegna hug-
mynda Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar um
sameiningu unglingastiga
grunnskólanna á Suðureyri og
Flateyri við Grunnskólann á
Ísafirði.

„Við undirritaðir íbúar í
Súgandafirði mótmælum harð-
lega þeim hugmyndum sem
kynntar hafa verið í fræðslu-
nefnd um að leggja niður ungl-
ingastig grunnskólanna á Suð-
ureyri og á Flateyri. Við álít-

um að þær leiðir til sparnaðar
sem felast í þeirri aðgerð séu
atlaga að byggð í Súgandafirði
og Önundarfirði. Við skorum
á fræðslumálayfirvöld Ísa-
fjarðarbæjar að falla strax frá
öllum slíkum hugmyndum og
beina frekar kröftum sínum í
að leyfa þessum skólum að
eflast og fá að njóta sérstöðu
sinnar“, segir í bréfi íbúanna.

Mótmælin voru tekin fyrir
á fundi bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar sem þakkaði erindið og
vísaði því til fræðslunefndar
til skoðunar.                 – hbh Suðureyri.

„Atlaga að byggð í Súgandafirði og Önundarfirði“

Ísafjarðarbær endurnýjar sorphirðu
samninga við Gámaþjónustu Vestfjarða

Gámaþjónusta Vestfjarða
ehf. og Ísafjarðarbær hafa
undirritað þrjá samninga um
gámaþjónustu og sorphirðu á
svæðinu. Samningarnir gilda
allir til ársins 2010. Samning-
arnir varða sorphirðu og gáma-
hreinsun í Ísafjarðarbæ og
urðun á óbrennanlegu sorpi
að Klofningi við Flateyri.
Sorphirða og gámahreinsun
eru áframhald á verki sem
Gámaþjónustan hefur unnið
fyrir Ísafjarðarbæ þar til samn-
ingurinn rann út í haust, en
við hefur bæst samningur um
sorphirðu við Klofning í Ön-
undarfirði um umhirðu á urð-
unarsvæði fyrirtækisins.

„Við erum ákaflega lukku-
legir með þetta því samning-

arnir styrkja okkur í því sem
við erum að gera. Við teljum
að við séum á réttri leið þar
sem okkur er treyst“, segir
Ragnar Ágúst Kristinsson, hjá
Gámaþjónustunni. Spennandi
tímar eru framundan hjá Gáma-
þjónustunni og má þar nefna
að verið er að breyta aðstöðu
fyrirtækisins að Kirkjubóli
svo hægt sé að taka í gagnið
flokkunarstöð fyrir pappa upp
úr áramótum. „Það er mikið
að gerast í þessum endurvinn-
slumálum og við erum farnir
að vinna heilmikið með Úr-
vinnslusjóði“, segir Ragnar.

Gámaþjónusta Vestfjarða
ehf. var stofnuð á Ísafirði á
haustdögum 1988 og er fyrir-
tækið því orðið 18 ára gamalt. Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Ragnar Kristinsson hjá Gámaþjónustu Vestfjarða við undirskriftina.
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Árbær fær rausnalega gjöfÁrbær fær rausnalega gjöfÁrbær fær rausnalega gjöfÁrbær fær rausnalega gjöfÁrbær fær rausnalega gjöf
Fiskvinnslu og útgerðarfyrirtækið Jakob Valgeir ehf. í Bolungarvík hefur fært íþrótta-
miðstöðinni Árbæ að gjöf hlaupabretti í þreksal íþróttamiðstöðvarinnar. Hlaupabrettið
sem er af gerðinni Thechnogym Run Excite 700 hefur að geyma öll helstu kosti sem
þrektæki af þessari gerð hafa upp á að bjóða. Verðmæti þessara gjafar eru um 1100
þúsund krónur. „Nýja hlaupabrettið er kærkomin viðbót við tækjabúnað þreksalarins,
en mikil aukning er á fjölda þeirra sem stunda reglulega líkamsrækt í þreksalnum sér til
hressingar og heilsubótar“, segir í frétt á vef Bolungarvíkur.

Þökkuð góð störf fyrir skíðahreyfingunaÞökkuð góð störf fyrir skíðahreyfingunaÞökkuð góð störf fyrir skíðahreyfingunaÞökkuð góð störf fyrir skíðahreyfingunaÞökkuð góð störf fyrir skíðahreyfinguna
Stjórn Skíðafélags Ísfirðinga þakkaði Þorláki Baxter og Jóhanni Króknes

áralangt og farsælt samstarf í hádegisverðarboði á Hótel Ísafirði fyrir jólin.
Jóhanni Króknes Torfasyni var þakkað samstarf á skíðasvæði Ísfirðinga til
margra ára en hann lét af störfum um síðustu mánaðamót. Þorláki Baxter

Kristjánssyni var þakkað óeigingjarnt starf í þágu félagsins en hann hefur
þjálfað hjá félaginu frá því rétt eftir 1980 og til 2006 með einhverjum

hléum. Í þakklætisskyni voru þeim afhentir skildir og skíðaúlpur.

Tilboð hafa verið opnuð
hjá Ríkiskaupum í verkefni
á sviði GSM-farsímaþjón-
ustu á landinu, en meðal
verkefna sem fjarskipta-
sjóður stendur að er að þétta
farsímanetið á þjóðvegi 1
og öðrum helstu stofnveg-
um og á helstu ferðamanna-
stöðum. Í þessum áfanga

voru boðnir út ódekkaðir vega-
kaflar á hringvegi 1 og fimm
fjallvegum, Fróðárheiði, Stein-
grímsfjarðarheiði, Þverár-
fjallsveg, Fagradal og Fjarð-
arheiði.

Að auki er ætlunin að setja
upp sendi í Flatey á Breiða-
firði en hann mun ná til nærri
því helmings leiðarinnar um

Barðaströnd þar sem farsíma-
þjónustu nýtur ekki við í dag.
Alls eru þessir vegarkaflar um
500 km langir.

Þrjú tilboð bárust, eitt frá
Og fjarskiptum ehf. og tvö frá
Símanum hf., annað fráviks-
tilboð.Tilboð Og fjarskipta
ehf. og Símans hf. eru nokkuð
yfir kostnaðaráætlun. Tilboð

Og fjarskipta ehf. hljóðar
uppá 669 milljónir króna og
tilboð Símans hf. er 598
milljónir og frávikstilboðið
535 milljónir króna. Verk-
tími hjá Og fjarskiptum er
samkvæmt tilboðinu 20
mánuðir en 12 mánuðir í
báðum tilboðum Símans.

– eirikur@bb.is

Tilboð opnuð í farsímaþjón-
ustu á Steingrímsfjarðarheiði

Árangur þeirra verkefna
sem unnin hafa verið í Ísa-
fjarðarbæ í tengslum við Evr-
ópuverkefnið Usevenue þykir
mjög góður, að því er fram
kemur í samantekt Rúnars Óla
Karlssonar ferðamálafulltrúa
til bæjaryfirvalda. Eins og
fram hefur komið snýr verk-
efnið að þróun viðburða, við-
burðaskipulagningu og sam-
starfi viðburða í þeim löndum
sem þátt taka í verkefninu.
Verkefnið er styrkt af Norð-
urslóðaáætlun Evrópusam-
bandsins og það fjármagn sem
kom í hlut verkefnisins í Ísa-
fjarðarbæ nemur um 5,4 millj-
ónum króna á gengi dagsins í
dag.

Þau verkefni sem Rúnar
ræðir um í bréfinu eru Fossa-
vatnsgangan, Skíðavikan, Úti-

lífveran og Evrópumeistara-
mót í Mýrarknattspyrnu. „Eins
og oft vill verða í verkefnum
af þessu tagi, þá getur árang-
urinn verið misjafn og ekki
gengur allt upp sem lagt var
af stað með. Þó er óhætt að
segja að árangurinn hjá við-
burðarstjórnendum í Ísafjarð-
arbæ hafi verið mjög góður“,
segir Rúnar m.a. í úttekt sinni.

„Það er ljóst að árangur
þeirra verkefna sem unnin
voru í Ísafjarðarbæ er umtals-
verður og hefur vakið eftirtekt.
Eins og áður hefur verið sagt
í þessari samantekt, ber þar
fyrst og fremst að þakka þeim
viðburðarskipuleggjendum
sem að verkefninu hafa kom-
ið“, segir Rúnar Óli enn frem-
ur í úttektinni.

– hbh

Góður árangur af
Usevenue-verkefnum

Mýrarboltamótið á Ísafirði er einn þeirra
viðburða sem tengdist Usevenue.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt kaup á eign-
arhluta í Fjarðarstræti 20 á Ísafirði fyrir 1,6 milljónir
króna. Bæjarráð hafði falið bæjarstjóra að ganga til við-
ræðna við Lögsýn ehf. um kaup á eignarhlutnum og liggja
nú fyrir drög að kaupsamningi. Við Fjarðarstræti 20
standa skúrar sem hýst hafa ýmiskonar geymslur og at-
vinnustarfsemi í gegnum tíðina.

Aðspurður um málið segir Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri að á sínum tíma hafi verið ákveðið að hefja uppkaup
á skúralengjunni þar sem hún samræmist ekki framtíðar-
skipulagi á svæðinu. Skúrarnir eru keyptir með niðurrif í

huga, en hingað til hefur Ísafjarðarbær leigt þá út eða nýtt
á annan hátt. Ef kaupin ganga eftir mun sveitarfélagið
eiga alla nema einn hluta lengjunnar.

Þess má geta að verktakafyrirtækið Ásel ehf. á Ísafirði
sótti í enda nóvember um lóðina fyrir atvinnuhúsnæði.
Hefur umhverfisnefnd Ísafjaðrarbæjar tekið jákvætt í er-
indið og falið byggingarfulltrúa að ræða við umsækjanda,
en tekur fram að eigi að vera hægt að úthluta lóðinni sam-
kvæmt gildandi deiliskipulagi þurfi að færa grjótvörn um
20 metra til norðurs.

– hbh

Ísafjarðarbær kaupir nær alla
eignarhlutana í Fjarðarstræti 20

Umrædd skúralengja við Fjarðarstræti á Ísafirði.

Vilja halda veginum í Leirufjörð opnum
Ferðaþjónustuaðilar og nokk-

rir land- og sumarhúsaeigend-
ur á Snæfjallaströnd hafa
óskað eftir því við bæjaryfir-
völd í Ísafjarðarbæ og land-
eiganda Leiru í Leirufirði að
umdeildur vegaslóði yfir
Öldugilsheiði og niður í Leiru-
fjörð verði opinn tvo mánuði
á ári. Undir erindið er ritað
fyrir hönd Átthagafélags Snæ-
fjallahrepps, Ferðaþjónustu í
Dalbæ og Snjófjallaseturs.
Vilja bréfritarar að í landi
Leiru verði gerð vörn svo bílar
komist ekki lengra en vegur-
inn nær, hlið verði sett upp í
Unaðsdal til að loka veginum
utan ákveðins opnunartíma og
Vegagerð ríkisins verði falið

að annast framkvæmdir og
gæta þess að sem best verði
gengið frá öllum vegsum-
merkjum. Þá er einnig lagt til
að vegarslóði verði lagður af
Öldugilsheiði upp að Dranga-
jökli.

„Vegurinn að Leiru er kom-
inn. Hann var lagður af Hjalta
Samúelssyni, sem er vand-
virkur og annálaður jarðýtu-
stjóri við verk í áratugi. Það
var því ekki fært að standa
betur að vegagerðinni“, segir
í bréfinu. „Vegurinn er lagður
að mestu um stórgrýtis jökul-
holt, þar sem engum gróðri er
spillt. Óverulegur gróður fer
undir veginn, varla nema eins
og undir einn sumarbúastað

með tilheyrandi jarðraski. Um-
ferð takmörkuð yfir hásumar-
ið að Leirufirði og upp á
Drangajökul mun efla ferða-
þjónustu, auka skoðunarferð-
ir, með viðbótareftirspurn í
sjóferðir.“

„Víða um land hafa sveitar-
félög og ríkissjóður staðið að
ferðamannavegum að jöklum
og eyðibyggðum og hefur það
gefist vel. Hér má nefna vegi
upp að Snæfellsjökli og Lang-
jökli og vegum í Fjörður í
Grýtubakkahreppi, svo eitt-
hvað sé nefnt. Ekkert heyrist
um náttúruspjöll vegna um-
ferðar á þessum vegum. Það
er skoðun okkar að ná þurfi
samkomulagi um að sá vegar-

slóði sem kominn er um Öldu-
gilsheiði verði varanlegur og
til gagns, eins og stefnt var að

af fyrrum bændum í Snæ-
fjallahreppi. Óskað er eftir rík-
isframlagi til að vegagerð
þessi verði sem best“, segir í
niðurlagi bréfsins.

Erindið var tekið fyrir á

fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæj-
ar fyrir jól. Ráðið óskaði eftir
því að erindið yrði sent átt-
hagafélögum á svæðinu og
Umhverfisstofnun til umsagn-
ar.                                  – hbh

Hluti umrædds slóða.
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Pólitís
ar

Kristján Freyr Halldórsson
er yngstur fimm systkina, son-
ur Halldórs Helgasonar frá
Hnífsdal og Steingerðar Inga-
dóttur frá Ísafirði. Hann býr
með Bryndísi Stefánsdóttur,
sem ættuð er úr Grunnavík,
og saman eiga þau soninn
Stefán Bjart. Kristján hefur
víða komið við í lífinu, fengist
við pólitík, félagsmál, rokk-
tónlist auk þess sem hann hef-
ur frá því um árþúsundamótin
starfað sem bóksali, fyrst á
gólfinu í Bókabúð Máls og
menningar og nú í markaðs-
málum fyrir Eymundsson.
Auk þess stýrir hann bóka-
búðinni Eymundsson.is. Hann
sat í bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar fyrir Funklistann, bauð sig
fram fyrir Frjálslynda flokk-
inn, barst mikið á í félagslífi
Menntaskólans á Ísafirði þeg-
ar hann var þar við nám, stofn-
aði svo síðar listafélagið And-
rúm sem starfaði til skamms
tíma á Ísafirði, og hefur
trommað í ýmsum fræknum
sveitum, þar á meðal hljóm-
sveitinni Reykjavík! sem ver-

ið hefur að gera það gott síð-
ustu misserin. Bæjarins besta
lék forvitni á að heyra frekar
frá Kristjáni af því sem hann
hefur verið að möndla í gegn-
um tíðina, og sló því á þráðinn
suður í Hlíðar Reykjavíkur-
borgar þar sem Kristján býr
ásamt fjölskyldu sinni.

– Hvernig hófst þetta allt
saman; hvar ertu fæddur?

„Ég er fæddur á sjúkrahús-
inu á Ísafirði, sem sagt á bóka-
safninu. Þar sem Séð og heyrt
og Mannlíf eru geymd, að ég
held. Svo var barninu keyrt út
í Hnífsdal og þar var ég nær
sleitulaust til fimmtán ára ald-
urs í góðu stuði. Geng þar í
gamla barnaskólann sem svo
var lagður niður. Ég heyrði
einmitt af því í gær að það
hefði verið krísufundur á Flat-
eyri á dögunum út af svipuð-
um málum þar. Ég var að rifja
þetta upp í gær, ég held að ég
hafi verið í tólf ára bekk þegar
það var ákveðið að Hnífsdæl-
ingar skyldu ganga í skóla inni
á Ísafirði.“

– Voru þetta mikil við-

brigði? Blessun eða bölvun?
„Þetta voru mikil viðbrigði,

og ég man að þetta var mikið
hitamál. Og auðvitað eru mál
af þessum toga líka mikil
tilfinningamál. Ég man mjög
vel eftir þessu. Okkur fannst
þetta alveg skelfilegt þegar
þetta vofði yfir, en það gleym-
dist strax og þetta var gengið
í gegn. Það reyndist mikil
blessun að kynnast nýjum
krökkum. Við vorum um tíu
krakkar í mínum árgangi og
höfðum gott af því að komast
í stærri hóp. Það var náttúru-
lega bara frábært.“

„Við vorum að ræða þetta
svolítið á hljómsveitaræfingu
í gær. Ég held þetta sé frábært
fyrir krakkana að komast í
stærri félagsskap. Ástandið
getur orðið sérstakt í svona
litlum samfélögum, það er
alltaf ákveðin einangrun í
gangi og það komast kannski
ekki allir strax inn í hópinn.
En því fyrr sem krakkarnir
koma í stóra skólann því betra.

„Ég hef stundum velt þessu
fyrir mér með eldri Hnífsdæl-

inga – þetta eru kannski ein-
hverjar fleipur – en ég hef það
á tilfinningunni að þau hafi
ekki fallið eins auðveldlega
inn í hópinn og við gerðum.“

SymbólískurSymbólískurSymbólískurSymbólískurSymbólískur
harmleikurharmleikurharmleikurharmleikurharmleikur

„Það voru viss leiðindamál
með menntaskólagöngu mína,
en ég hafði þeim mun meiri
metnað fyrir félagslífinu og
því að hafa gaman á mennta-
skólaárunum, enda mjög skem-
mtileg ár. Því miður þurftu
bækurnar stundum að bíða af
þessum sökum. En á því sem
átti að vera síðasta árið mitt
kom upp vesen með eininga-
fjölda til útskriftar. Mér var hálf-
partinn lofað því af áfanga-
stjóra og námsráðgjafa að ef
ég stæði mig síðasta árið fengi
ég að útskrifast. Það varð úr
að ég tók á mig rögg, náði
öllum prófum og stóð mig vel.
En þá kom skólameistari til
skjalanna og sagði að þetta
stæðist ekki, uppá vantaði 3
einingar að mig minnir. Þetta

var árið 1995, og einn af verstu
dögum lífs míns var í júní
þegar félagar mínir útskrifuð-
ust án mín. Sama dag fékk ég
nokkra pakka frá ættingjum
sem vissu ekki betur. Það var
mjög leiðinlegt. Í ofanálag
keyrði ég á – á græna Súbarú-
inum sem pabbi hafði gefið
mér fyrir góðan árangur í skól-
anum. Ég hafði verið mjög
hreykinn af því þegar pabbi
gaf mér bílinn.“

– Þetta hefur verið mjög
symbólískur harmleikur að
klessukeyra bílinn, klessu-
keyra góða árangurinn í skól-
anum.

„Já, einmitt. Ég hafði gert
mixteip-spólu til að gleyma
sorgum mínum, og var að
skipta um hlið þegar ég missti
hana í gólfið. Þegar ég náði í
hana náði ég að banka í næsta
bíl fyrir framan.

Eftir þetta ætlaði ég að fara
í fýlu og var að hugsa um að
flytja til Bryndísar systur
minnar í Reykjavík og útskrif-
ast frá Menntaskólanum við
Sund, en hún átti heima hinum

megin við götuna frá þeim
skóla. Besti vinur minn, Gummi
[Guðmundur Birgir Halldórs-
son], hann var líka í Reykja-
vík, í Fjölbrautaskólanum við
Ármúla. Við Gummi urðum
vinir strax og ég flutti inn á
Ísafjörð og höfum eiginlega
verið að leika okkur saman
síðan, erum enn að. Það varð
hins vegar ekki úr að ég færi,
heldur kom Gummi vestur.
Heiðar Sigurðsson kom að
máli við mig og bað mig að
stjórna plötubúðinni Hljóm-
um, en ég hafði verið að vinna
þar um sumur og jól í nokkur
ár. Það varð úr í kjölfar þessa
að ég hélt áfram í MÍ, tók
söguáfanga hjá Svavari B. Jóns-
syni, sem var mjög skemmti-
legur maður og er það væntan-
lega enn, og undi mér vel við
það. Svo tók ég þátt í leikrit-
inu, eins og mín var von og
vísa, og tók að mér um leið að
leikstýra grunnskólakrökkum
í leikritinu Þú ert í blóma lífs-
ins, fíflið þitt eftir Davíð Þór
Jónsson. Þetta var gríðarlega
skemmtilegur tími. Á þessu

„Funklistinn sóttist eftir listabókstafnum F til yfirkjörstjórnar en
fékk ekki. Þrátt fyrir að við höfðum verið fyrri til með umsókn þá
fékk sameiginlegt framboð Alþýðubandalags, Kvennalista og
óháðra þann staf. Við fengum E, seinna heyrðum við af því að
margir sem ætluðu að kjósa okkur kusu F en ekki E.“
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Pólitíski bóksölurokk-
arinn frá Hnífsdal

okkar Magnússon fékk góða
afmælisgjöf í formi góðs
fylgis. Hann var tvítugur
þennan dag. Þorsteinn Jó-
hannesson oddviti X-D átti
ekki sama gengis að fagna.“

– Þessi tími hefur væntan-
lega verið ansi eftirminnileg-
ur?

„Jú, þetta var auðvitað of-
boðslega skemmtilegt og
góður skóli. Og við vorum nú
ekki ómerkilegri pappír í bæj-
arstjórn en allir hinir, þér að
segja.

„Við vorum að æfa Gauks-
hreiðrið um veturinn, eins og
ég sagði, og þar vorum við að
hoppa og skoppa og fíflast
mikið. Þar var iðulega spiluð
funk-músík til að hita upp, til
að koma leikurunum í fíling.
Ég var að vinna í Hljómum
og fékk alltaf plötur frá Kidda
í Hljómalind sem að innihéldu
sýrudjass og þvíumlíkt, og
þetta var mikið spilað í partí-
um um veturinn. Pólitískt
þenkjandi menn innan leik-
listarhópsins fóru svo að ræða
þessa hugmynd, að stofna
flokk, meðal annarra Hilmar
Magnússon og Kristinn Her-
mannsson. Eftir því sem leið
á þessar umræður urðum við
svo öll mjög heit fyrir hug-
myndinni, sem vatt upp á sig
í einhverju bríaríi á Sjallanum.
Ég var sjálfur ekki sá heitasti
til að byrja með, en tók að
sjálfsögðu virkan þátt í þessu,
hjálpaði til við að sanka að
flokknum fylgi og fá með-
mælendur með listanum.

„Hilmar og Kristinn voru í
fyrstu tveimur sætunum, en
ég í því þriðja, og ég sest í
bæjarstjórn þegar tæpt ár er
liðið af kjörtímabilinu eftir að
Hilmar flutti burt. Þetta var
auðvitað stórmerkilegt tíma-
bil, frá 1996-1998. Það var
nýbúið að sameina sveitarfé-
lagið og í mörg horn að líta.
Ég hélt áfram að vinna í plötu-
búðinni, meðfram því sem ég
sótti fundi og var í nefndum,
var í menningarnefnd. Ég
lærði einmitt heilmikið af
þessu sem hefur nýst mér í
ýmsu, og meðal annars bara
þeim bransa sem ég er í núna,

ári tók ég þátt í frábæru
Gaukshreiðri í MÍ, frumsýndi
með grunnskólanum um vorið
og þá var Funklistinn kominn
í bæjarstjórn. Skömmu síðar
útskrifaðist ég svo úr mennta-
skólanum.“

FunklistinnFunklistinnFunklistinnFunklistinnFunklistinn
– Þann 11. maí síðastliðinn

rifjaði Kristján Freyr upp
frækinn kosningasigur Funk-
listans þar sem flokkurinn
kom tveimur bæjarfulltrúum
í bæjarstjórn, en þann dag voru
10 ár liðin frá því gengið var
til kosninga í nýsameinuðu
sveitarfélagi Ísafjarðarbæjar.
Kristján sat sjálfur í þriðja sæti
og kom inn í bæjarstjórn þegar
oddviti flokksins fluttist úr
bænum til að sækja sér æðri
menntun. Í skrifum Kristjáns
kemur ýmislegt fróðlegt og
skemmtilegt fram. Meðal ann-
ars segir að flokkurinn hafi
aflað sér fjár með því að safna
meðmælum fyrir forsetafram-
boð Ástþórs Magnússonar, að
frambjóðendur flokksins hafi
fengið morðhótanir í síma.
Fleiri eftirminnilegir punktar
hljóma svo, með orðum Krist-
jáns:

„Kosningavél Sjálfstæðis-
flokksins báru  sögur um að
við þrír sem sátu í efstu sætum
værum skráðir í Háskóla Ís-
lands haustið eftir. Þó svo að
tveir okkar ættu eftir minnst
eitt ár af menntaskóla.

Funklistinn sóttist eftir lista-
bókstafnum F til yfirkjör-
stjórnar en fékk ekki. Þrátt
fyrir að við höfðum verið fyrri
til með umsókn þá fékk sam-
eiginlegt framboð Alþýðu-
bandalags, Kvennalista og
óháðra þann staf. Við fengum
E, seinna heyrðum við af því
að margir sem ætluðu að kjósa
okkur kusu F en ekki E.

„Það var sérlega minnis-
stætt þegar við stóðum í dyra-
gættinni í kúluhúsinu með
lítið útvarpstæki sem hafði
einstaklega lélegt loftnet.
Þannig fengum við fyrstu tölur
í samlesnum fréttum kl. 22.00,
mjög óljósar.

„Á kjördag áttu tveir odd-
vitar flokka afmæli. Himar

Forsíða 2. tbl. Elgsins, tímarits Funklistans, með yfirskriftinni
„Við leysum dagvistunarmálin“. Mynd: Kristján Freyr Halldórsson.

verslunarrekstrinum.“

„It’s a family affair“„It’s a family affair“„It’s a family affair“„It’s a family affair“„It’s a family affair“
– Hvað er eftirminnilegast

frá þessum tíma í bæjarstjórn-
inni?

„Það var auðvitað mjög
eftirminnilegt þegar meiri-
hlutinn sprakk. Hitamálið var
hvort nýta ætti Norðurtanga-
húsið undir grunnskólann, og
við vorum ekki sammála um
það funklistamenn í bæjar-
stjórn. Tillögur meirihlutans
stíluðu inn á það sem mér
fannst vera keypt niðurstaða
frá VST um að grunnskólinn
ætti heima í Norðurtangahús-
inu. Mér fannst þetta svo rosa-
lega fjarstæðukennt sjálfum,
þó það ætti að vera hagstætt,
þá sá ég það ekki fyrir að
skólanum væri best að vera
þarna alveg í fjörugarðinum.
Ég held að það hafi alveg verið
rétt hjá mér, eftir á að hyggja.

„Það var ekki bara meiri-
hlutinn sem sprakk heldur
klofnuðu flokkar í afstöðu
sinni til þessa máls, bæði
Funklistinn og Sjálfstæðis-
flokkurinn. Eftir þetta var
myndaður nýr, dálítið undar-
legur meirihluti. Mér var boð-
ið í meirihluta sjálfum, en mér
flaug það ekki í hug. Þó við
Kristinn værum ekki sama
sinnis í þessu eina máli þá
unnum við vel saman, og unn-
um okkar mál í sameiningu
eftir þetta. Ég vildi halda
flokksheildinni sterkri!“, segir
Kristján og hlær. „It’s a family
affair, eins og Sly Stone söng
svo oft þetta vor.

„Dagurinn sem þetta gerðist
er stórkostlegur í eftirminn-
ingunni. Ég var að vinna í
Hljómum og búðin opnaði kl.
10 um morguninn. Ég hafði
lítið gefið uppi um afstöðu
mína í málinu og menn voru
að slæðast inn í búð allan dag-
inn til að mæla mig út. Menn
vissu kannski betur hvar Krist-
inn stóð í þessu, og það leit út
fyrir að ég væri oddamaður í
þessu öllu saman. Sem ég held
hreinlega að ég hafi verið. Það
var þannig ég sem að réði
þessum örlögum, barnaskól-

inn hefði getað verið í Norður-
tanganum. Ég er líka mjög
ánægður með það sem er að
gerast í málefnum grunnskól-
ans í dag, á þessari lóð sem
skólinn hefur til umráða.

„En svo við víkjum okkur
aftur að sögunni: Ég man eftir
því að Þorsteinn Jóhannesson
kom í búðina til mín og sagði
eitthvað á borð við: „Sæll
Kristján, áttu nokkuð Best of
Dvoržak?“ Eða keypti ein-
hverja svoleiðis músík hjá mér
– en ég held að hann hafi ekki
náð að toga neitt út úr mér,
svo ég muni. En þeir voru
nokkrir bæjarfulltrúarnir sem
keyptu sér geisladiska þennan
dag.

„Mönnum var mjög heitt í
hamsi á fundinum seinnipart-
inn. Hann var haldinn fyrir
fullum sal af fólki, og þessi
dagur var að mörgu leyti mjög
erfiður. Ég man að ég steig í
pontu, skjálfandi á beinunum,
og sagði að mér þætti ekki
gaman að þessum sandkassa-
leik, að mér virtist menn vera
að rífast eins og krakkar um
það hver ætti sterkasta pabb-
ann, eða álíka. Mér fannst

þetta ekki góðar kappræður
sem fóru þarna fram miðað
við hvað þetta var alvarlegt
mál, við vorum að reyna að
hugsa um börnin okkar.“

– Hefurðu verið viðriðinn
flokkapólitík frá því Funklist-
inn leið undir lok?

„Jú, í alþingiskosningunum
1999 sat ég í fimmta sæti á
lista Frjálslynda flokksins.
Þarna sátum við Begga Hall-
dórs m.a. En ég hef ekkert
verið viðriðinn þetta síðan. Og
því síður Frjálslyndum. Hvað
mönnum gengur til þar innan-
borðs er óskiljanlegt með öllu.
Flokkurinn er nú ættaður frá
Ísafirði og mér finnst eðlilegt
að heyra einhver viðbrögð frá
forystumönnum þar við þessu
lýðskrumi sem á sér stað innan
flokksins

– Hefurðu enn pólitískan
metnað? Gengurðu kannski
„með þingmann í maganum“,
eins og þeir segja?

„Tja, ef ég hefði ekki flutt
suður þarna ’98 þá hefði ég
ábyggilega skipt mér meira af
pólitík en ég hef gert. 1999 er
ég nýfluttur suður og er enn
með lögheimili á Ísafirði, og

hafði kannski meiri áhuga á
pólitíkinni fyrir vestan en hér.
En nei, ég geng ekki með
neinn þingmann í maganum.
Ég hef vandað mig við að láta
ekki pólitíkina fara of mikið í
taugarnar á mér. En í sveitar-
stjórnarmálum hér syðra hef
ég ekki verið neitt sérlega
ánægður með gang mála, en
það hreyfir ekkert mikið við
mér. Mér er nokk sama með
þennan nýja meirihluta, frekar
þá Sjálfstæðisflokkinn – Fram-
sóknarflokkinn ætti náttúru-
lega bara að taka úr umferð
og krota út á landsvísu. Mér
finnst hins vegar gott að skipta
út mönnum í valdastöðum, að
þetta sé ekki alltaf sama fólk-
ið. Það er alveg sami rassinn
undir þeim öllum með það –
og ég held það sé tilvalið að
gera eitthvað í því með ríkis-
stjórnina, það væri gott að
skipta þar í vor. En málin
hefðu snúið öðruvísi ef ég
hefði ekki flutt og farið að
gera eitthvað allt annað.“

Að teika sér eldriAð teika sér eldriAð teika sér eldriAð teika sér eldriAð teika sér eldri
og flinkari mennog flinkari mennog flinkari mennog flinkari mennog flinkari menn

„Ég hef vandað mig við að láta ekki pólitíkina
fara of mikið í taugarnar á mér. En í sveitar-

stjórnarmálum hér syðra hef ég ekki verið neitt
sérlega ánægður með gang mála, en það hreyfir

ekkert mikið við mér.“
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– Hvað ferðu að gera þegar
þú flytur suður?

„Ég fer í enskunám við HÍ
og klára eitt ár í því, og skipti
svo yfir í íslensku. Ég kláraði
það nám ekki. Haustið 2000
var ég búinn með eitt ár í ís-
lensku, en var ekki á námslán-
um heldur var að spila með
hljómsveitinni Geirfuglum
allar helgar og í öðru hverju
brúðkaupi og veislum. Af því
hafði ég mínar einu tekjur, og
það fór ekki betur en svo að
ég gat þetta ekki lengur, var
farinn að skulda pening.
Stebbi Magg félagi minn sem
var með mér í Geirfuglunum
reddaði mér vinnu í Bókabúð
Máls og menningar. Ég ætlaði
bara að vinna þar skamma
hríð, taka mér pásu og borga
skuldir. Ég var staðráðinn í
því að klára þetta íslenskunám
sem mér líkaði mjög vel. En
þar við situr. Ég kemst ekki úr
bókabransanum.“

– Hvar byrjar þinn tónlistar-
ferill?

„Hann byrjar einmitt líka
árið 1996, þetta var tímamóta-
ár í mínu lífi. Þá byrjaði ég að
tromma með hljómsveitinni
Miðnes. Ég hafði árum saman
hangið með Gumma og vinum
hans sem voru í hljómsveit-
inni Urmli. Þar spilaði Jón
Geir [Jóhannsson] á trommur.
Ég lærði aldrei sjálfur á
trommur en hékk með þessum
strákum og fylgdist með Jóni
Geir berja bumburnar. Ég var
orðinn svo föst fígúra í hópn-
um að það lá við að ég væri
hringdur út á æfingar. Ég gerði
ekkert annað en að sitja á
sófanum, og það má segja að
ég hafi glósað trommuleik
Jóns Geirs ágætlega, og geri
þetta bara bærilega vel sjálfur
í dag. Við spiluðum á böllum
á Á Eyrinni á Ísafirði og fleiri
stöðum, spiluðum ballapró-
gram, klassískar perlur með
mönnum á borð við Elvis,
Bítlana og AC/DC. Maður
lærir mikið af slíkri spila-
mennsku, og verandi reynslu-
lítill þurfti ég náttúrulega bara
að teika mér eldri og flinkari
menn. Það er gríðarmikil æf-
ing í því. Við vorum kannski
upp á sviði og einn þeirra
sagði: „Tökum hérna... lagið
með Style Council!“ – án þess
að ég hefði nokkra hugmynd
um hvað þeir væru að tala um
var talið í og mér gert að spjara
mig. Þetta bitnaði auðvitað svo-
lítið á mér, það hafa ábyggi-
lega margir fussað og sveiað
yfir trommuleikaranum sem
á hlýddu, hver þetta væri
eiginlega sem þekkti ekki einu
sinni Style Council! En sömu-
leiðis lærði ég auðvitað mjög
mikið á þessum árum.

„Eftir þetta vorum við
Venni [Vernharður Jósefsson]
ráðnir í Geirfuglana, og þar
tek ég meðal annars þátt í að

„Auðvitað erum við rosalega ánægðir með undirtektir
og allt þetta góða umtal. Við erum mjög góðir vinir í
þessari hljómsveit, og við hittumst bara og drekkum
saman bjór, spilum músík og búum til plötu. Allt sem
kemur ofan á það er svo auðvitað bara bónus.“

semja lög og svona. Þetta eru
líklega um þrjú ár sem ég
tromma í Geirfuglunum og þá
tók Andri Geir [Árnason] við
af mér. Þetta er árið 2001,
minnir mig, og þá var ég alveg
búinn að fá mig fullsaddan af
því að spila á böllum hverja
einustu helgi útþembdur af
bjór. Ég hætti hálfpartinn al-
veg að tromma, var búinn að
setja trommusettið í geymslu
og svona. Þá kemur dr. Gunni
[Gunnar Lárus Hjálmarsson]
inn í bókabúð og spyr hvort
ég sé ekkert að tromma. Ég
hafði lítið verið að spila en
var reyndar byrjaður að stofna
band með fjórum stelpum úr
bókabúðinni, The Home-
breakers, og okkur langaði að
spila kántrí en enduðum eigin-
lega á að spila finnskan tangó
og polka.

„Nema hvað, dr. Gunni spyr
hvort ég sé til í að spila með
honum, hann sé að fara að
gefa út plötu. Mér fannst auð-
vitað fáránlegt að þessi mikli
snillingur væri að leita til mín,
en greip að sjálfsögðu tæki-
færið. Við vorum þá þrír sam-
an í bandinu, ég, Gunni og
Grímur [Atlason], og ég var
mjög lukkulegur með þennan
ráðahag. Grímur og Gunni
voru vinir og ég kynnist Grími
í gegnum þetta, og Gunnari
líka, sem ég þekkti voða lítið
þó hann væri byrjaður með
Bjarnveigu [Magnúsdóttur]
vinkonu minni. Það var mikil
breyting að fara úr því að spila
Suður um höfin í orkupönkið
með Gunna. Okkur vantaði
gítarleikara og það komu
margir til greina, en blessunar-
lega var Gummi vinur minn
til í stuðið, en hann hafði líka
verið í pásu í spilamennskunni

í nokkurn tíma. Við gáfum út
plötuna Stóra hvell í kjölfarið
á þessu og höfum verið að
spila mikið síðan, og erum
enn að, þó spilamennskan sé
stopul. Þetta breyttist auðvitað
svolítið þegar við Gummi
gengum í hljómsveitina Reyk-
javík!, og nú er Grímur kom-
inn í sveitina Grjóthrun í Hóls-
hreppi.

Jöklalandslag,Jöklalandslag,Jöklalandslag,Jöklalandslag,Jöklalandslag,
trúarbrögð, kúguntrúarbrögð, kúguntrúarbrögð, kúguntrúarbrögð, kúguntrúarbrögð, kúgun

og brennivínog brennivínog brennivínog brennivínog brennivín

„Reykjavík! byrjaði þannig
að Haukur [Sigurbjörn Magn-
ússon] og Bóas [Hallgríms-
son] byrjuðu að gutla saman.
Þeir buðu svo Gumma í hljóm-
sveitina. Fyrst voru þeir með
annan trommuleikara, Tedda
[Theódór Þór Theódórsson],
og bassaleikara frá Reykjavík.
Gummi spurði mig svo hvort
ég væri til í að æfa með þeim
einhverja rokk og ról músík,
þegar Teddi þurfti frá að
hverfa. Svo kemur Valdi
[Valdimar Jóhannsson] inn
með bassann, og þá var grunn-
urinn orðinn helvíti góður hjá
okkur. Það skilar sér auðvitað
í músíkinni þegar menn þekkja
hver annan inn og út. Ég held
að við Valdi og Gummi gerum
svampbotninn í kökunni, og
Haukur og Bóas geri þetta fína
krem ofan á – ef ég má greina
þetta þannig.“

– Platan Glacial Land-
scapes, Religion, Opression
& Alcohol kom út síðasta
sumar. Hún var tekin upp í
Gróðurhúsinu hjá Valgeiri
Sigurðssyni, sem meðal ann-
ars hefur unnið með Björk,

Will Oldham og fleirum. Þið
virðist hafa tekið ákvörðun um
að vera ekki með neitt hálfkák
í þessum efnum?

„Það skipti auðvitað gríðar-
miklu máli fyrir okkur að geta
unnið með Valgeiri. Það er
mjög erfitt að koma svona lát-
um á plast þannig að það skili
sér vel. Það hefur glatt okkur
svolítið að það hefur verið
skrifað um það í dómum að
orkan sem hefur verið á tón-
leikum sé að skila sér vel á
plötunni. Hann Valgeir á mjög
mikið í því. Hann hafði séð
okkur spila á tónleikum, enda
hefðum við síður viljað fara
með stöffið okkar til einhvers
sem var því ókunnugur. Val-
geir er að sjálfsögðu enginn
aukvisi í þessum málum.
Hann hefur til dæmis mjög
gott eyra fyrir söngupptökum,
en hefur reyndar ekki unnið
mikið með svona agressífu
rokki eins og við spilum, og
hann hefur talað um að þetta
hafi verið mjög góður skóli
fyrir hann líka. Hann hefur
auðvitað unnið mjög mikið
með Björk, sem er ein mest
prófessjónal söngkona í heimi,
en hún er auðvitað ekki með
neina agressífa rafmagnsgít-
ara eða dúndrandi rokktromm-
ur.“

– Er ekki óhætt að kalla
þetta sleitulausa sigurgöngu
hjá Reykjavík!?

„Jú, ég er ekkert mótfallinn
því. Þetta er auðvitað mjög
krefjandi plata, hún er ekkert
djók“, segir Kristján og hlær.
„Maður þarf að setjast niður
og hlusta á hana, það er krefj-
andi verkefni að hlusta á
Reykjavík! Flestir dómarnir
hafa verið á þá leið að gagn-
rýnendur hafi í fyrstu ekki

skilið hvur fjárinn þessi hljóm-
sveit er, en svo hafi þeir farið
að hlusta nánar. Til að mynda
má nefna að David Fricke,
Rolling Stone-gúrúið sem
mætti á Iceland Airwaves síð-
ast, hann sagði til dæmis að
hann hafi séð okkur á tónleik-
um og hafi ekki endilega líkað.
En í annað skiptið hafi hann
kveikt á perunni. Það eru mjög
margir sem tala um þetta. Mér
finnst það mjög gaman og
gott. Það er eins og með músík
sem maður heyrir sjálfur, ef
maður fílar hana strax þá lifir
hún yfirleitt skemur.

„Auðvitað erum við rosa-
lega ánægðir með undirtektir
og allt þetta góða umtal. Við
erum mjög góðir vinir í þessari
hljómsveit, og við hittumst
bara og drekkum saman bjór,
spilum músík og búum til
plötu. Allt sem kemur ofan á
það er svo auðvitað bara bón-
us. Maður er ekki í þessu endi-
lega fyrir einhverja peninga
eða stjörnudóma, en auðvitað
er algerlega frábært að þetta
skili sér eitthvað. Nú eru horf-
ur til þess að við séum að fara
eitthvað út að spila fyrir ný
eyru og það er ekkert annað
en dásamlegur bónus.“

– Þið stefnið svo að upptök-
um næsta sumar, eða hvað?

„Já, við höfum ekkert slegið
slöku við. Höfum verið í
bílskúrnum að semja og mér
líst rosalega vel á stöðuna hjá
okkur í dag. Við erum komnir
með, liggur við, hálfa plötu.
Það er líka gott að byrja strax
á þessu. Fyrsta platan kom
síðasta sumar. En við erum
ekkert að fara að drífa okkur
neitt, ætlum að vanda til
verks.“

Kona, barn ogKona, barn ogKona, barn ogKona, barn ogKona, barn og
annað á leiðinniannað á leiðinniannað á leiðinniannað á leiðinniannað á leiðinni

– Svo við vindum nú okkar
kvæði aðeins í kross, svo að
segja, frá rokkinu að fjölskyld-
unni. Hvernig kynnistu kon-
unni þinni?

„Ég er hamingjusamlega
giftur. Við Bryndís vorum
mjög góðir vinir, kynntumst
þegar ég flutti til Ísafjarðar.
Alveg eins og grunnurinn að
hljómsveitinni er góður er
grunnurinn að hjónabandinu
góður; við erum góðir vinir.
Við sátum saman í mennta-
skólanum, vorum saman í
bekk öll árin. Við útskrifuð-
umst reyndar ekki saman, út
af fyrrgreindu máli. Hún fór
svo til Bretlands sem skipti-
nemi, og við héldum sam-
bandi lengi. Það er svolítið
skemmtilegt að segja frá því
að við áttuðum okkur ekki
endilega á því að við værum
hrifin hvort af öðru, en það
má segja að besti vinur minn,
Gummi, hann hafi vitað það,
og vinkona Bryndísar, Jana,
hún hafi vitað það og ég held
að bæði Gummi og Jana hafi
sagt Bryndísi frá þessari
staðreynd. Ég kannast ekki við
að hafa sagt það, þó ég hafi
einhvern tímann hugsað það,
og aldrei sagði ég það upphátt
og aldrei við Gumma. Þetta
orsakaðist svo þannig að við
fórum að hittast meira og
meira og svo small þetta bara.
Það var árið 2000. Við giftum
okkur svo í fyrra og eigum
saman Stefán Bjart sem er
fjögurra ára, og ef að Guð og
lukka eru með í spilunum mun
Stefán eignast systkini í maí.“

– eirikur@bb.is

Kristján Freyr ásamt eiginkonu sinni Bryndísi Stefánsdóttur og syninum Stefáni Bjarti.
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Hvað stendur upp úr...
Hefð er fyrir því þegar líða fer að árs-

lokum að hafa samband við nokkra góð-
borgara á fréttasvæði Bæjarins besta, jafnt
þekkta Vestfirðinga og þá sem minna hafa

látið fyrir sér fara og biðja þá um að líta yfir
árið sem er að líða og hvað sé eftirminnileg-

ustu viðburðir þess. Allir voru spurðir sömu
spurninganna; hvað þykir þér minnistæðast

á árinu hvað varðar þig persónulega, af
innlendum og erlendum fréttum. Að síðustu
voru aðilarnir spurðir hvaða væntingar þær
bæru til nýs árs. Eins og gefur að skilja voru

svörin misjöfn og mislöng eftir einstakl-
ingum.

Kristinn H. Gunnarsson, al-
þingismaður í NV-kjördæmi

vettvangi í kjölfar þess að lýðræðið knýr ráðamenn til þess að
láta af árásarstefnu síðustu ára og því að beita almenning
blekkingum. Innanlands vonast ég til þess að ólgan í þjóðfé-
laginu leiði til jákvæðrar stefnubreytingar á stjórnmálasviðinu,
þar sem unnið verði að jöfnun lífskjara milli þjóðfélagshópa
og landshluta og almannahagur verði tekinn fram yfir sér-
hagsmuni.“

„Ha, er árið búið strax? Það er alveg merkilegt hvað tíminn
flýgur. Þegar ég var lítill púki á Bíldó var árið alltaf svo lengi
að líða en eftir því sem árin bætast við æviklukku mína þá
hefur maður vart undan að fletta dagatalinu. Hvað um það árið
2006 var bara mjög skemmtilegt og ánægjulegt. Ef við byrjum
í heimahögum þá hafa dætur mínar þrjár hreinlega blómstrað
á árinu, stækkað og dafnað, og haldið heiðri sannra vestfirskra
prinsessa vel á lofti. Konan mín, Marsibil G. Kristjánsdóttir,
hefur bara verið hrein og bein
drottning þetta árið. Hefur blóm-
strað í sinni list og var með hvorki
fleiri né færri en þrjár myndlistar-
sýningar á einu ári. Gaman að sjá
hve hún hefur náð góðum tökum á
sinni list. Trúðurinn ég hef svo
sem verið að dútla hitt og þetta á
árinu með leikhúsinu mínu.

Þetta var sannarlega kómískt ár
hjá Kómedíuleikhúsinu með fullt
af skemmtilegum verkefnum.
Byrjaði með uppsetningu á nýjum
einleik Dimmalimm sem er byggð-
ur á samnefndri sögu eftir sveitunga minn Mugg. Sýningunni
hefur verið vel tekið og er þegar búið að sýna hana yfir 40
sinnum vítt og breytt um landið. Gísli Súrsson lagðist alls ekki
í neinn súr árið 2006. Það væri réttara að segja að einleikurinn
sá sé rétt að byrja. Hann fór m.a. í sína fyrstu utanlandsferð, á
leiklistarhátíð í Hannover og vann þar til verðlauna. Hér
heima var leikurinn sýndur hér og þar og allsstaðar hefur nú
verið sýndur 124 sinnum. Um vorið gaf leikhúsið út bókina
Íslenskir einleikir sem inniheldur 11 leiki allt frá Gísla Súra til
Hins fullkomna jafningja. Síðast en ekki síst er það Act alone
leiklistarhátíðin. Hún var alveg einleikin og einn skemmtileg-
asti viðburður ársins.

En nú vandast málið þegar maður fer að pæla í árinu 2006
hvað standi upp r svona almennt. Verð að viðurkenna að
minnið í þessari deild er ekki allskostar gott þó margt hafi
skemmtilegt gerst. Hér á Ísó. held ég bara að árið hafi verið
mjög gott.

Að vanda mikil gróska í menningunni stór viðburður um
hverja helgi og oft fleiri en tveir. Ísfirskir listamenn hafa verið
að gera góða hluti og blómstrað í sinni list. Mugison stal næst-
um senunni af Balta með músík sinni í Mýrinni. Skáldið okkar
hann Eiríkur Örn á svaka flugi með frábæra skáldsögu og
framlag hans til ljóðlistarinnar er geggjað. Margt fleira má ef-
laust nefna einsog t.d. tónleika Iggy Pop í Hafnarhúsinu í
Reykjavík. Bestu tónleikar sem ég hef farið á til þessa.

Ég hlakka mikið til komandi árs og er þegar með ein fimm
verkefni sem mig langar að koma á laggirnar. Hvort það tekst
kemur bara í ljós að ári.“

Í persónulega lífi mínu stendur upp úr að þriðja barnabarnið
mitt fæddist 3. október og jafnframt þriðji strákur elstu dóttur
minnar Dagnýjar og Hauks Harðarsonar frá Ísafirði. Tómas
Orri heitir strákurinn og ber að sjálfsögðu af öðrum börnum.

Í innlendum fréttum nefni ég fyrst að mikil slysaalda gekk
yfir í umferðinni seinni hluta ársins með hörmulegum afleið-
ingum. Í kjölfarið hafa öryggismál
einkennt umæðuna um samgöngu-
mál.

Í öðru lagi finnst mér breytingar
og ólga í samfélaginu hafa ein-
kennt þjóðfélagsumræðuna. Fram
hafa komið upplýsingar um fátækt
og vaxandi misskiptingu sem
skýra ólguna sem verið hefur und-
andfarin ár meðal aldraðra og ör-
yrkja. Markaðsvæðing og einka-
væðing undanfarinna ára hefur
greinilega þessar afleiðingar og
stjórnvöld hafa heldur aukið á
vandann með misvitrum aðgerðum í lækkun skatta. Í stjórn-
málunum hefur einnig verið mikil ólga á árinu, harðari tónn
hefur verið í samskiptum milli stjórnmálaforingjanna en oft
áður, sem gæti leitt af sér að erfiðara verður að mynda nýja
ríkisstjórn á næsta ári. Fleiri þingmenn munu hætta á næsta ári
en dæmi eru um á seinni árum og staða útlendinga varð
skyndilega í brennidepli þegar Frjálslyndi flokkurinn vakti at-
hygli á áhrifum þeirra á launaþróun á vinnumarkaði í kjölfar
opins vinnumarkaðar á EES svæðinu.

Framsóknarflokkurinn hefur siglt úfinn sjó, missti forsætis-
ráðuneytið og tveir ráðherrar flokksins hættu skyndilega í
stjórnmálum, formaður flokksins og sá sem hann vildi gera að
næsta formanni. Varaformaðurinn þorði ekki að taka við af
ótta við átök í flokknum.

Herinn fór á árinu, loksins , segi ég, þó fyrr hefði verið og
upplýst var um hlerun hjá nokkrum alþingismönnum og
reyndar fleirum um áratugaskeið. Þau mál eru sannarlega ekki
útrædd enda rökstuðningurinn fyrir hlerununum þokukenndur.
Minnir málið meira á aðgerðir gegn pólitískum andstæðingum
en öryggismál ríkisins.

Af erlendum vettvangi stendur Íraksmálið upp úr. Það er
orðið meira og minna ljóst að innrásin í Írak breytti heimsmynd-
inni meira en hryðjuverkin í Bandaríkjunum fyrir 5 árum og
það til hins verra. Í landinu ríkir borgarastyrjöld þar sem um
100 manns eru drepnir á hverjum degi. Dauðadómurinn sem
kveðinn var yfir Saddam Hussein er ekki til þess að auka vonir
manna um frið, ef honum verður framfylgt mun verða stig-
mögnun á ófriðnum. Á árinu hafa enn komið fram upplýsingar
sem afhjúpa ósannindi ráðamanna í Bandaríkjunum og Bret-
landi í aðdraganda stríðsins, nú síðast þegar gerður var opinber
tveggja ára gamall vitnisburður Carne Ross, háttsetts embættis-
manns í sendinefnd Breta við Sameinuðu þjóðirnar. Hann
upplýsir að Blair hafi vitað af því fyrir innrásina að Írakar hafi
ekki átt gereyðingarvopn og að Írakar ógnuðu ekki Bretlandi
eða hagsmunum þess. En Blair hélt þessu fram engu að síður
gegn betri vitund. Í Bandaríkjunum tapaði Bush þingkosning-
unum og Íraksstríðið var helsta ástæðan.

Væntingar á nýju ári eru um friðsamlegari þróun á alþjóða-

Örn Elías Guðmundsson,
tónlistarmaður á Ísafirði

Elfar Logi Hannesson, bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæjar

„Ég eignaðist minn annan strák á árinu, hann heitir Eldar.
Það var hápunktur ársins, hann er æðislegur gaur. Og svo auð-
vitað að flytja vestur, það var mjög gaman.

Af innlendum fréttum stendur
upphlaup þingmanna Frjálslynda
flokksins upp úr sem leitt hefur
innflytjendaumræðuna á villigöt-
ur. Eins og Eiríkur Norðdahl vinur
minn benti mér á þá minnir þessi
umræða á það hvernig Hitler
komst til valda, hann var ekki móti
neinum honum fannst bara margt
að... Þessi umræða öll er á villigöt-
um.

Hver einasta frétt sem maður
les um Bush bandaríkjaforseta er
minnisstæð að því leyti að maður
fær pottþétt klígju og viðbjóð við lesturinn. Það er ótrúlegt
hvað þessi þjóð hefur kosið yfir sig.“

Ég er bjartsýnn maður að eðlisfari og vona að næsta ár verði
stórfenglegasta ár mannkynssögunnar, að menn skipti út orð-
unum trú, pólitík og hagkerfi í orð allra orða: Virðing.“

„Minnisstæðast á árinu var að taka þátt í prófkjöri og kosn-
ingum í fyrsta sinn var mjög merkileg reynsla. Því fylgdi mikil
spenna og tilfinningaólga. Það var líka merkilegt fyrir okkur
Gerði að fagna afmælinu hennar í mars með kvöldverði í lest
undir botni Ermasundsins á leið
til Brussel frá London. Þann 15.
október varð ég fertugur og við
héldum upp á afmælið þann dag á
leik með F.C. Barcelona á Camp
Nou. Það komu 91.219 í afmælið
og þetta var mikil upplifun.

Mér þótti það allmerkilegt að á
árinu mátti skilja að loksins hefði
vandi alheimshlýnunar hlotið al-
menna viðurkenningu. Clinton
nefndi þetta einhversstaðar sem
raunverulegan vanda og uppfrá því virðist mér sem efasemd-
arraddir hvað þetta varðar séu þagnaðar. Fellibylurinn Katrín
stendur kannski upp úr af einstökum atburðum.

Mér eru minnisstæðar allar þær furðulegu fréttir sem borist
hafa af Framsóknarflokknum á þessu ári. Ráðherrahvörf, for-
mannsskipti, kúvendingar og margt fleira. Það er kannski
merkilegt að flokkurinn skuli ekki hafa skipt um nafn á árinu.

Ég hlakka mjög til næsta árs. Ég geri mér miklar vonir um
framfarir á persónulega sviðinu og vonast til að meitla mig í
betri mann. Mörg verkefni bíða á sviði bæjarmálanna og ætla
ég mér að gera góða hluti í félagi við hina bæjarfulltrúana, svo
Ísafjarðarbær verði betri bær að búa í. Ég er fjármálastjóri í
Menntaskólanum, sem hefur verið í stöðugum framförum frá
því ég hóf þar störf haustið 2004 og hlakka ég til að taka áfram
þátt í því góða starfi.“

Gísli Halldórsson, bæjarfull-
trúi og fjármálastjóri MÍ
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Áramótaannáll 2006
Árið 2006 gekk í garð, líkt og svo mörg önnur ár

á undan því, með sprengingum og hamagangi. Elstu
menn mundu vart annað eins og var mál manna að

líklega hefðu aldrei í sögu Ísafjarðarbæjar verið
sendir jafn margir flugeldar á vit puðrandi örlaga

sinna í himinhvolfum þeim er tilheyra bæjarfé-
laginu. Aðrar áramótahefðir voru flestar haldnar í
heiðri. Vestfirðingar horfðu á skaupið með öðrum
landsmönnum, vöktu fram á nýársmorgunn, fóru á

brennu og höguðu sér almennt eins og til var ætlast.
En árið á Ísafirði byrjaði á einn hátt öðruvísi en það

hefur átt að sér í marga áratugi: Jafnan hefur verið
kveikt í ártali hverfandi árs og þess sem gengur í

garð í hlíð Eyrarfjalls rétt í þá mund er árin mætast.
Ekki varð af neinni slíkri brennu við síðustu áramót

og mátti rekja ástæðu þess til slyss sem varð við
undirbúning ártalsbrennunnar, en ungur drengur

rann á svelli niður hlíðina og kastaðist svo 30 metra
leið í urð og grjóti. Flytja þurfti drenginn í læknis-
hendur og þegar því var lokið var enginn tími eftir

til þess að fara aftur upp í hlíð og koma ártalinu
fyrir, enda tekur það einar fimm klukkustundir og

er verk sem verður að vinnast í björtu. Og af björtu
er ekki mikið að finna um áramót á Ísafirði. Sjálfstæðismenn þustu út á götu og fögnuðu ákaft sigri sínum í sveitarstjórnarkosningunum í vor.

Það kom því mörgum tals-
vert á óvart þegar talið var
upp úr kjörkössunum, þeim
eina mælikvarða sem máli
skiptir í fulltrúalýðræði, tveim
vikum síðar þegar Í-listinn
fékk ekki nema 40,81% at-
kvæða á móti 43,29% atkvæða
Sjálfstæðisflokks og 15,91%
atkvæða Framsóknarflokks.
Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar hafði haldið, og
það duglega.

Guðni Geir Jóhannesson,
oddviti Framsóknarflokks,
hafði látið hafa eftir sér í sam-
tali við RÚV að flokkurinn
vildi gera þá kröfu að ekki
yrði ráðinn pólitískur bæjar-
stjóri heldur yrði staðan aug-
lýst, en eins og allir vita hefur
oddviti Sjálfstæðisflokks,
Halldór Halldórsson, gegn
starfinu í hartnær áratug. Yfir-
lýsingin kom mörgum á óvart.
Eftir kosningar, við upphaf
meirihlutaviðræðna, lét Guðni
svo hafa eftir sér að allt væri
mögulegt og að hvernig bæj-
arstjóri yrði skipaður kæmi í
ljós í samningaviðræðunum.
„Við skoðum alla fleti á því
máli“, sagði Guðni. Halldór
Halldórsson sagði þá mikla
fylgisaukningu Sjálfstæðis-
flokks gefa til kynna að bæj-
arbúar væru ánægðir með
hann sem bæjarstjóra. Halldór
fékk að lokum djobbið.

Eins og jafnan er um völvur
er nákvæmni þeirra kannski
ekki alltaf upp á marga fiska,
enda eru hinir kosmísku straum-
ar vandmeðfarnir og ekki
endilega auðtúlkanlegir. Það
breyttist kannski fátt í sveit-
arstjórn Ísafjarðarbæjar, þó
Framsóknarflokkur hafi jú
misst einn mann teljast það
varla stórtíðindi þegar meiri-
hluti heldur. En völva sagði
heldur ekki að meirihlutinn
myndi falla; hún spáði því ein-

að niðurstaðan væri til marks
um áframhaldandi hægri sigl-
ingu flokksins og hafa þær
raddir vægast sagt ekki þagn-
að að Kristinn muni flytja sig
um set, og hafa ýmsar mis-
áreiðanlegar bollaleggingar
verið lagðar fram um það hvert
sé líklegast að þingmaðurinn
sæki. Hefur í því sambandi
meðal annars verið rætt hvort
hann fari í sérframboð, eða
bjóði sig jafnvel fram fyrir
annan flokk. Ekkert er þó enn
ljóst í þeim efnum og mætti
velta því fyrir sér hvort völva
Vikunnar hafi jafnvel séð að-
eins fram úr sjálfri sér og spáð
lengra fram í tímann en hún
hugðist.

Völva spáirVölva spáirVölva spáirVölva spáirVölva spáir
fylgisbreytingum...fylgisbreytingum...fylgisbreytingum...fylgisbreytingum...fylgisbreytingum...

Völva sá fyrir sér að breyt-
ingar yrðu á fylgi flokka í Ísa-
fjarðarbæ á árinu og má með
dálítilli leikfimi færa það til
sanns vegar sömuleiðis. Sam-
eiginlegt framboð Samfylk-
ingar, Frjálslyndra og Vinstri
Grænna, Í-listinn svonefndi,
var á tímabili á rjúkandi sigl-
ingu og virtist sem bæjar-
stjórnarmeirihlutinn væri ekki
bara fallinn heldur kolfallinn.
Í könnun sem sjónvarpsstöðin
heitna NFS lét gera í apríl
mældist flokkurinn með 52%
fylgi. Sjálfstæðisflokkur mæld-
ist þá með 31% og Framsókn-
arflokkur með 14%. Skömmu
síðar, um miðjan maí, birtist
könnun í Fréttablaðinu og
hafði þá Í-listinn enn frekar
bætt við sig og var kominn
með 56,6% kjósenda á sitt
band. Sjálfstæðisflokkur var
þá með 29,8% og Framsókn-
arflokkur með 13,5%. Ekki
voru því horfurnar góðar fyrir
sitjandi meirihluta, svo ekki
sé meira sagt.

ungis að breytingar yrðu á
fylgi og ef marka má skoðana-
kannanir þá áttu þær breyting-
ar sér svo sannarlega stað.
Fram, og svo aftur til baka.
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Ekki verður hjá því komist
að minnast á þá harmleiki sem
áttu sér stað í kringum ára-
mótin 2005-2006, þó eflaust
sé mörgum erfitt að minnast
þeirra. Skömmu áður en nýja
árið leit dagsins ljós kom upp
eldur í íbúð á Ísafirði. Kviknað
hafði í út frá opnum eldum.
Einn íbúi lést í brunanum og
fannst hann í stofu íbúðarinn-
ar, skammt frá eldsupptökum.
Skömmu eftir eldsvoðann
lögðu ýmsir blóm og kert við
inngang íbúðarinnar til að
minnast íbúans, Magna Viðars
Torfasonar, og til að votta að-
standendum samúð sína.

Það var ekki langt liðið á
janúarmánuð þegar íbúi Ísa-
fjarðarbæjar framdi sjálfs-
morð í kjölfar þess að hann
hafði verið kærður fyrir mis-
notkun. Atburður þessi skók
bæjarfélagið, sem og þjóðina
alla. Morguninn sem maður-
inn tók líf sitt birtust ásakanir
áðurnefnds efnis á forsíðu eins
stærsta dagblaðs landsins og
var það mál margra að um-
fjöllun blaðsins væri óábyrg
og jafnvel grimmileg. Í kjölfar
láts mannsins féll málsrann-
sókn svo niður og er víst að
mörgum hefur þótt það sárt
að ekki skyldi fást endir á þau
mál.

Þann 19. janúar lést þá ung
stúlka í bílslysi á Hnífsdals-
vegi. Hún hét Þórey Guð-
mundsdóttir og var á átjánda
aldursári. Bifreið stúlkunnar
rann út af veginum og hafnaði

á hvolfi út í sjó. Lögregla og
sjúkralið komu fljótt á vett-
vang og hófu björgunarað-
gerðir við mjög erfiðar að-
stæður. Þórey var nemandi á
félagsfræðibraut við Mennta-
skólann á Ísafirði auk þess
sem hún starfaði sem þjálfari
yngri flokka kvenna hjá KFÍ.
Minningarstund um Þóreyju
var haldin í Menntaskólanum
á Ísafirði í morgun auk þess
sem samverustund var á með-
al 10. bekkjar nemenda við
Grunnskólann á Ísafirði. Minn-
ingarathafnir voru haldnar um
hana bæði í Menntaskólanum
á Ísafirði fyrir alla nemendur
skólans og á Hnífsdalsvegi þar
sem saman komu nánustu vin-
ir hennar og kunningjar. Þar
voru lögð blóm og friðarkerti
á veginn.
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Barátta Vestfirðinga fyrir
öruggri akstursleið milli Ísa-
fjarðar og Bolungarvíkur hélt
áfram á árinu, en haustið 2005
var því lofað að göng yrðu
gerð á milli staðanna, þó ekki
væru allir á eitt sáttir um hvaða
leið skyldi farin. Upphafleg
hugmynd ríkisstjórnarinnar
var sú að gera 1.220 metra
göng um hluta Óshlíðar, og
var áætlað að þau myndu
kosta um einn milljarð króna.
Óshlíðin minnti á sig jafnt og
þétt allt árið og lenti meðal
annars bíll í snjóflóði á hlíð-
inni um miðjan janúarmánuð.
Sturla Böðvarsson, samgöngu-
ráðherra, sagði á þingfundi
skömmu síðar að ljóst væri að
ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að fara í úrbætur á Óshlíð-
inni snerist um að gera veginn
öruggan og það yrði engin
önnur leið valin en sú sem
gæti tryggt sem allra best

þessa leið. Þá sagðist hann
vona að fljótlega á þessu ári
fengist niðurstaða um hvaða
leið yrði farin. Enn hefur engin
ákvörðun verið tekin.

Boranir könnunarhola í Ós-
hlíðinni vegna fyrirhugaðra
jarðgangnaframkvæmda hóf-
ust svo í byrjun febrúar. Lét
Ágúst Guðmundsson, jarð-
fræðingur hjá Jarðfræðistof-
unni, sem vann verkið, hafa
eftir sér að bergið væri yfirleitt
þétt og gott, og þó það væri á
stöku stað laust í sér væri það
ekkert sem kæmi í veg fyrir
jarðgangnahugmyndir. Í því
samtali sagðist hann einnig
halda að mögulegt væri að
hefja borun ganganna sjálfra í
fyrsta lagi seint síðasta haust.
Af því varð ekki.

Þegar árið var tæplega hálfn-
að lagði Jónas Guðmundsson,
stjórnarformaður Leiðar ehf.,
fram þá hugmynd að mögu-
lega mætti stofna einkahluta-
félag um eignarhald gangn-
anna sem sæi þá um fjármögn-
un þeirra og ríkissjóður gæti
síðan leigt göngin af einka-
hlutafélaginu til einhvers tíma.
Kom þessi hugmynd fram, að
sögn Jónasar, ekki síst vegna
þess að ljóst væri að sá millj-
arður sem ætlaður væri til
gangnagerðar myndi vart
duga nema til þess að gera ein
stutt göng. Sagði Jónas við
það tækifæri að hann teldi
sjálfur að rúmra 6 km göng
frá Syðridal í Bolungarvík að
Tungudal í Skutulsfirði væri
heppilegasti kosturinn, þó
kostnaður við slík göng væri
verulegur. Næstbestan kost
sagðist Jónas telja að gerð
verði göng frá Syðridal í Hnífs-
dal.
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Sannsögli völvunnarSannsögli völvunnarSannsögli völvunnarSannsögli völvunnarSannsögli völvunnar
Bæjarins besta sagði í byrj-

un árs frá völvuspá tímaritsins
Vikunnar sem þekkt er fyrir
sannsögli. Spáði völva því
meðal annars að deilur innan
Menntaskólans á Ísafirði myndu
halda áfram og að skólameist-
ari, Ólína Þorvarðardóttir,
gæti þurft að endurskoða
stöðu sína. Það varð úr eins
og flestir vita og starfaði Ólína
út skólaárið en nýr skólameist-
ari. „Þá mánuði sem eftir eru
af starfstíma mínum hyggst
ég nýta til þess að búa í haginn
fyrir komandi skólaár og ljúka
verkefnum sem bíða úrlausnar
fram að þeim tíma. Að því
loknu vonast ég til þess að
geta staðið upp frá vel unnu
verki og kvatt nemendur skól-
ans og starfsfólk í fullum friði
og sátt“, sagði Ólína svo með-
al annars í tilkynningu um að
hún myndi ekki gefa áfram
kost á sér til starfans. Ingibjörg
S. Guðmundsdóttir, tók við 1.
ágúst og mun starfa til 31.
júlí, 2007.

Þá spáði völva því meðal
annars að mikið myndi ganga
á hjá Kristni H. Gunnarssyni,
þingmanni Framsóknarflokks
í Norðvesturkjördæmi. „Mikl-
ar breytingar verða hjá Kristni
H. Gunnarssyni á árinu. Ég
yrði ekki hissa þótt hann end-
urskoðaði stjórnmálaferil sinn
og jafnvel söðlaði um. Hann
hefur fengið marga upp á móti
sér. Hann er réttlátur og heið-
arlegur og vill gera hlutina
mjög vel. Fáir hafa hreinni
skjöld en hann en oft er hann
misskilinn.“ Eins og kunnugt
er bauð Kristinn sig fram til 1.
sætis á lista flokksins til kom-
andi alþingiskosninga en hlaut
ekki það brautargengi sem
hann hafði vænst og lenti í 3.
sæti. Sagði Kristinn í kjölfarið
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fyrri hluti
Í byrjun febrúarmánaðar var

undirritaður samningur sem
tryggir starfsemi Háskólaset-
urs Vestfjarða næstu 5 árin.
Samningurinn hljóðaði upp á
36 milljóna króna fjárframlag
til setursins í ár og ekki minni
upphæð ár hvert næstu 5 árin.
Þá hefur Háskólasetrið mögu-
leika á að afla sér fjár annar
staðar án þess að komi til frá-
dráttar frá framlaginu. Ísfirð-
ingafélagið í Reykjavík af-
henti Háskólasetrinu 100 þús-
und króna styrk úr sjóði sem
stofnaður var í tilefni 60 ára
afmælis félagsins. Þá gaf
Sparisjóður Vestfirðinga einn-
ig 100 þúsund krónur sem
fyrsta vísi að stofnun vísinda-
sjóðs við Háskólasetrið.

Um 150 manns mættu til
opnunarinnar og eftir undir-
ritunina og afhendingu hús-
næðisins sem Ólafur Halldórs-
son sá um fyrir hönd Vestra
ehf. var skemmtidagskrá og
léttar veitingar. Ræður fluttu
m.a. menntamálaráðherra,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
sjávarútvegsráðherra og Hall-
dór bæjarstjóri. Elfar Logi
Hannesson bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar var með atriði
og Tónlistarskóli Ísafjarðar
bauð upp á tónlist.

Skömmu eftir undirritun
rekstrarsamnings var opnuð
ný lestraraðstaða í húsakosti
setursins, en Háskólasetrið
hafði þá um áramótin tekið í
notkun nýuppgert og glæsilegt
húsnæði í Vestrahúsinu á Ísa-
firði. Fjöldi áhugaverðra nám-
skeiða og fyrirlestra fóru fram
á vorönn skólans, og má þar
meðal annars nefna fyrirlestra
Torfa Tuliniusar og ráðstefnu
sjávarútvegsráðuneytisins,
Draumur hins djarfa manns. Í
áætlun um vöxt og viðgang
Háskólasetursins er gert ráð
fyrir að eftir fimm ár verði
nemendafjöldinn kominn vel
á fimmta hundraðið.
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Varla er hægt að segja að
það sé í sjálfu sér fréttnæmt
lengur að tekist sé á um hvar
nemendur Grunnskólans á
Ísafirði stunda sitt nám, slíkir
viðburðir hafa verið daglegt
brauð í hátt í tvo áratugi, og
má sem dæmi nefna að erjur
af þessu tagi urðu til þess að
meirihluti bæjarstjórnar, og
reyndar minnihluti líka, klofn-
aði á kjörtímabilinu 1996-
1998.

Vegna framkvæmda við
fastan húsakost GÍ stóð á tíma-
bili til að flytja tvo árganga til
bráðabirgða í húsnæði gamla
Íshúsfélagsins, og leysa þann-
ig vandann, en upp úr þessum
málum spruttu miklar erjur í
bæjarfélaginu, eins og vænta
mátti. Flutningur tveggja ár-

ganga í umrætt húsnæði hafði
þegar verið samþykktur af
bæjarstjórn þegar upp kom
ágreiningur á milli bæjaryfir-
valda og skólayfirvalda um
hvaða aldurshópa ætti að flytja
í húsnæðið. Nokkrum vand-
kvæðum þótti bundið að flytja
yngri bekki í Íshúsfélagið,
enda vart hægt að tala um að
nokkur skólalóð sé þar til stað-
ar, auk þess sem ein helsta
umferðaræð bæjarins liggur
framhjá húsinu, en það þykir
almennt ekki sérstaklega góð
latína að hafa börn nærri bílum
á þeytispani. Þá þótti einnig
erfitt að færa eldri bekki í hús-
ið sökum þess hversu tíð kenn-
araskipti eru hjá þeim árgöng-
um, enda eyða þeir ekki nánd-
ar nærri jafn miklum tíma með
umsjónarkennara sínum held-
ur fá til sín kennara sérhæfða
í sínum fögum. Þá þótti sömu-
leiðis verra að hluti hússins er
atvinnuhúsnæði þar sem með-
al annars er unnið loðdýra-
fóður, og er ammoníak meðal
þeirra efna sem eru notuð þar,
sem þýddi meðal annars að
heilbrigðisyfirvöld hefðu þurft
að samþykkja alla skólastarf-
semi í húsinu.

Loks var fallið frá þessari
áætlun og ákveðið að innrétta
stofur í sundhallarhúsnæðinu,
hinu megin við götuna frá
föstum húsakosti GÍ.

Þess má svo geta hér í fram-
hjáhlaupi að hálfur gamli
barnaskólinn var rifinn undir
loks skólaársins. 30. maí var
síðasti kennsludagur í þessu
sögufræga húsi þar sem gera
má ráð fyrir að langsamlega
flestir þeirra sem alist hafa
upp á Ísafirði hafi á einhverju
tímabili ævi sinnar gengið í
skóla. Húsið hefur verið barna-
skóli frá árinu 1901 og hafa
elstu nemendurnir sem gengið
hafa í skólann því verið fæddir
á tíunda áratugi nítjándu aldar,
ef ekki hreinlega þeim níunda.
Húsið var rifið að stórum hluta
í sumar og stendur eftir svo
mikið breytt að varla er hægt
að tala um það sem sama hús.
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Ákvarðanatöku um fram-
kvæmdir við gerð viðamikilla
snjóflóðavarna fyrir Holta-
hverfi í Skutulsfirði var í mars
slegið á frest þar til á næsta
ári. „Það verður ekkert gert á
þessu ári og málið skoðað að
nýju á því næsta. Ofanflóða-
sjóður ákvað að slá þessu á
frest vegna þenslu í þjóðfé-
laginu“, sagði Jóhann Birkir
Helgason bæjartæknifræð-
ingur Ísafjarðarbæjar í samtali
við Bæjarins besta. Þær varnir
sem um er að ræða myndu
hafa gríðarlegar breytingar í

för með sér á einu mest áber-
andi kennileiti Skutulsfjarðar.
Talið er að kostnaður við
slíkar framkvæmdir yrðu ekki
undir 500 milljónum og yrði
hlutur sveitarfélagsins í þeim
framkvæmdum 50 milljónir
króna. Samkvæmt mati á
hættu vegna ofanflóða við
Holtahverfi sem lauk árið
2003 eru mörg hús sem standa
næst fjallinu Kubba á hættu-
svæði. Á sínum tíma kom
þetta hættumat talsvert á óvart
þrátt fyrir að það hafi litla
umræðu hlotið meðal almenn-
ings. Engu að síður var hættu-
matið staðfest og í kjölfarið
hófst hönnum varnarmann-
virkja og liggur nú fyrir tillaga
að áætlun vegna mats á um-
hverfisáhrifum þeirra fram-
kvæmda.

VestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingarVestfirðingar
leggjast í körleggjast í körleggjast í körleggjast í körleggjast í kör

Mikill flensufaraldur gekk
yfir landsmenn í marsmánuði
og á tímabili kom stór hluti
grunnskólanema ekki í skóla
sökum flensunnar og fresta
þurfti árshátíðum og öðrum
slíkum viðburðum. Flensufar-
aldurinn lagðist líka á full-
orðna þó hún virtist aðallega
herja á börn og unglinga.
Þegar spurst var fyrir í nokkr-
um stórfyrirtækjum kom í ljós
að veikindi höfðu sett strik í
reikninginn hjá sumum þeirra
en að hluta til voru það veik-
indi barna en ekki starfsmanna
sjálfra sem ollu. Vestfirðingar
hresstu sig þó við á endanum
og hafa langsamlega flestir
staðið í réttan enda mestan
part ársins og stefnt upp í storm-
inn brosandi, líkt og þeirra er
von og vísa.

Vertu til er rokkiðVertu til er rokkiðVertu til er rokkiðVertu til er rokkiðVertu til er rokkið
kallar á þig...kallar á þig...kallar á þig...kallar á þig...kallar á þig...

Rokkhátíðin Aldrei fór ég
suður er orðin einn helsti
póstur ársins hjá mörgum
Vestfirðingum, og jafnvel þó
víðar væri leitað. Troðfullt hús
var á hátíðinni í ár sem haldin
var í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði, en alls fóru 24 atriði
á svið, hvert öðru glæsilegra
og stórfenglegra. Uppi varð
reyndar fótur og fit þegar ljóst
var á föstudeginum að seinni
vélin að sunnan kæmist ekki
vestur og brugðu skipuleggj-
endur hátíðarinnar á það ráð
að leigja rútu undir tónlistar-
mennina. Að sögn Smára
Karlssonar, rokkstjóra, skap-
aðist mikil stemning í kring-
um rútuferðina og urðu miklir
fagnaðarfundir þegar rokk-
stjörnurnar mættu á svæðið
skömmu fyrir miðnætti föstu-
daginn langa. Þá sagði Smári
að hátíðin sjálf hafi gengið
sérlega vel.

„Mér heyrist almannarómur

vera á því að þetta sé besta
hátíðin hingað til“, sagði
Smári við blaðamanna, das-
aður að loknum miklum erli
og enn meira rokki. „Við héld-
um áætlun eins vel og hægt er
að gera ráð fyrir, og kláruðum
kortéri á eftir áætlun.“ Góður
rómur var gerður að leik allra
tónlistarmannanna, og meðal
hápunkta á hátíðinni má nefna
leik Harmonikkufélags Vest-
fjarða sem lék meðal annars
Deep Purple slagarainn Child
in Time með hljómsveitinni
Húsið á Sléttunni. Þá náði
leynigestur hátíðarinnar, Helgi
Björns, einnig að „tjúna upp
liðið“, eins og það kallast, en
hann lék með sveitinni Prum-
pison, og Herbert Guðmunds-
son verður þeim sem hann
sáu ógleymanlegur.

Talið er að að minnsta kosti
tvö þúsund manns hafi stungið
inn nefinu á einhverjum tíma-
punkti yfir daginn, en sú tala
gæti líka vel verið miklu hærri
enda var mjög mikið af fólki í
bænum. Um 1.200 manns fóru
um Ísafjarðarflugvöll þessa
helgi, auk þess sem búast má
við að ótalmargir hafi komið
keyrandi.

StjórnarskiptiStjórnarskiptiStjórnarskiptiStjórnarskiptiStjórnarskipti
í Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvíkí Bolungarvík

Sjálfstæðisflokkurinn missti
meirihlutann í Bolungarvík í
sveitarstjórnarkosningunum
síðastliðið vor, eins og kunn-

ugt er. Í þeim kosningum fékk
A-listi Afls til áhrifa 111 at-
kvæði (20,07%) og einn mann
kjörinn, D-listi Sjálfstæðis-
flokks fékk 210 atkvæði
(37,97%) og þrjá menn kjörna
og K-listi Bæjarmálafélags
Bolungarvíkur fékk 232 at-
kvæði (41,95%) og þrjá menn
kjörna. Á kjörskrá í Bolung-
arvík voru 647 og voru greidd
atkvæði 553. Meirihluti var
svo myndaður af K-lista og
A-lista, og lentu sjálfstæðis-
menn því í minnihluta, úti í
kuldanum, og mega það kall-
ast stórtíðindi í Bolungarvík
sem löngum hefur þótt eitt
sterkasta vígi flokksins og er
að auki heimili sitjandi sjáv-
arútvegsráðherra, sjálfstæðis-
mannsins Einars K. Guðfinns-
sonar, sem er fyrsti vestfirski
ráðherrann um langt skeið.
Flokksmenn Bæjarmálafé-
lagsins í Bolungarvík voru að
vonum ánægðir með úrslitin.
„Við erum himinlifandi með
þetta. Við höfum fengið góðan
stuðning við þennan málstað
sem við stóðum fyrir og erum
að uppskera það sem við höf-
um verið að vinna lengi að.
Það munaði ekki svo miklu
að við fengjum fjórða mann-
inn inn sem er mjög gott í
ljósi þess að nýtt framboð kom
einnig fram á sjónarsviðið“,
segir Soffía Vagnsdóttir odd-
viti K-lista

Sjálfstæðismenn sögðu úr-
slit kosninganna ekki hafa
komið sér á óvart. „Úrslit voru

eins og flestir höfðu spáð í
mín eyru“, sagði Elías Jóna-
tansson, oddviti flokksins.
„Þó ég sjálfur hafi ekki verið
með neinar spár þá voru
margir sem töldu að þetta yrði
einmitt niðurstaðan. Það var
ekkert ólíklegt þar sem við
vorum með klofning úr flokkn-
um á móti okkur. Það má segja
að þetta sé ákveðinn varnar-
sigur.“

Fyrst um sinn var bæjar-
stjóralaust í Víkinni og tók
nokkra stund að ganga frá
þeim lausa enda. Tíu umsókn-
ir bárust um starfið og var það
þroskaþjálfinn og tónlistar-
frömuðurinn Grímur Atlason
sem ráðinn var á endanum.
Grímur sagði starfið leggjast
mjög vel í sig. „Þó svo að
þetta starf sé innan bæjarkerf-
isins þá er það ekki pólitískt,
en vissulega er ég ráðinn af
nýjum meirihluta en ég lít ekki
svo á að ég sé fulltrúi neins
flokks í starfinu.“ Grímur á
ættir sínar að rekja til Vest-
fjarða og þá sér í lagi Súða-
víkur en afi hans, Grímur
Jónsson var einn af stofnend-
um Frosta.

Nokkur styr stóð um ráðn-
ingu Gríms í fyrstu og krafðist
minnihluti þess meðal annars
að meirihlutinn færði rök fyrir
ráðningu Gríms umfram aðra
umsækjendur.

Um seinni hluta ársins 2006
verður fjallað í næsta tölublaði
Bæjarins besta.

– eirikur@bb.is

Helgi Björns tryllti lýðinn í samkrulli við sveitina Prumpison.
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Hvað stendur upp úr...
Jóna Benediktsdóttir,

kennari og bæjarfulltrúi
„Hvað mig sjálfa varðar var merkileg reynsla að vera í fyrsta

sinn í eldlínunni í sveitarstjórnarkosningum. Þar var margt
sem kom mér á óvart og sýndi mér mannlífið í nýju ljósi og á
þeim vettvangi er ég enn að læra margt. Annað atriði sem upp
úr stendur er að ég lauk áfanga í framhaldsnámi við Kenn-
araháskóla Íslands nú í haust og má nú bera titilinn sérkennari.

Því miður er um mig eins og
marga aðra að þegar atburðir hætta
að vera fjölmiðlaefni falla þeir
fljótt í gleymsku. Hvað innlendar
fréttir varðar er þó tvennt sem ber
hæst þegar litið er yfir árið. Lang-
þráð brottför hersins af Keflavík-
urflugvelli er annað, fyrir friðar-
sinna eins og mig var það stórvið-
burður, þó svo að aðdragandi þess
og allt í kringum brottförina, hafi
verið til háborinnar skammar fyrir
íslensku þjóðina.

Hitt atriðið sem snerti mig mikið
var þegar byrjað var að hleypa í Hálslón. Frá byrjun hef ég
verið mikill andstæðingur þessarar virkjunar meðal annars
vegna þess að ég tel að við eigum að láta náttúruna njóta vaf-
ans ef við erum ekki alveg sannfærð um gagn, áhrif og mögu-
leika á afturkræfni framkvæmda og um flest þetta er deilt í
kringum þessa virkjun. Skrípaleikurinn kringum Baugsmálið
og þögnin í kringum olíusvindlið skora líka hátt í þessari upp-
rifjun minni.

Af erlendum vettvangi munu fréttir af því að við friðarsinnar
höfum dregið réttari ályktanir af upplýsingum en ráðgjafar
Bandaríkjastjórnar, og þar með hálfrar heimsbyggðarinnar,
um stöðu mála í Írak fyrir innrásina verða mér lengi minn-
isstæðar. Þögnin og getuleysi heimsbyggðarinnar til að takast
á við vandann í Palestínu er mér ofarlega í huga, ef Palestínu-
menn væru hvalir og Ísraelsmenn hvalfangarar væri örugglega
búið að skikka þá til að hætta þessum drápum. Veiting friðar-
verðlauna Nóbels fannst mér sérstaklega ánægjuleg í ár. Þetta
einstaklingsframtak Yunusar í Grameenbankanum hefur gert
kraftaverk fyrir hundruðir þúsunda manna og bætt lífskilyrði.
Það sýnir okkur hinum einnig fram á hve mikilvægt er að
hugsa ekki bara um beinan gróða af því sem við framkvæmum.

Við erum að takast á við nýtt verkefni á vinnustaðnum
mínum, í Grunnskólanum á Ísafirði, sem er innleiðing upp-
eldisstefnu sem kennd er við Uppbyggingu, þetta er eitt af
aðaláhugamálum mínum um þessar mundir. Til þessa hefur
okkur gengið mjög vel og ég vona við getum haldið áfram á
svona góðri siglingu á komandi ári. Ég vona líka að í komandi
kosningum berum við gæfu til að losa okkur við þessa ríkis-
stjórn sem gerir okkur landsbyggðarmönnum sífellt erfiðara
að takast á við aðstæður okkar og sýnir engan skilning á þeim
vanda sem hér er við að eiga, fyrir utan allt annað sem hún
gerir rangt. Eins vonast ég alltaf til friðarhorfur í heiminum
batni þó að fátt gefi tilefni til bjartsýni um það um þessar
mundir. Að lokum vonast ég til að geta lært eitthvað nýtt á
hverjum degi, látið gott af mér leiða og orðið betri manneskja
bæði fyrir sjálfa mig, fjölskylduna og samfélagið.“

Grímur Atlason, bæjar-
stjóri í Bolungarvík

Það markverðasta í mínu lífi á líðandi ári var án efa flutningur
minn og minnar fjölskyldu til Bolungarvíkur. Það er mér líka
sérstaklega eftirminnilegt þegar hún Ásta Júlía dóttir mín
byrjaði í skóla í haust. Það er alltaf
eftirminnilegt þegar börnin manns
byrja í skóla, ekki síður ef það er í
nýjum bæ.

Þegar vatni var hleypt á Hálslón
er stærsta innlenda frétt ársins að
mínu mati. Samfélagslegur ávinn-
ingur framkvæmdanna fyrir austan
er augljós og verður ekki um það
deilt að þetta hefur haft gríðarleg
áhrif fyrir byggðina og skilyrði til
byggðar. Fórnin var hins vegar
stór og ég fer ekki leynt með það

að mér þykir hún allt of stór. Fyrir okkur hér fyrir vestan er
stærsta fréttin auðvitað sú að þjóðarsátt hefur náðst um að gera
jarðgöng á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar.

Áherslubreytingar þegar kemur að stjórnlausum stríðsrekstri
finnst mér það markverðasta af erlendum vettvangi, og reyndar
innlendum líka. Almenningur og stjórnvöld út um allan heim
viðurkenna að árásarstríð Bandaríkjamanna og fylgisveina
þeirra hafi verið mistök og að árangurinn sé nær enginn.

Ég er frekar bjartsýnn maður að eðlisfari og mín sýn á fram-
tíðina er jákvæð. Ef ég hugsa um Bolungarvík er margt spenn-
andi í pípunum, mörg þjóðþrifamál sem verið er að vinna að.
Ég er líka mjög spenntur fyrir menningu hér á svæðinu og bind
vonir við enn öflugri og skemmtilegri flóru. Þá eru alþingis-
kosningar í vor og það þykja mér alltaf spennandi tímar. Það
skiptir miklu máli fyrir sveitarfélög landsins hverjir halda um
budduna, sérstaklega fyrir þau sem eru ekki meðal þeirra rík-
ustu.

Arna Lára Jónsdóttir, verk-
efnastjóri og bæjarfulltrúi
„Minnisstæðast fyrir mig persónulega á árinu sem er að líða

er að við keyptum hús í lok sumars og höfum staðið í smá end-
urbótum. Sú vinna hefur orðið til
þess að orðaforði minn á iðnaðar-
mannamáli hefur aukist til muna.
Ég á líka eftir minnast ársins 2006
fyrir að vera árið sem ég var kjörin
í bæjarstjórn en það hefur verið
mjög lærdómsríkt að taka þátt í
þeim störfum.

Þegar kemur að hvar var minnis-
stæðast á árinu af innlendum frétt-
um held ég að við eigum eftir að
minnast ársins 2006 sem ársins
sem bandaríski herinn fór frá Ís-
landi, þó fyrr hefði verið.

Ég vona að okkur beri gæfa til þess að hér verði ríkisstjórnar-
skipti í vor.  Ég óska þess að við fáum sterka velferðastjórn
sem verði leidd af Samfylkingunni sem einkennist af jöfnuði,
réttlæti og samábyrgð í kjölfar þingkosninganna.“

Albertína Friðbjörg Elías-
dóttir, verkefnastjóri

Nú árið er liðið í aldanna skaut og aldrei það kemur til
baka. Nú gengin er sérhver þess gleði og þraut, það gjörvallt
er runnið á eilífðar braut, en minning þess víst skal þó vaka.
Þessar ljóðlínur eru hluti af ljóði sem Valdimar Briem orti í til-
efni af því að nú væri árið liðið og er svo enn á ný. Árinu 2006
er að ljúka og líkt og skáldið bendir
á, þá kemur það aldrei til baka.
Það er skrýtið að jafnvel nú þegar
árið er enn til staðar að þá á ég
erfitt að rifja upp hvað gerðist fyrr
á árinu. Hvað einkenndi árið 2006?
Í minningunni þá minnir árið um
margt á veðrið í desember, þ.e.
var umhleypingasamt á stundum
en svo óendanlega gott inn á milli.

Munið þið þegar Saddam Huss-
ain var dæmdur? Munið þið eftir
öllu saklausa fólkinu sem dó á ár-
inu vegna tilgangslausra borgara-
styrjalda? Munið þið eftir bensínverðinu sem fór upp og niður,
upp og niður og upp? Danski fáninn brenndur og rifinn vegna
teiknimyndar, gengi íslensku krónunnar sveiflaðist líkt og
bensínverðið, slæmar ákvarðanir á Alþingi, ættleiðing Ma-
donnu, jarðskjálftar, sveitastjórnarkosningar, meira stríð, þjóð-
armorð, við megum ekki ferðast með vökva í flugi, skalli á
heimsmeistaramóti í fótbolta, hvalveiðar, bloggarar valdir
menn ársins, góðar ákvarðanir á Alþingi, veðrið á árinu hefur
verið skrýtið, demókratar sigruðu kosningarnar í Bandaríkjun-
um.

Ég gæti haldið endalaust áfram og rökræða má um hvort
árið hafi verið gott eða slæmt. Fyrir mig var árið almennt gott.
Ég heimsótti ný lönd, ég heimsótti gömul lönd en nýjar slóðir,
ég kynntist góðu fólki, tók próf, skipti um vinnu, fór í nám,
sótti um framhaldsnám, fór í framboð, eignaðist nýja vini. Enn

má lengi halda áfram. Ég vona að árið hafi einnig verið gott
fyrir ykkur lesendur góðir og vil nota tækifærið og óska ykkur
farsæls nýárs. Ég á von á góðum hlutum á nýju ári og óska
ykkur þess sama.

Valdimar Jóhannsson,
danstónlistarhöfundur

Það sem mér þótti markverðast í erlendum fréttum á árinu
sem er að líða er án efa útgáfa plötunnar Christ Illusion með
thrash-metal sveitinni Slayer. Ég og fleiri menn höfðum beðið
lengi eftir þessari plötu og dagurinn þegar ég frétti af útgáfu
hennar var ákveðinn vendipunktur í mínu lífi. Tíminn fram að
honum hafði einkennst af nokkurri
óvissu og óáreiðanleika og það
var eins og stein hefði tekið úr
hjarta mínu þegar ég frétti af útgáf-
unni.

Það sem mér er minnisstæðast
af innlendum vettvandi er þátttaka
X-FM útvarpsstöðvarinnar í al-
þjóðlega Slayer deginum sem
haldinn var þann 6.6.06. Í þættin-
um Capone á útvarpsstöðinni var
ekkert spilað annað en Slayer og
ég held ég hafi aldei notið inn-
lendrar dagskrárgerðar eins mikið
og þennan dag.

Það merkilegasta í mínu lífi á árinu sem er að líða var þegar
ég hlustaði í fyrsta skipti á plötuna Christ Illusion með Slayer.
Þá lá ég fótbrotinn eftir mót í mýrarknattspyrnu á Fjórðungs-
sjúkrahúsinu á Ísafirði og var uppdópaður af morfíni. Lyfin
veittu mér þó engan veginn viðlíka lausn frá sársaukanum eins
og þessi nýjasta plata Slayer. Þegar Flesh Storm, fyrsta lag
plötunnar, heyrðist vissi ég að líf mitt væri að eilífu breytt.
Þegar komið var að laginu Skeleton Christ var ég farinn að
gráta, ekki af sársauka heldur af gleði.

Það eina sem ég vona að gerist á nýju ári er að Slayer gefi út
nýja plötu.

Rúnar Óli Karlsson, ferða-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar

Það sem mér þykir markverðast af innlendum vettvandi er
líklega að í haust var hafist handa við að fylla með vatni
stærsta minnisvarða úreltrar at-
vinnuuppbyggingar. Þar á ég við
Kárahnjúkavirkjun.

Það sem mér er minnisstæðast
af erlendum vettvangi eru líklega
hörmungarnar í Írak. Þar hafa þús-
undir óbreyttra borgara látist í
stríðsátökum sem virðast bara
magnast með degi hverjum. Enn á
ný sannast það að nær ómögulegt
er að troða vestrænum gildum upp
á þjóðir sem ekki vilja. Alveg ótrú-
legt hvernig sum ríki gera sömu
mistökin aftur og aftur og í þetta
skiptið með stuðningi ríkisstjórnar Íslands.

Úr mínu persónulega lífi eru stærstu tíðindin sennilega þau
að ég stofnaði fyrirtæki með öðru góðu fólki og að fjölskyldunni
minni tókst að klára nýja húsið í Tunguhverfi og flytja inn
fyrir jól.

Ég sofna alltaf brosandi og vakna skellihlægjandi. Vona að
það verði eins á nýju ári. Eins vona ég að það fólk sem hér býr
haldi áfram að sýna dugnað og þor í að byggja upp betra sam-
félag. Og að sjálfsögðu að enginn verði með móral eins og
góður vinur minn myndi orða það.

Sölubörn óskast
Sölubörn óskast til afleysinga í hin ýmsu hverfi á

Ísafirði.Allar nánari upplýsingar gefur Helga í síma
456 4560 eða á skrifstofu H-prents að Sólgötu 9 á
Ísafirði.

Bæjarins besta.
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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 leigu er lítið einbýlishús í
Hnífsdal. Húsið er fullbúið hús-
gögnum og húsbúnaði og leig-
ist þannig. Uppl. gefur Erna í
síma 869 4566.

Óska eftir 4-5 herb. íbúð eða
húsi til leigu á Ísafirði. Uppl. í
síma 891 7731 (Sigríður).

Alls svöruðu 615.Alls svöruðu 615.Alls svöruðu 615.Alls svöruðu 615.Alls svöruðu 615.
0-10 þúsund0-10 þúsund0-10 þúsund0-10 þúsund0-10 þúsund

sögðu 336 eða 55%sögðu 336 eða 55%sögðu 336 eða 55%sögðu 336 eða 55%sögðu 336 eða 55%
11-20 þúsund11-20 þúsund11-20 þúsund11-20 þúsund11-20 þúsund

sögðu 95 eða 15%sögðu 95 eða 15%sögðu 95 eða 15%sögðu 95 eða 15%sögðu 95 eða 15%
21-50 þúsund21-50 þúsund21-50 þúsund21-50 þúsund21-50 þúsund

sögðu 58 eða 9%sögðu 58 eða 9%sögðu 58 eða 9%sögðu 58 eða 9%sögðu 58 eða 9%
51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund51-100 þúsund

sögðu 46 eða 7%sögðu 46 eða 7%sögðu 46 eða 7%sögðu 46 eða 7%sögðu 46 eða 7%
Meira en 100 þúsundMeira en 100 þúsundMeira en 100 þúsundMeira en 100 þúsundMeira en 100 þúsund

sögðu 80 eða 14%sögðu 80 eða 14%sögðu 80 eða 14%sögðu 80 eða 14%sögðu 80 eða 14%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú íHversu miklu eyðir þú í
kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?kaup á flugeldum?

Sígildur hátíðarmatseðill að
hætti Shirans á Fernandos
Maturinn spilar stórt hlutverk yfir hátíðirnar og þrátt fyrir að hefðir skipi

stóran sess í vali á matseðlum finnst mörgum spennandi að prófa eitthvað nýtt.
Bæjarins besta fékk matreiðslusnillinginn Shiran Þórisson á Fernandos til
þess að koma með tillögu að áramótamatseðli.

Forréttur:Hvítlauksristaðir humarhalar fyrir 6 manns

Um 12 stórir íslenskir humarhalar. Humarhalarnir skornir endilangt í tvennt
og dökka himnan fjarlægð.
2 hvítlauksrif fínsöxuð
½ búnt af steinselju fínsaxað
2-3 matskeiðar af íslensku smjöri
Hnífsoddur af salti og pipar
Hnefafylli af brauðmylsnu

Smjör brætt á pönnu, þegar smjörið er farið að krauma þá er hvítlauk bætt
út í, humarinn settur á pönnuna og holdið látið snúa niður í bræðinginn á heita
pönnuna. Yfir þetta er svo stráð steinselju, brauðmylsnu, salti og pipar. Það
þarf að hafa hraðar hendur þar sem humarinn á ekki að steikjast nema í 2-3
mínútur. Að lokum er humrinum velt vel á pönnunni.

Þetta er svo borið fram með ristuðu brauði og fersku salati og skreytt með
sítrónu.

Aðalréttir: Fylltur kalkúnn

1 stór kalkúnn c.a 5-7 kg.
15 samlokubrauðsneiðar skornar í teninga
2 sellerístilkar skornir í teninga
2 rauð epli afhýddu og skorinn í teninga
½ blauðlaukur skorinn í teninga
1 lítill laukur skorinn í teninga
3 hvítlauksrif fínsöxuð
2 dl af rjóma
1 sléttfull matskeið af salvíu
1 teskeið af rósmarín
1 teskeið af timian
1/2 teskeið af hvítum pipar
1/2 teskeið af salti
100 g af smjöri

Fyllingin
Þetta er grunnfylling sem hentar vel með öllu fuglakjöti. Smjör er brætt á

pönnu og laukur, sellerí, hvítlaukur, blaðlaukur er léttsteikt í smjörinu. Í sér-
skál þarf að blanda steikta grænmetinu við brauðið og eplin og að lokum er
kryddinu og rjómanum bætt við og þetta blandað vel saman. Í þessa grunn-
fyllingu má bæta við pancetta, parma skinku, beikon eða venjulega skinku ef
fólk óskar eftir íburðarmeiri fyllingu. Fyllingin er sett inn í fuglinn og hann
saumaður saman eða klemmdir með kalkúna klemmu. Einnig er fljótleg að
taka stutt grillspjót og nota þau til að loka fuglinn.

Til að gera bringu kalkúnsins bragðmeiri og safaríkari er gott að rífa skinnið
frá bringunni og troða afganginum af fyllingunni inn á milli skinnsins og
bringunnar sjálfrar.

Kalkúninn er svo einnig kryddaður með salti og pipar eftir smekk.

Steikingin
Það er ágætis regla að steika kalkún í c.a. 40 mínútur á hvert kíló sem hann

vegur. Byrjið þó að setja hann í 200 gráðu heitan ofn í 20 mínútur og svo er
reglan notuð þ.e.a.s. 40 mínútur á hvert kíló.  Byrja á því að snúa bringunni
niður í steikingarfatinu og svo eftir 40 mínútur að snúa á aðra hliðina og svo
eftir 40 mínútur á hina hliðina og að lokum klárað með bringuna upp.  Ef þið
eigið hitamæli þá er einnig hægt að notast við hann og þá er stungið í þykkasta
hluta kalkúnsins og ef hitinn er 71-72°c þá er fuglinn til.

Meðlæti
Rucola salat er einfalt meðlæti en gott er að hafa nýskafinn parmesan og

balsamic til þess að gera það íburðarmeira.
Bakaðar kartöflur eru klassískar og notaðar eru eins margar kartöflur og

þörf er á. Stingið í þær með gafli 2-3 og þær settar inn í ofninn á grind undir
kalkúninn. Ágætt er að láta þær vera síðasta 1,5 tímann með kalkúninum eða
þangað til að það er mjúkt að stinga í þær.

Sósan er lykilatriði
Smjörbolla er notuð til að þykkja sósur. Hún er einföld og er búin til úr

smjöri og hveiti. Það þarf ca. 2 msk af smjöri sem er brætt og svo er bætt við
um 3-4 msk af hveiti í bráðið smjör, úr þessu á að verða sæmilega þykkt deig
sem skilið er eftir í pottinum og soðinu hellt út í. Soðið er meðhöndlað á eftir-
farandi hátt; Soðið er tekið úr steikingarfatinu og það sigtað í sér könnu, þegar
soðið er búið að skilja sér lítillega þá er reynt að hella soðinu sjálfu í pott og
skilja sem mest af feitinni eftir. Það þarf um 6-7 dl af soði. Þegar þetta er komið
í pottinn með smjörbollunni þá er soðið og bollan hrærð saman og suðan látin
koma upp í pottinum. Að lokum er svo bætt við um 2 dl af rjóma. Þetta er svo
bragðbætt með salti og pipar. Til að fá dökkan lit á sósuna er einnig hægt að
bæta út í örlítið af dökkum matarlit.

Eftirréttur: Fljótlegur heimatilbúinn vanilluís
með heitri súkkulaði sósu og ristuðum möndlum

1 eggjarauða
100 g sykur
3 dl af rjóma
2,5 dl af matargerðarrjóma
1 vanillu stöng – skerið hana í tvennt og skafið fræin úr
Þetta er skammtur fyrir um sex manns.

Blandið saman rjómategundunum og vanillufræjum saman í pott og látið
suðuna koma upp. Kælið svo í köldu vatnsbaði. Á meðan verið er að kæla
niður rjóma- og vanillublönduna pískið þá saman eggjarauðu og sykrinum í
skál. Að þessu loknu skal hella rjómablöndunni gætilega saman við eggjarauðu-
og sykurblöndunni í skálinni. Þetta þarf að gera mjög varlega og hella litlu í
einu þar sem að eggjarauðan getur hæglega eldast í heitri rjómablöndunni og
þá verður blandan kekkjótt. Þegar búið er að blanda rjómavanillunni og eggj-
unum saman þarf að hella henni úr skálinni og í pottinn aftur og hita upp. Þetta
þarf að gerast gætilega og á lágum hita. Það þarf að hræra stöðugt í blöndunni
og hún á að þykkna en á að vera alveg laus við kekki. Ath. Suðan þarf ekki að
koma upp. Þegar blandan getur þakið stálskeið þegar henni er dýft ofan í þá er
blandan tilbúin. Þessi ísblanda er svo sett í form og inn í frysti í sólarhring.
Með þessu er svo gott að hafa heita súkkulaðisósu og ristaðar möndluflögur.

Heit súkkulaði sósa:
Suðusúkkulaði 100 g og 1 dl af rjóma er brætt saman yfir vatnsbaði. Hægt

er að gera þetta fyrirfram og hita upp örstutt í örbylgjuofni.

Ristaðar möndluflögur:
Möndluflögur settar á pönnu og ristaðar þar til gullinbrúnar á lágum hita.

Ný flæðilína frá Marel var
tekin í notkun í landvinnslu
Hraðfrystihússins – Gunnvar-
ar í Hnífsdal í síðustu viku,
auk annars búnaðar sem er að
hluta til smíðaður af ísfirskum
fyrirtækjum og settur upp af
starfsmönnum Marel á Ísa-
firði.

 „Flæðilínan mun gera land-
vinnsluna samkeppnishæfari
í hinni hörðu samkeppni sem
ríkir í greininni. Afkoma fisk-
vinnslunnar hefur farið batn-
andi að undanförnu í takt við
jákvæða þróun gengis krón-
unnar að undanförnu“, segir í
tilkynningu frá HG.

Ný flæðilína
tekin í notkun

Á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði hefur 51 barn fæðst
það sem af er þessu ári. Að
sögn vakthafandi ljósmóður
er þó aldrei að vita hve mörg
börn munu koma í heiminn á
Ísafirði á árinu fyrr en það er
liðið.

Eins og margir muna áttu
Vestfirðingar fyrsta barn árs-
ins 2005 og eflaust fylgjast
margir spenntir með því hvar
fyrsti Íslendingur ársins fæðist
árið 2007. Á síðasta ári fædd-
ust 53 börn á Ísafirði, en 61
barn árið 2004 og 49 árið þar
á undan.

51 barn kom-
ið í heiminn

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/

Svo virðist sem allur meginþorri almennings hafi fengið áfall á aðfangadag. Ekki er talað um annaði í jóla-
boðum og á bloggsíðum en einhver símaskilaboð sem Dómínóspizza sendi viðskiptavinum sínum þegar jólin
gengu í garð. Bloggarar eru bláir af hneykslun og sumir eru beinlínis reiðir. Gott ef höfuðstöðvar Dómínós
verða ekki grýttar eggjum fyrir nýár ef hysterían heldur áfram að gerjast og aukast. Miðað við þessi ofsa-

fengnu viðbrögð í samfélaginu hélt ég fyrst að forstjóri Dómínós hefði sent viðskiptavinum félagsins mynd-
skilaboð af sama toga og kristnir menn í Byrginu eru sagðir senda út til sinna skjólstæðinga á góðri stund.
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Sælkeriar vikunnarSælkeriar vikunnarSælkeriar vikunnarSælkeriar vikunnarSælkeriar vikunnar eru Þuríður
Vilmundardóttir og Jón Páll Hreinsson á Ísafirði

Karrífiskur og þre-
föld súkkulaðiterta
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á hverdagslegan fiskirétt
sem væri tilvalinn á milli há-
tíðanna. Sælkerarnir segja
þennan rétt sérlega léttan og
ljúffengan. „Fljótlegur og ein-
faldur í matreiðslu og er gjarn-
an á borðum hjá okkur í miðri
viku“, segir Þuríður. Einnig
bjóða þau upp á svaðalega
súkkulaðiköku sem að sögn
þeirra manni leyfist eiginlega
bara til hátíðarbrigða sökum
þess að hún ber í sér súkkulaði
skammt heils mánaðar. „Þessa
súkkulaðiköku hef ég boðið
upp á þegar við höfum haldið
í matarklúbb og verða karl-
mennirnir frekar veikir í hnján-
um þegar hún er borin á borð
og sendi ég hana því inn nú
þeim til heiðurs Ég nýti því
tækifærið og skora á einn af
þessum karlmönnum í næsta
matarhorn Svavar Guðmunds-
son og eiginkonu hans Hildur
Elísabet Pétursdóttir“, segir
Þuríður.

Karrífiskur (fyrir 4)
Hráefni:
3 meðalstór ýsuflök
100 g rjómaostur
1 Epli
1/2 rauð paprika
1 meðalstór gulrót
1 rauðlaukur
2 tsk Karrí
Sítrónupipar
Salt
Paprikan, gulrótin og rauð-

laukurinn er skorin í strimla
og brúnað í djúpri pönnu. látið
malla í smástund, þar til lauk-
urinn og paprikan verða mjúk.
Rjómaostinum er bætt á pönn-
una, ásamt karrí og salti, og
hann látin bráðna yfir. Takið
híðið af eplinu og skerið í
teninga. Eplabitarnir eru settir
á pönnuna ásamt kókosmjólk-
inni. Hrærið rólega þar til suð-
an kemur upp. Þá er sósan
klár!

Nú er komið af fiskinum.
Skerið flökin í litla bita, u.þ.b.
2 cm á breidd. Raðið þeim
ofan í pönnuna ofan á sósuna.

Stráið sítrónupipar yfir fiskin
og látið malla í 10 mín.

Berist fram í pönnunni með
hrísgrjónum og fersku græn-
meti.

Þreföld Súkkulaðisæla

Botn:
90 g smjör
120 g 70% súkkulaði
2 þeytt egg
90 g hveiti
225 g sykur
75 g hnetur að eigin vali
eða blandaðar
3 msk skorið og sultað
engifer
Bræða smjör og súkkulaði

í vatnsbaði og láta svo kólna
svolítið. Hræra svo súkkulaði-
blöndunni saman við þeyttu
eggin. Sykur og hveiti bætt út
í og hrært varlega. Að lokum
er engifernum og hnetunum
bætt út í. Þetta er svo bakað í
hringformi við 180°C í 30
mínútur, og á kakan að vera
blaut að innan.

Hvítt Súkkulaðikrem:
200 g hvítt súkkulaði
150 ml rjómi

Hitið rjómann og bætið
súkkulaðinu út í og hrærið
þar til súkkulaðið er bráðnað,
síðan er þetta látið kólna í
u.þ.b. klst. Það er því gott að
byrja á því að gera kremið svo
að það nái að kólna á meðan
að kakan er bökuð. Þetta krem
er svo sett yfir kökuna og svo
skal geyma kökuna í kæli í 2-
3 klst.

Mjólkursúkkulaðisósa:
200 ml rjómi
100 ml mjólk
150 g mjólkursúkkulaði

Rjóminn og mjólkin hituð í
potti og súkkulaðið sett út í
og hrært í þar til súkkulaðið
er brætt. Ýmist er sósan borin
fram heit eða köld út á kökuna.

Við skorum á Svavar Guð-
mundsson og Hildi Elísabetu
Pétursdóttur á Ísafirði að
koma með næstu uppskrift.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Suðvestan 10-15 m/s suðvestan- og
sunnanlands, en hægari annars staðar. Rigning með köflum.
Horfur á Gamlársdag: Horfur á Gamlársdag: Horfur á Gamlársdag: Horfur á Gamlársdag: Horfur á Gamlársdag: Suðlæg eða breytileg átt, skýjað með

köflum og víða él eða skúrir við ströndina vestan til á landinu.
Frystir inn til landsins. Horfur á nýársdag:  Horfur á nýársdag:  Horfur á nýársdag:  Horfur á nýársdag:  Horfur á nýársdag: Hægviðri og smáél,
en bjart norðaustantil. Horfur á þriðjudag:Horfur á þriðjudag:Horfur á þriðjudag:Horfur á þriðjudag:Horfur á þriðjudag: Suðvestanátt með

skúrum eða éljum, en bjart norðan- og austanlands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðFyrsta jólakveðjan var frá ÖnfirðingiFyrsta jólakveðjan var frá ÖnfirðingiFyrsta jólakveðjan var frá ÖnfirðingiFyrsta jólakveðjan var frá ÖnfirðingiFyrsta jólakveðjan var frá Önfirðingi
Það hefur lengi þekkst að menn sendi vinum og vandamönnum jólakveðjur og fyrr á tímum
komu þær oft í stað jólagjafa og gera jafnvel enn. Þetta þekkist víða um lönd en elsta
íslenska jólakveðja sem fundist hefur er í bréfi Önfirðingsins Brynjólfs Sveinssonar biskups í
Skálholti frá 1667. Brynjólfur var fæddur að Holti í Önundarfirði 14. september 1605 og
lést 5. ágúst 1675. Þegar hann lauk námi erlendis og tók við embætti biskups í Skálholti 34
ára að aldri var hann talinn lærðasti maður í allri Evrópu og hafði verið boðin staða rektors
við Kaupmannahafnarháskóla. Hann var biskup í Skálholti 1639 til 1674.

Mínútuspjall með Ómari Má Jónssyni sveitarstjóra í Súðavík

Horfum björtum
 augum til framtíðar

Sæll Ómar. Thelma heiti ég og hringi fyrir Bæjarins besta, má ég trufla þig í eina mínútu?
„Alveg sjálfsagt.“
Mér datt í hug að hringja í þig þar sem þú ert sveitarstjóri efnaðasta

sveitarfélagsins á landinu á árinu sem nú er að líða, samkvæmt fréttum í
fjölmiðlum fyrir nokkru.

„Já, það má nú segja að þessi frétt hafi ekki verið í neinni tengingu við
raunveruleikann, það hefði mátt vinna hana betur og kynna sér málið betur
áður en hún var birt, þó svo að það sé alltaf mjög ánægjulegt að fá góðar fréttir
um sveitarfélagið, þá var þessi nú kannski ekki besta fréttin á árinu.“

Hafið þið fengið mikil viðbrögð við fréttinni?
„Jú fréttin fékk góðar viðtökur, því er ekki að neita og viðbrögðin hafa

ekkert endilega verið neikvæð. Manni náttúrlega bar samt skylda
til þess að draga í efa að þarna væri rétt með farið. Þetta gaf
okkur þó tilefni til að fara enn betur yfir fjármálin og vanda
okkur enn betur við útgjöldin sem við erum að fara
samþykkja nú í fjárhagsáætlun. Nú beinast öll spjót að
okkur hvað varðar fjárhaginn svo við verðum að standa
okkur í þessum málum.

Þannig að fréttin hefur sett enn meiri pressu á
ykkur?

Það getur verið jafn erfitt að eiga mikið af peningum
eins og engan pening. Þegar staðan er þannig að ein-
blítt á þegar þungt er um fjármögn er það ákvæðum
bundið að ávaxta rétt, áhyggjurnar eru því ekkert
endilega minni. Hvoru tveggja er með vandmeðfarið.“

Hvernig leggst nýja árið í ykkur Súðvíkinga?
„Við erum gríðarlega bjartsýn á það sem er fram-

undan, og það er margt í pípunum sem mun koma
fram á næsta ári eins og t.d. leit að heitu vatni sem
við munum hlúa vel að sem og atvinnurekstri á
staðnum, bæði sem nú þegar er til staðar og sem mun fara af stað á nýju ári. Við getum ekki annað en litið björtum
augum til framtíðar.“

Áramótabrennur
að íslenskum sið
Gamlar árið verður kvatt og

það nýja boðið velkomið með
áramótabrennum víða um
norðanverða Vestfirði sem og
annars staðar á landinu. Í Bol-
ungarvík verður venju sam-
kvæmt kveikt í brennu við
gamla flugvöllinn við Þuríð-
arbraut. Þá verður brenna á
Melum við Langeyri í Súða-
vík, á Króki við varnargarðinn
á Flateyri og á Hauganesi á
Ísafirði, Hlaðnesi á Suðureyri
sem hefjast allar kl. 20:30, en
auk þess fer fram brenna á
Bakkahóli í Hnífsdal sem
hefst kl. 20. Skoteldasýningar
verða haldnar á sama tíma.

Áramótabrennur virðast
vera séríslenskur siður. Á Vís-
indavef Háskóla Íslands segir
um áramótabrennur: „Ekki er

vitað til þess að áramótabrenn-
ur hafi verið haldnar hér á
landi fyrr en á ofanverðri 18.
öld. Fyrir þann tíma var timbur
og annar eldiviður einfaldlega
of dýrmætur til að honum
mætti sóa í slíkt. Allra fyrsta
dæmið er frá árinu 1791 þegar
skólapiltar úr Hólavallaskóla
í Reykjavík söfnuðu saman
tunnum og öðru timburrusli
og kveiktu í á hæð sem þeir
kölluðu Vulcan (en vulcan er
erlent heiti yfir eldfjall). Hæð-
in sem um ræðir er sennilega
Landakotshæð.

Rúmum 50 árum síðar virð-
ast áramótabrennur (og reynd-
ar þrettándabrennur) vera
orðnar nokkuð algengar. Ekki
voru þær þó mjög hátíðlegar
af lýsingu Klemenz Jónssonar

(f. 1862) að dæma og segir
hann þar hafa tíðkast mikið
fyllerí og ólæti. Á þessum tíma
var líka farið að dansa álfadans
kringum brennurnar. Sá siður
er ættaður frá piltum í Lærða
skólanum sem frumsýndu árið
1871 leikritið Nýársnótt þar
sem álfar komu við sögu. Þeir

tóku sig svo til á gamlárs-
kvöld, ásamt stúdentum þaðan
og frá Kaupmannahöfn, og
klæddu sig upp sem ljósálfa
eða svartálfa, gengu niður að
Tjörninni í Reykjavík með
blys í hönd, dönsuðu og sungu
álfasöngva.“

– thelma@bb.is
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Öll sveitarfélögin á Vestfjörðum
utan eitt innheimta hámarksútsvar

Öll sveitarfélög á Vestfjörð-
um að einu undanskildu munu
innheimta hámarksútsvar á
næsta ári, en það er 13,03%.
Bæjarhreppur mun hins vegar
innheimta 12,80% og er það
hækkun frá því í ár þegar
12,60% voru innheimt. Útsvars-
prósenta stendur í stað í öðrum
sveitarfélögum, og var í há-
marki í ár sömuleiðis. Lág-
marksútsvar er 11,24%. Fjár-
málaráðuneytið ákveður stað-
greiðsluhlutfall hvers árs og
er það samtala af tekjuskatts-
hlutfalli samkvæmt lögum um

tekjuskatt og útsvarshlutfalli
eins og það er að meðaltali sam-
kvæmt ákvörðunum sveitar-
stjórna.

Tekjuskattshlutfall á árinu
2007 verður 22,75% sem er
lækkun um 1% frá yfirstand-
andi ári. Meðalútsvar á árinu
2007 samkvæmt fyrirliggj-
andi ákvörðunum sveitar-
stjórna verður 12,97% sem er
það sama og á yfirstandandi
ári. Staðgreiðsluhlutfall á ár-
inu 2007 verður 35,72% sam-
anborið við 36,72% á þessu
ári. Lækkun á staðgreiðslu-

hlutfalli milli ára verður því
1,0.

Sveitarfélögin geta ákveðið
útsvar á bilinu 11,24% til
13,03%. Af 79 sveitarfélögum
á landinu öllu ætla 61 þeirra
að innheimta hámarksútsvar
en 3 sveitarfélög verða með
lágmarksútsvar. Áætlað er að
á árinu 2007 innheimtist um
165 milljarðar króna fyrir ríki
og sveitarfélög með staðgreið-
slu opinberra gjalda. Þar af
renna um 92 milljarðar króna
til sveitarfélaga en um 73
milljarðar króna til ríkissjóðs. Ísafjarðarbær er meðal þeirra sveitarfélaga sem innheimtir hámarksútsvar.

Vegurinn lokaðist þegar
vagninn fór á hliðina.

Tengivagn
valt í Súg-
andafirði
Vegurinn til Suðureyrar

lokaðist um tíma á mið-
vikudag í síðustu viku þeg-
ar tengivagn vöruflutn-
ingabíls valt er hann var
að sturta grjóti í skarð sem
myndaðist hafði í veginum
vegna vatnavaxta. Vöru-
flutningabíllinn sem var frá
verktakafyrirtækinu KNH
hf., lokaði veginum í nokkr-
ar klukkustundir. Nokkur
olía fór á veginn við óhapp-
ið sem átti sér stað við
Lauga í Súgandafirði.

Engin meiðsl urðu á fólki
en þó nokkrar skemmdir
urðu á bifreiðinni. Nokkrar
skemmdir urðu á vegum í
fjórðungnum í síðustu viku
vegna mikils vatnsveðurs.

– eirikur@bb.is

Tuttugu og sex nemendur
voru útskrifaðir frá Mennta-
skólanum á Ísafirði í síðustu
viku. Þetta vor 10 stúdentar, 1
sjúkraliði, 1 með verslunar-
próf og 14 af 1. stigi vélstjórn-
ar. Hæstu einkunn hlaut Helga
Kristbjörg Guðmundsdóttir
stúdent af félagsfræðabraut
eftir þriggja ára nám. Hún
hlaut 1. ágætiseinkunn, 9,32.
Nýstúdentarnir Þóra Björk
Samúelsdóttir, Ólöf Dröfn
Sigurbjörnsdóttir og Kristjana
Þrastardóttir hlutu einnig verð-
laun fyrir góðan námsárangur.
Verðlaun fyrir hæstu einkunn
á vélstjórnarbraut hlaut Björn
Halldórsson. Útskriftin fór fram
í Ísafjarðarkirkju og léku tveir
nemendur skólans á píanó, þau
Helga Kristbjörg Guðmunds-
dóttir og Halldór Sveinsson.

Kristjana Þrastardóttir flutti
ávarp fyrir hönd nýstúdenta.

Skólameistari, Ingibjörg
Guðmundsdóttir, gat þess í
ræðu sinni að áhugi og stuðn-
ingur samfélagsins við skól-
ann hér væri miklu meiri en
hún hefði áður kynnst. „Það
er greinilegt að menntaskólinn
er mikilvægur fyrir íbúana í
ýmsu tilliti. Það er auðvitað
keppikefli að unglingar geti
fundið framhaldsskólanám
við hæfi nálægt heimili sínu,
þurfi ekki leita langt í burtu
að námi með tilheyrandi
kostnaði og fjarvistum frá fjöl-
skyldunni. Hér ráða einnig
byggðasjónarmið, það er ekki
eftirsóknarvert fyrir samfélag-
ið að allir unglingarnir séu
meira eða minna í burtu vetr-
arlangt. Einnig er skólinn stór

vinnustaður og í atvinnulegu
tilliti eftirsóknarverð stofnun
á svæðinu.

Uppeldishlutverk skólans
er óumdeilt. Skólinn reynir
að byggja nemendur sína upp
sem virka einstaklinga sem
myndi sér rökstuddar skoðanir
og gagnrýna hugsun, vinni
verkin sín af samviskusemi
og taki ábyrgð að sjálfum sér.
Við höfum unnið að því í haust
að gera samkomur og ferðir
nemenda áfengis- og vímu-
efnalausar. Þetta hefur í aðal-
atriðum tekist vel og stjórn
nemendafélagsins sýnt mik-
inn samstarfsvilja.

Í haust fór af stað þjálfun
afreksíþrótta við MÍ að frum-
kvæði Hermanns Níelssonar
íþróttakennara og í samstarfi
við Íþróttaakademíuna í Reyk-

janesbæ. Um 30 nemendur
æfa og þjálfa hinar ýmsu af-
reksíþróttir samhliða náminu
í skólanum. Þetta er mjög gott
framtak hjá Hermanni og kær-
komið tækifæri fyrir margt
ungt íþróttafólk hér. Fram-
haldsskólarnir eru margir að
fara inn á þessa braut, að gera
nemendum kleift að stunda
afreksíþróttir samhliða fram-
haldsskólanámi.

Nýtt námsumsjónarkerfi,
Námskjárinn, var tekið í notk-
un í haust og hefur farið vel af
stað, kennarar eru áhugasamir
um notkun kerfisins og miðla
þar heilmiklu efni til nem-
enda. Námið fer í síauknum
mæli fram með verkefnavinnu
nemendahópa og einstakl-
inga. Þannig viljum við undir-
búa nemendur skólans undir

framhaldsnám og störf þar
sem hæfni í tölvunotkun og
til góðrar samvinnu er mikil-
væg.

Á næstu önn ætlum við að
þróa dreifnám við skólann.
Hugmyndin er að kennarar
noti Námskjáinn til samskipta
við nemendur í þeim mæli að
nemendur geti stundað nám í
tilteknum áföngum við skól-
ann án þess að mæta í tíma.
Þeir nemendur skila verkefn-
um og prófum í gegnum Nám-
skjáinn, geta þar einnig verið
með skriflegar umræður og
fyrirspurnir í tölvupósti.

Við teljum að með þessu
móti muni skólinn ná til fleiri
nemenda, þeirra sem að ein-
hverjum ástæðum geta ekki
sótt allar kennslustundir. “

– thelma@bb.is

Á þriðja tug nema brautskráðir frá MÍ
Nemendurnir sem útskrifuðust frá Menntaskólanum á Ísafirði ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.
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