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Hlutverk bolvísku söngkonunnar Sigrúnar Pálmadóttur
á áperusviðinu eru orðin fjölmörg eftir tæplega fjórtán
ára feril. Sigrún starfaði við óperuhúsið í Bonn í Þýska-
landi um tíu ára skeið og hér á landi hefur hún komið
fram við ýmis tilefni m.a. á Vínartónleikum Sinfónínu-
hljómsveitar Íslands. Þá hefur hún sungið í Svíþjóð,
Ítalíu, Grikklandi, Bandaríkjunum og víðar. Sigrún er
flutt aftur heim á æskustöðvarnar í Bolungarvík.

Ýtt út í sönginn

– sjá bls. 6 og 7.

Spegill,
spegill...
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Auglýsing um skipulagsmál
í Súðavíkurhreppi – Hlíð í Álftafirði
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti þann 5. mars 2015 að aug-

lýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hlíðar í Álftafirði skv. 1. mgr.
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst stækkun á skipu-
lagssvæðinu ofan Djúpvegar og fjölgun frístundahúsa úr 17 í 26.

Tillagan liggur frammi á skrifstofu Súðavíkurhrepps, Grundarstræti
3, Súðavík frá 9. mars til 21. apríl 2015 á venjulegum skrifstofutíma og
á heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa Súða-
víkurhrepps í síðasta lagi 21 apríl 2015 á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 3, 420 Súðavík eða á natfangið sudavik@sudavik.is.

Lýsing vegna aðalskipulagsbreytingar
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. mars

2015, tillögu að lýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Súðavíkurhrepps,
skv. 3. mgr. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í breytingunni felast áform um deiliskipulag í Reykjanesi og að stað-
festa legu Djúpvegar yfir Reykjarfjörð í aðalskipulagi. Lýsingin er á
heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is, frá og með 9. mars til
og með 21. mars 2015. Einnig liggur hún frammi á skrifstofu sveitar-
félagsins að Grundarstræti 3, Súðavík.

Ábendingar við tillögugerðina skulu vera skriflegar og berast skipu-
lagsfulltrúa Súðavíkurhrepps í síðasta lagi 21. mars 2015 á skrifstofu
Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3, 420 Súðavík eða á netfang sveitar-
stjórnar sudavik@sudavik.is.

Árni Traustason,
skipulags- og byggingarfulltrúi Súðavíkurhrepps.

Hætt við framtíðarskipulag á Torfnesi
Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-

fjarðarbæjar samþykkti á fimmtu-
dag að hætta við vinnu við fram-
tíðarskipulag á íþróttasvæðinu á
Torfnesi. Búið var að ákveða 10
milljónir króna í verkið. Féð verð-
ur í staðinn nýtt til samkeppni
um hönnun á Sundhöll Ísafjarðar
og umhverfi hennar. Í samkeppn-
inni verður lögð áhersla á útipotta
og almennar endurbætur á að-
stöðu í Sundhöllinni. Fyrir stuttu
beindi íþrótta- og tómstunda-
nefnd því til bæjarins að vinnu
við framtíðarskipulag Torfness
yrði flýtt og í kjölfar þess fól
bæjarráð formanni bæjarráðs að
koma með tillögu að vinnulagi
varðandi framtíðarskipulagningu
á Torfnessvæðinu.

Í greinargerð með samþykkt
meirihlutans segir að fulltrúar Í-
listans séu á þeirri skoðun að

fjölnotahús á Torfnesi og ný
sundlaug séu ekki á dagskrá á
kjörtímabilinu og varla því næsta
heldur. Til þess séu of mörg brýn
verkefni í sveitarfélaginu sem eru
ofar á forgangsröðinni. Þess er
getið að mun brýnna sé að koma
upp knattspyrnuvelli á Torfnesi
sem allir aldurflokkar geta nýtt,
bæði til keppni og æfinga.  Sér-
staklega er þetta brýnt í ljósi
þeirrar útreiðar sem völlurinn
fékk í asahlákunni 8. febrúar síð-
astliðinn.

Í greinargerðinni segir að hönn-
unarsamkeppni á Sundhöllinni
og umhverfi hennar sé krefjandi
verkefni vegna þess að bæði
Sundhöllin og blómagarðurinn
við Austurvöll séu mannvirki
með merka sögu. „Góð pottaað-
staða og bættir búningsklefar við
Austurveg eru líkleg til að koma

til móts við þarfir flestra bæjar-
búa, þó svo að keppnislaug verði
að bíða betri tíma og e.t.v. skoðast

í samstarfi við nágranna okkar í
Bolungarvík. Ástæða er til að
skoða í leiðinni möguleika okkar

á að koma fyrir fjölbreyttri að-
stöðu til íþróttaiðkunar og heilsu-
ræktar.“                – smari@bb.is

Framkvæmdirnar verða
mjög kostnaðarsamar

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins segja að framkvæmdir
við  Sundhöllina á Ísafirði verði
mjög kostnaðarsamar og eftir
sem áður, koma íbúar Ísafjarðar
til með sitja uppi með sömu
gömlu sundlaugina. Í bókun Dan-
íels Jakobssonar, Jónasar Þórs
Birgissonar og Kristínar Hálf-
dánsdóttur á fundi bæjarstjórnar
á fimmtudag segir að Sundhöll
Ísafjarðar sé á undanþágu hvað
varða aðgengi fyrir fatlaða og
starsmannaaðstöðu.

„Þar að auki eru lagnir í húsinu
orðnar gamlar sem og tækjakost-
ur og búnaður. Búningsklefar eru
mjög vanbúnir og þurfa endur-
nýjunar við. Ljóst má vera að ef
ráðast á í framkvæmdir sem auka

notkun laugarinnar þá þarf að
leysa úr þessum þáttum samhliða.
Það ætti því að vera ljóst slíkar
framkvæmdir munu verða mjög
kostnaðarsamar og við sitjum
áfram uppi með sömu gömlu
sundlaugina,“ segir í bókuninni.

Sjálfstæðismenn leggja til að
fulltrúar allra flokka komi sér
saman og marki stefnu um upp-
byggingu íþróttamannvirkja í
Ísafjarðarbæ á grundvelli fyrir-
liggjandi uppbyggingaráætlunar.
Á fundi bæjarstjórnar ákvað
meirihlutinn að hætta við vinnu
við framtíðarskipulag á Torfnesi
og ákveðið að halda hönnunar-
samkeppni um endurbætur á
Sundhöllinni.

– smari@bb.is

Endurnýja samning
við Þjóðskjalasafnið

Héraðsskjalasafnið  Ísafirði
hefur endurnýjað samning við
Þjóðskjalasafn Íslands um skrán-
ingu sóknarmannatala. Starfs-
stöðin er í Gamla sjúkrahúsinu
og starfið felst í því að lesa yfir
gömul sóknarmannatöl og færa
þau í gagnagrunn en ætlunin er
að gera þau aðgengileg á vef
Þjóðskjalasafnsins. Vinnan er
afar mikilvæg þar sem sóknar-
mannatölin eru mikilvægar heim-
ildir um mannlíf fyrr á tímum.
Um er að ræða manntal í hverri
sókn sem presturinn framkvæmdi
og í þeim má sjá hverjir bjuggu á
hvaða bæ og hver staða þeirra í
lífinu var. Verkefnið er ekki síður

mikilvægt fyrir svæðið vegna
þeirra starfa sem verða til.  Í dag
vinna fjórar konur  við skráning-
una í hlutastörfum.

Verkefnið hófst síðla árs 2011
og tók þá við af skráningarverk-
efnum sem héraðsskjalasafnið
hafði verið með síðan 2007 en
þau fólust í skráningu og pökkun
skjala. Hluti þeirra kvenna sem
unnu við það fóru í að skrá sókn-
armannatölin og eru tvær þeirra
ennþá við störf en nýjar konur
hafa bæst í hópinn.  Þjóðskjala-
safn hefur fengið 6 milljónir á ári
til að láta vinna verkið og hefur
tekist að tryggja konunum með
því störf stærstan hluta af árinu.

Knattspyrnuvöllurinn á Torfnesi.
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Tónleikar í kirkj-
unni á AFÉS

Meðal nýjunga á Aldrei fór ég
suður hátíðinni í ár eru tónleikar
að kvöldi föstudagsins langa í
Ísafjarðarkirkju. Líkt og í árdaga
hátíðarinnar verða skemmutón-
leikar eitt kvöld, en ekki tvö eins
og mörg undanfarin ár og verða
þeir á laugardagskvöldinu. Birna
Jónasdóttir rokkstjóri segist vera
spennt fyrir því að prófa eitthvað
nýtt á hátíðinni. „Okkur fannst
tími til kominn að brjóta þetta
aðeins upp og skoða hvort ekki
sé hægt að toga og teygja hátíðina
í nýjar áttir en samt missa ekki
sjónar á essens hátíðarinnar.
Aldrei fór ég suður er tveggja
daga tónlistarhátíð, en fyrra
kvöldið verður með breyttu sniði
sem býður upp á skemmtilega
möguleika,“ segir Birna.

„Kirkjutónleikarnir verða ak-
ústískir og lágstemmdir. Þannig
tónlist hefur ekki alltaf skilað sér
vel í skemmtilega kaósinu sem
myndast á skemmutónleikunum.
Á tónleikunum í kirkjunni koma
fram Valdimar, Guðrið Hans-
dóttir frá Færeyjum, Himbrimi
og Júníus Meyvant,“ segir Birna.
„Partur af þessum breytingum
okkar er að kasta boltanum upp
og sjá hvort að vertar og aðrir í
bænum grípi hann ekki og noti
tækifærið þegar bærinn er fullur
af tónlistarþyrstum gestum,“ seg-
ir Birna.              – smari@bb.is

Efast um framtíð fiskvinnslu á Þingeyri
Gunnhildur Björk Elíasdóttir,

stjórnarmaður í Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga og bæjarfulltrúi Í-
listans í Ísafjarðarbæ, efast um
framtíð fiskvinnslu á Þingeyri
þegar hún er ekki í höndum
heimamanna. Stjórn Byggða-
stofnunar hefur samþykkt að
ganga til samninga við fyrirtækið
Íslenskt sjávarfang ehf. í Kópa-

vogi um nýtingu á aflaheimildum
Byggðastofnunar á Þingeyri.

„Auðvitað er maður feginn því
að það er kannski að sjá fyrir
endann á þessari óvissu í bili. Ég
hef svo sem ákveðnar efasemdir
um framtíðina í þessum málum
þegar það er fyrirtæki sem hefur
heimilisfestu annars staðar. Og
mér finnst voðalega erfitt að

hugsa til þess að kannski endur-
taki bara sömu hlutirnir sig á
einhverra ára fresti,“ sagði Gunn-
hildur í samtali við fréttastofu
RÚV.

Vísir hf hættir fiskvinnslu á
Þingeyri í þessum mánuði og
framkvæmdastjóri Íslensks sjáv-
arfangs segir stefnt sé að því að
kaupa eignir Vísis á staðnum og

hefja þar vinnslu á fiski. Haft er
eftir Gunnhildi að þrjár til fjórar
fjölskyldur hafi ákveðið að flytja
með Vísi til Grindavíkur. „Mis-
munandi stórar fjölskyldur, en
allt í allt held ég að þetta séu 12-
15 manns, börn og fullorðnir. Og
þetta er einmitt akkúrat fólkið
sem við þurfum á að halda til að
byggðin okkar vaxi og dafni.“

Galdrakarlinn í Oz fluttur á Þingeyri
Leikdeild Höfrungs á Þingeyri

gerir það ekki endasleppt í leik-
listinni. Í fyrra setti deildin á svið
ævintýrið um Línu langsokk sem
sló öll með í aðsókn og í ár er
komið að Galdrakarlinum í Oz.
Æfingar hafa staðið yfir frá því í
lok janúar og ráðgert er að frum-
sýna verkið kl. 14 á laugardag.
Önnur sýning verður daginn eftir.
Þá eru ráðgerðar þrjár sýningar
um páskana.

„Galdrakarlinn í Oz er sérlega
viðamikil sýning en þetta er í
fyrsta sinn sem þessi leikgerð af
verkinu er sýnd innandyra. Já,
innandyra, því áður hefur aðeins
leikhópurinn Lotta sýnt verkið
um land allt og að vanda eru
sýningar þess frábæra leikhóps
utandyra. Höfundur leikgerðar er

Ármann Guðmundsson ein aðal-
sprautan í Ljótu hálfvitunum.
Tónlistin er eftir Ljótu hálfvitana
auk þess sem hinn vestfirski Guð-
mundur Hjaltason hefur samið
nokkur lög sérstaklega fyrir þessa
uppfærslu,“ segir í kynningu.

Aðalhlutverkið, Dórótheu litlu
stúlkunnar frá Kansas, leikur
Gréta Proppé Hjaltadóttir nem-
andi við Grunnskólann á Þing-
eyri. Alls taka 16 leikarar þátt í
sýningunni og annar eins hópur
starfar að tjaldabaki.

Það má búast við sannkallaðri
töfra stund á Þingeyri næstu miss-
erinn enda hefur sjálfur Galdra-
karlinn í Oz tekið sér búsetu í
félagsheimilinu að minnsta kosti
um stundarsakir.

– smari@bb.is
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Það dugir ekki að
horfa niður á tærnar

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

Alls svöruðu 493.
Já sögðu 284 eða 58%
Nei sögðu 139 eða 28%

Ekki viss sögðu 70 eða 14%

Spurning vikunnar
Myndir þú kjósa það sama og síðast,

ef kosið yrði til Alþingis í dag?

,,Ég hélt satt að segja að með því að berjast fyrir þvi að fá yfirráð yfir
okkar fiskveiðilögsögu væri vandinn leystur. En það er nú eitthvað annað,
mér sýnist vandinn hafa aukist.- Ég segi fyrir mig, að ég hefði ekki staðið
í þessari baráttu öll þessi ár ef ég hefði getað ímyndað mér að staðan yrði
svona nokkrum  árum síðar.“ Sá er svo komst að orði í viðtali við tímaritið
Ægi, 2002, var Guðmundur heitinn Kjærnested, skipherra. Guðmundur
kvað eina af meginástæðum fyrir útfærslu landhelginnar hafa verið að
losna við svokallaða ryksugutogara af miðunum. Þegar viðtalið átti sér
stað kepptust Íslendingar hins vegar við kaup á slíkum skipum með það að
markmiði að vinna allan afla um borð. Sú breyting hefur síðan orðið á að
fækkað hefur til mikilla muna í frystitogaraflotanum.

Marg sinnis hefur verið bent á þá þversögn í fiskveiðistjórnuninni sem
felst í því að svifta íbúa sjávarþorpa veiðiréttindum og löggilda í þess stað
óheft brask með lífsbjörgina. Á móti hefur verið spurt: Er ekki allt í lagi að
fækka þessum þorpum? Eru þau ekki að tæmast hvort eð er?

,,Mér finnst það eins og að leggja niður þjóðararfinn, bara hreint út
sagt,“ voru viðbrögð frú Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrum forseta Íslands,
í sjónvarpsþætti 1999: ,,Og ef byggðirnar hverfa og útvegurinn leggst af í
sjávarþorpunum þá verður auðvitað allt annað líf á þessari eyju. – Ég held
að þessi eyja sé ekki til þess fallin að reka hér borgríki.“ Hálfur annar ára-
tugur er liðinn síðan frú Vigdís lýsti þessari afdráttarlausu afstöðu sinni og
enn situr allt við sama. Boðað fiskveiðistjórnunarkerfi komið í stóru skúff-
una í ráðuneytinu  vegna hagsmunaágreinings á Alþingi. Fólkið í sjávarþorp-
unum getur  beðið. Það er biðinni vant.

Og nú hafa eina ferðina enn verið undirritaðir samningar milli stjórnvalda
og landshlutasamtaka um sóknaráætlanir landshlutanna, að þessu sinni
fyrir tímabilið 2015 til 2019 og af því tilefni hafa fjórir pottar úr tveimur
ráðuneytum verið sameinaðir.  Hvað upp úr þeim kann að koma er stóra
spurningin. Og svo kemur stóra trixið: heildarumsjón með verkefninu
verður hjá stýrihópi skipuðum fulltrúum allra ráðuneyta ásamt fulltrúa
(leturbr.BB) Sambands íslenskra sveitarfélaga! Kærkomin einföldun á
regluverki og nýbreytni í opinberri stjórnsýslu, að sögn ráðherra!  Verða
ráðherrarnir stikkfríir?

Aftur til  sjávarþorpanna. Ef við viljum fórna mannlífinu og auðnum
sem felst í staðbundinni þekkingu og ríkidæminu, sem felst í  tengslum við
landið og auðlindirnar, fyrir aðra hagsmuni, þá eigum við að segja það
hreint út. Meðan við svörum  ekki, hverju við erum tilbúin að fórna, og
hverju ekki, skiptir  marklaust tuð um byggðastefnu engu máli. Stjórnvöld
verða að horfa lengra fram á veg en niður á tærnar.                              s.h.

Vel var mætt á Hlífarsamsætið að vanda.

Söngur, dans og fróð-
leikur á Hlífarsamsæti

Hið árlega Hlífarsamsæti
var haldið á sunnudag í sal
Frímúrara á Ísafirði. Jóna
Símonía Bjarnadóttir, for-

maður kvenfélagsins Hlífar,
segir samsætið hafi tekist vel

að vanda. Að sögn hennar
sóttu á milli 120 og 130

manns samsætið, auk þeirra
sem komu fram. Gunnlaugur

Jónasson bóksali og sr.
Magnús Erlingsson fluttu
erindi, Dagný Hermanns-

dóttir og Svanhildur Garð-
arsdóttir sungu fyrir gesti.

„Svo söng náttúrulega Hlífar-

kórinn samkvæmt venju og
við fengum líka tónlistaratr-
iði frá Tónlistarskólanum og
svo var dansað við undirleik

Baldurs, Samma og Margrét-
ar Geirsdóttur og það var

mjög gaman og mikið dans-
að,“ segir Jóna Símonía.
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
falið bæjarstjóra að svara erindi
Viðlagatryggingu Íslands þess
efnis að tjón sem varð á Ísafirði
og Suðureyri í vatnsflóðum 8.
febrúar falli ekki undir bóta-
skyldu Viðlagatrygginga. „Við
eigum eftir að skoða þetta svar
frá Viðlagatryggingum betur.
Við erum ekki alveg búin að sætta
okkur við þau sem svör sem við
fengum,“ segir Gísli Halldór
Halldórsson bæjarstjóri. Hann
segir að ósk Ísafjarðarbæjar um
aðkomu Viðlagatryggingar hafi
verið gerð fyrir hönd allra þeirra
sem urðu fyrir tjóni. Hann segir
að almennu tryggingarfélögin
hafi bætt tjón innandyra.

„Eftir því sem mér skilst á sam-
ræðum við íbúa þá hafa einhver
tryggingarfélög ekki bætt tjón

sem urðu utandyra,“ segir hann.
Hvað bæinn varðar segir Gísli
Halldór að stærsta tjónið hafi
orðið á fótboltavöllunum á Torf-
nesi. „Og fótboltavellirnir eru
ekki tryggðir. Sveitarfélög líkt
og ríkið eru fyrst og fremst með
skyldutryggingar.“

Hann segir að eftir sé að taka
saman heildartjón sem varð á
eignum bæjarins og trygginga-
mál sveitarfélagsins. Hvað sem
kemur út úr því er ljóst að flóðin
og eftirmálar eiga eftir að reynast
kostnaðarsamir fyrir bæinn. „Það
er ljóst að það þarf að fara í end-
urbætur á holræsakerfi og frá-
veitukerfinu í fjallinu, en það
liggur ekki fyrir hversu umfangs-
mikið það verður,“ segir Gísli
Halldór Halldórsson.

– smari@bb.is

Ekki sátt við svar
Viðlagatryggingar

Viðlagatrygging Íslands kem-
ur ekki til með að bæta tjón sem
varð á Ísafirði og nágrenni í byrj-
un febrúar vegna flóða sem urðu
í asahláku. Bæjaryfirvöld í Ísa-
fjarðarbæ óskuðu eftir formlegu
svari um aðkomu Viðlagatrygg-
ingar að tjóninu en stjórn þess
telur að tjónið falli ekki undir
bótasvið Viðlagatryggingar sam-
kvæmt lögum. Í minnisblaði um
flóðin á Ísafirði sem Viðlaga-
trygginga lét taka saman, er vitn-
að í reglugerð um Viðlagatrygg-
ingu Íslands en þar segir:

„Vatnsflóð merkir flóð er verð-
ur þegar ár eða lækir flæða
skyndilega yfir bakka sína eða
flóðbylgjur frá sjó eða vötnum
ganga á land og valda skemmdum
eða eyðileggingu á vátryggðum
munum. Árleg eða reglubundin
flóð úr ám, lækjum, sjó eða vötn-

um teljast hér ekki vatnsflóð.
Sama á við um venjulegt leys-
ingavatn eða flóð, sem að ein-
hverju eða öllu leyti verður af
mannavöldum, t.d. þegar vatns-
geymar, stíflugarðar eða önnur
mannvirki bresta af öðrum ástæð-
um en náttúruhamförum.

Í minnisblaðinu segir einnig
að í flóðunum á Ísafirði hafi ár
eða lækir ekki flætt yfir bakka
sína, heldur hafi gríðarlegt magn
leysingavatns streymt fram í kjöl-
far mikilla rigningar og hláku og
þar sem fráveitukerfið var ekki í
stakk búið að taka við vatninu,
hafi það flætt um götur og inn í
hús. Í ljósi þessa var það mat sér-
fræðingahóps sem skrifaði minn-
isblaðið að bótaskylda Viðlaga-
tryggingar nái ekki til þeirra tjóna
sem urðu af völdum asahlákunnar
8. febrúar.           – smari@bb.is

Viðlagatrygging
bætir ekki flóðatjón

Bæjarbrekkan á Ísafirði sunnudaginn 8. febrúar.



66666 FIMMTUDAGUR     12. MARS 2015

Ber hljóðfæri sitt innra með sér
Hlutverk bolvísku söngkon-

unnar Sigrúnar Pálmadóttur á
óperusviðinu eru orðin fjölmörg
eftir tæplega fjórtán ára feril. Má
þar nefna Næturdrottninguna í
Töfraflautunni og Víólettu í La
traviata en fyrir það hlutverk
hlaut Sigrún Grímuna, Íslensku
leiklistarverðlaunin, í flokknum
söngvari ársins 2008. Sigrún
starfaði við óperuhúsið í Bonn á
árunum 2001-2010 en hér á landi
hefur hún komið fram við ýmis
tilefni og má nefna sem dæmi á
Vínartónleika Sinfóníuhjóm-
sveitar Íslands. Erlendis hefur
Sigrún jafnframt komið fram á
fjölda tónleika, m.a víða í Þýska-
landi, í Drottningholm-leikhús-
inu í Svíþjóð, í Bandaríkjunum,
Grikklandi, Ítalíu og víðar.

Sigrún er nú flutt aftur heim til
æskustöðvanna í Bolungarvík
ásamt eiginmanni, Birgi Erni
Birgissyni og tveimur sonum. Það
er því við hæfi að líta yfir farinn
veg.

„Ég er fædd og uppalin í Bol-
ungarvík en fór suður í skóla 16
ára,“ útskýrir Sigrún er hún hitti
blaðamann yfir kaffibolla á dög-
unum.„Ég sótti nám við Flens-
borgarskóla í Hafnarfirði. Ég
hafði nú reyndar hug á því að
fara í Menntaskólann við Hamra-
hlíð sem er þekktur fyrir öfluga
listabraut en þar sem ég bjó í
Hafnarfirði varð Flensborg hent-
ugri kostur enda sá skóli einnig
með mjög gott listalíf.“

– Varstu þá ákveðin í að verða
listamaður?

„Nei, reyndar ætlaði ég mér
mun hagkvæmari starfsferil,“
segir Sigrún sposk á svip. „En
þegar ég var í 10. bekk í Grunn-
skóla Bolungarvíkur var stykkið
Kötturinn sem fer sínar eigin
leiðir sett á svið og þar smitaðist
ég fyrst af leiklistarbakteríunni.
Ég hafði alltaf gaman af því að
syngja en þarna kviknaði fjarlæg-
ur draumur um að fara í söng-
leikjanám enda nutu Fame-þætt-
irnir mikilla vinsælda á þessum
tíma. Ég sá fyrir mér að í þannig
námi væri allt leyfilegt og ekki
hallærislegt að vera í klassísku
tónlistarnámi með. Ég lærði á
píanó sem barn og á þeim tíma
var aðallega kennd sígild tónlist.
Ég sá fyrir mér í hillingum skóla
þar sem allir væru á sömu bylgju-
lengd en þannig var það ekki
þegar ég var vaxa úr grasi. Á
meðan bekkjarfélagar mínir tóku
upp vinsældalistann á Rás 2 tók
ég upp þáttinn sem var á dagskrá
á eftir með gömlu smellunum
eins og til dæmis lög Arethu
Franklin og elskaði síðasta lag
fyrir fréttir, klassískt íslenskt
sönglag þar á ferðinni.“

tökum á mér.“

Flutti til mekku óperunnar
Tímamót urðu hjá Sigrúnu árið

1999 er hún tók burtfararpróf og
þurfti að ákveða sig hvort hún
legði sönginn fyrir sig eða leitaði
á önnur mið.

„Ég þurfti að ákveða hvort ég
vildi taka söngkennarapróf á Ís-
landi, fara út í heim að læra meira
um söng eða hreinlega snúa mér
að einhverju allt öðru. Ég tók þá
ákvörðun að fara alla leið fyrst
ég var byrjuð á þessu. Ég ákvað
að stökkva enn dýpra út í laugina
og fara í nám í Þýskalandi.
Reyndar bauðst mér að sækja
um styrk um nám í Royal Aca-
demy í London sem er í samstarfi
við Söngskólann og þeir sem eru
með hæstu einkunnir við útskrift
fá boð um það. Ég valdi hinsvegar
Þýskaland sem er mekka Óper-
unnar. Ég var þá ákveðin að ef ég
vildi halda áfram á þessari braut
yrði ég að einbeita mér að óperum
þar sem sá markaður er stærri
heldur en mörg önnur svið í söng.
Þýskalandi var áður fyrr skipt
upp í mörg furstaríki og hver
fursti vildi vera með eigið leik-
og óperuhús. Þess vegna er mest
af leikhúsum miðað við höfðatölu
í Þýskalandi og því stefndi ég
þangað.

Ég fór í nokkur inntökupróf og
komst í rauninni í alla skóla nema
þann minnsta sökum aldurs. Þeir
vildu meina að ég, sem þá var 25
ára, væri orðin of gömul til að
hefja nám í þeirra skóla en vana-
lega eru þýskir krakkar að hefja
þetta náms strax að loknu stúd-
entsprófum sem þeir taka 18 ára.
Hins vegar bauðst mér skóla-
ganga í Hans Eisner í Berlín,
Kölnartónlistarháskólanum og
Tónlistarháskólanum í Stuttgart
og varð sá síðastnefndi fyrir val-
inu. Aðal ástæðan fyrir því vali
var sú að skólinn var með aðgang
að litlu leikhúsi þegar flestir skól-
ar eru bara með svið innan skól-
ans. Bæði leiklistar- og söngnem-
um bauðst að setja upp tvö stykki
á ári í þessu litla leikhúsi. Taldi
ég því að þarna væri best að læra
sem mest um allt sem tengist því
að vinna í leikhúsi. Þarna var
kennt allt frá búningafræði og
smink-kúrsum til skylminga. Áð-
ur fyrr var mikið um að skylmst
væri í óperum þó það væru helst
karlpersónurnar og mezzósópr-
anar. Þó svo að það sé ekki mitt
fag fannst mér mjög gaman að
læra þetta en skylmingar auka
snerpu og einbeitningu. Tai chi
var líka hluti af náminu til að
auka einbeitningu og jarðteng-
ingu, svo var talþjálfun og margt
fleira. Þetta var mjög fjölhliða

og skemmtilegt nám.“

Sleppti loks bremsun-
um og fékk fastráðningu
Tveimur árum síðar útskrifað-

ist Sigrún með meistaragráðu.
„Ég var komin með vinnu um

hálfu ári áður en ég útskrifaðist
en kennarar okkar stóðu fyrir
æfinga áheyrnarprufum fyrir um-
boðsmenn þar sem við gátum
spreytt okkur á því að sækja um
störf. Í gegnum þetta komst nafn
mitt á skrá hjá tveimur umboðs-
mönnum sem komu í skólann.
Annar þeirra sá beint í gegnum
mig og sagði að ég væri persónu-
lega ekki tilbúin og þyrfti að
koma aðeins meira út úr skelinni.
Sem var alveg rétt á þeim tíma.
Umboðsmennirnir sendu mig þó
báðir í söngprufur og ég fór á
nokkra staði. Ég var þó engan
veginn tilbúin og fór alltaf auð-
veldustu leiðina. Söng lög sem
ég þurfti ekkert að hafa fyrir og
sýndu ekki styrkleika minn. Ég
var því ekki að gera þetta af heil-
um hug enda ætlaði ég mér fyrst
að klára skólann og svo sækja
um störf en maður ræður nú ekk-
ert alltaf hvernig röðin er hjá
manni.

Svo var það í síðustu söngpruf-
unni sem ég var send í að ég
ákvað að taka sénsinn og syngja
aríu sem sýndi sérstöðu mína. Sú
ákvörðun varð til þess að ég fékk
vinnuna en ég söng hlutverk
Blonde úr Brottnáminu úr Kvenna-
búrinu. Í miðri prufu var ég spurð
hvort ég gæti sungið Nætur-
drottninguna sem ég og gerði og
fékk þar með starfið, þeir voru
einmitt að leita að söngkonu í
það hlutverk. Það borgar sig
stundum að spila út trompinu sínu.

Ég stóð sem sagt lengi á brems-
unni en um leið og ég gaf eftir og
leyfði hjartanu að ráða var eins
og þetta hefði allt verið löngu
ákveðið fyrir mig. Þegar hér var
komið við sögu laumaðist út úr
mömmu: Þetta kemur mér eigin-
lega ekkert á óvart, þú varst ekki
nema 3-4 ára þegar ég kom að
þér einni horfandi á óperu á RÚV
á nýársdag.“

Þegar Næturdrottningin
fór ofan í kjallara

Sigrún var fastráðin við leik-
húsið í Bonn í tíu ár og bjó í
Þýskalandi í tólf.

„Ár mín við húsið í Bonn voru
mjög lærdómsrík og ég söng öll
helstu titilhlutverkin í mínu fagi.
Það var mikið að gera allan tím-
ann og strax á fyrsta ári söng ég í
yfir 80 sýningum í sjö mismun-
andi hlutverkum. Eftir að fast-
ráðningu minni lauk var ég við-
loðandi húsið í tvö ár sem gestur.“

Sigrún segir mikla naflaskoðun
fylgja því að koma fram á sviði.

„Þegar maður er að leika þarf
maður að finna tilfinningarnar
einhvers staðar hjá sjálfum sér
til að geta komið sannfærandi
fram. Maður er stöðugt að fara út
fyrir þægindarammann og gera
eitthvað sem maður hefur aldrei
gert áður. Það getur verið ógn-
vekjandi og spennandi í senn.
Miklu máli skiptir að hafa fag-
menn með sér í liði og þar var ég
mjög heppin, snemma var mér
til dæmis kennt að sleppa hlut-
verkinu um leið og það kom pása
og gera eitthvað allt annað. Það
er ekki hollt að tapa sér í hlut-
verkinu og gleyma raunveruleik-
anum.“

Ýmislegt getur gengið á í leik-
húsi og aðspurð um einhvers
skondin mistök segir Sigrún að
þar sé af nægu að taka.

„Það hefur margt skondið
komið upp. Til dæmis var ég eitt
sinn með síðu blúndubuxurnar
hangangi á hælunum í hasar can,
can dansi.

Svo var það eitt sinn að ég
varð frekar fúl í miðri stóru Vio-
lettuaríunni yfir látunum baksvið
og skildi ekkert í hvíslunum:
„Komdu innar, komdu innar á
sviðið við verðum að setja tjaldið
niður og gera neyðarpásu, kom í
ljós að það var að hrynja ljós-
kastari á hausinn á mér.

Þriðja dæmið sem ég man eftir
er hasarfrétt birtist í blöðunum
um sópraninn frá Íslandi sem náði
að afgreiða þrjá tenóra á einu
kvöldi. Skipt var þrisvar sinnum
um Alfredo í La traviata á meðan
á sýningu stóð. Þar sem aðalsöng-
varinn var veikur kom annar sem
svo slasaðist og að lokum birtist
sá veiki aftur sem leikari og tenór
sem fannst út í sal kláraði sýn-
inguna með mér, stóð sá sem
söng til hliðar á sviðinu.

Uppsetningar hafa mikið breyst
í gegnum tíðina, ekki endilega
mikið um stóra og mikla kjóla
með krinolíni og öllu sem því
fylgir. Í einni þessara nýju upp-
setninga vildi ég ekki koma nakin
fram sem Olympia í ævintýrum
Hoffmanns og fór þá af stað svaka
ferli sem m.a. fólst í því að taka
mót af barminum og búinn til
barmur og öll bringan úr silikoni.
Vesalings sminkurnar tóku að sér
að prufukeyra þetta fyrir mig
gangandi og hoppandi um með
þetta límt á sig í nokkra daga en
alltaf rifnaði gervið. Það var ekki
fyrr en aðstoðarmaður sýningar-
innar labbaði sér inn í búð hjálp-
artækja ástarlífsins að rétta græj-
an fannst – sílikon haldari sem
límdur var á mig, gegnsær galli
yfir og málinu reddað.

Ýtt út í söng af guð-
móður kvennakórastarfs
Óhætt er að segja að það hafi

verið gæfuspor hjá Sigrúnu að
hefja nám í Flensborg en skömmu
eftir að skólagangan hófst tók
hún þátt í kórastarfi skólans sem
reyndist vera örlagavaldur í lífi
hennar.

 „Í kórnum kynnist ég Möggu
Pálma sem er nokkurs konar guð-
móðir kvennakóra á Íslandi og
mikill frumkvöðull í kórastarfi.
Um þessar mundir var hún að
koma kvennakórastarfinu á fót í
Reykjavík og fengum við nokkrar
stelpur úr Flensborgarkórnum til
að vera með og aðstoða hana.
Það var hún sem ýtti mér út í að
fara í söng. Ég hafði allt aðrar
áætlanir og streittist því svolítið
á móti. Enda er tónlistarbransinn
ansi ótryggur og óáreiðanlegur
er huga þarf að vali á starfsferli.
Yfirleitt eru samningar við lista-
fólk til skamms tíma í senn og
auðvelt að láta það fjúka ef
áformin breytast. Listamannalíf
er því óneitanlega óöruggt þó
það sé yndislegt starf. Ég ætlaði
mér lengi vel að verða sálfræð-
ingur en það er starf sem hefur
alltaf heillað mig en á þessum
tímapunkti hafði ég ákveðið að
gerast kennari.

Þá urðu tímamót hjá mér en ég
flutti til Akureyrar eftir stúdents-
próf til að elta manninn minn og
fór á vinnumarkaðinn í stað þess
að halda áfram í skólanum. Ég
ákvað að prufa að fara í nokkra
söngtíma. Ég ætlaði á sama tíma
að taka áhugasviðspróf hjá Há-
skólanum um það hvaða starf
ætti best við mig en ég komst
aldrei í prófið því í viðtalinu sagði
prófdómarinn við mig að ég gæti
alveg sparað mér prófsgjaldið því
ljóst væri að listin ætti hjartað
mitt. Ég ákvað því að hætta við
kennaraáformin og hella mér út í
listina og stökkva út í laugina þar
sem hún var dýpst. Þannig kom
það til að ég fór í söngnám og
stuttu síðar er fluttum aftur suður
fór ég í Söngskólann í Reykjavík.
Þá var ég farin að hugsa að kann-
ski væri þetta nú eitthvað sem
ætti vel við mig eftir allt. Er ég
var að alast upp var lítið um að
fólk í kringum mig væri að hlýða
á óperur og á mínu heimili voru
ballöður og íslensk tónlist spiluð.
Ég ólst þó upp við mikla tónlist.
Pabbi spilar á gítar og mikið var
sungið heima fyrir. Ég þurfti því
að læra að meta klassíska tónlist.
Það sem dreif mig áfram var gleð-
in við að syngja og ég var sátt við
að fá syngja hvað sem væri og
skipti raunar ekki miklu hver tón-
listarstefnan var. En klassíska
tónlistin náði alltaf betur og betur
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Svo var það eitt sinn að við
vorum mitt í mjög dramatísku
atriði í Töfraflautunni þar sem
ég, drottning næturinnar, er að fá
dóttur minni hníf sem hún á að
drepa Sarastro með. Í lok atriðs-
ins átti ég að hverfa ofan í jörðina
en eitthvað bilaði ljósmerkið og
talstöðvar samskiptin við sviðs-
manninn duttu út, en  tæknimenn-
irnir reiða sig á þessi merki og
sviðsstjórann. Ég var sem sagt
látin síga niður í gólfið í MIÐRI
aríunni. Ég hélt ótrauð áfram að
syngja („show must go on“) og
reyndi af ákafa að gefa tækni-
manninum merki um að fara með
mig upp aftur. Hann hristi bara
hausinn og hélt sínu striki. Svo í
lok atriðisins skríður „dóttir mín“
að gatinu í gólfinu og horfir
eymdarlega ofan í það en þá
„hrökk“ ljósmerkið í gang og ég
látin upp aftur, fór nánast beint í
andlitið á henni. Greyið hrökkl-
aðist aftur fyrir sig en þá voru
samskiptin við sviðsmanninn
komin í lag svo þó ljósið væri
enn að hrökkva inn og út var
tæknimaðurinn snöggur að láta
mig síga aftur niður. Þetta var
skelfilegt á meðan á þessu stóð
en samt frekar skondið svona eftir
á en við náðum öll að halda and-
litinu. En enn er talað um það í
leikhúsinu í Bonn þegar Sigrún
fór ofan í kjallara.“

Handhafi Grímunnar eftir
mikið millilandaflakk

Sigrún sló eftirminnilega í
gegn í hlutverki Víólettu Valéry
í La traviata hjá Íslensku óperunni
vorið 2008. Hlaut hún m.a. Grím-
una það ár í flokknum söngkona
ársins fyrir hlutverkið og því ekki
úr vegi að spyrja hvernig það
kom til að hún kom frá Bonn til
að syngja heima.

„Þetta var á þeim tíma sem
Stefán Baldursson, núverandi
óperustjóri, var að taka við óper-
unni. Hann kom á sýningu í Bonn
og bauð mér í kjölfarið að koma
til Íslands og syngja í La Traviata.
Ég fékk frí frá leikhúsinu í tvo og
hálfan mánuð með því að redda
einhverjum til að hlaupa í skarðið
fyrir mig. Ég fór heim til Íslands
með strákinn minn sem var tæp-
lega þriggja ára á meðan æfinga-
ferlinu stóð en síðan varð hann
eftir hjá pabba sínum í Þýska-
landi. Eftir frumsýningu flakkaði
ég á milli landanna, flaug til
Þýskalands og söng í einni sýn-
ingu og flaug svo daginn eftir
heim til Íslands til að syngja í La
Traviata. Það var ansi strembið
en skemmtilegt og mjög lær-
dómsríkt.“

– Hvernig var að fá Grímuna
eftirsóttu fyrir hlutverkið.

„Það var mjög skemmtilegt.
Ég kom einmitt til Íslands til að
vera viðstödd og taka við verð-
laununum og það var mjög gam-
an,“ segir Sigrún með hógvært
bros á vör og augljóst að hún er
ekki gjörn á að hampa sjálfri sér.

Aftur heim til gömlu góðu
Bolungarvíkur

Eftir að nýr óperustjóri tók við
húsinu í Bonn var samningur Sig-
rúnar ekki endurnýjaður og í kjöl-
farið stóð hún á krossgötum.

„Samningur minn við húsið var
runninn út og kominn tími á
breytingar og  teygja sig út fyrir
þægindarammann. Þetta voru
yndisleg tíu ár en það var kominn
tími á breytingar. Ekki bara fyrir
mig heldur okkur sem fjölskyldu
en lengi hafði blundað í okkur að
fara aftur heim og prófa að búa
þar.Við vorum sem sagt komin á
tímamót og sáum fram á að við
yrðum að ákveða hvort við ætl-
uðum að setjast alfarið að í Þýska-
landi og kaupa okkur húsnæði
eða flytja aftur heim og byggja
upp líf okkar á Íslandi eins og
upprunalega hugmynd var. Eldri
sonur okkar er Þjóðverji í hjarta
sínu þannig að ef við hefðum
beðið enn lengur hefði þetta orðið
mun erfiðara fyrir hann. Við
sáum fram á að það var annað
hvort að hrökkva eða stökkva og
létum verða að því að flytja heim.

Þannig að við fluttum alla leið
heim í gömlu góðu Bolungarvík,“
segir Sigrún og brosir breitt.

Tjáir sig í gegnum listina
Og að lokum, hvað tekur við

hjá þér núna?
„Þegar við fluttum heim byrj-

aði ég að leysa af sem söngkenn-
ari í Tónlistarskólanum á Ísafirði
og gegndi því starfi fram til byrj-
un ársins þessa árs. Nú er ég að
kenna börnum í 1.- 4. bekk tón-
mennt í grunnskólanum í Bolung-
arvík, með söng- og þýskuval
fyrir elstu bekkina og stjórna kór
fyrir yngsta stigið. Í bígerð er að
fara að kenna söng að heiman. Í
rauninni er allt sem ég var að
velta fyrir mér í upphafi að koma
til mín núna. Þetta tengist nefni-
lega allt, þessi þrá mín til að tjá
mig í gegnum tónlistina er ná-
tengd áhuga mínum á sálfræði
og kennslu. Ég fæ útrás fyrir bæði
hreyfingu og tjáningu í gegnum
listina en mér finnst það vera
minn besti tjáningarmáti. Það
fyllir mig mikilli gleði að geta
hjálpað öðrum við að finna sinn
stað í tónlistinni.

Söngur er rosalega persónu-
legur því hljóðfærið er innan í
manni og því er maður oft mjög
berskjaldaður í söng. Það er ekki
að ósekju að margir segja að
söngur sé spegill sálarinnar, mað-
ur þarf að sleppa af sér takinu og
gefa mikið af sér er maður er að
syngja fyrir aðra. Það er m.a.
þess vegna sem ég er svo hrifin
af þessum tjáningarmáta. Það
hefur líka sýnt sig að tónlistin
getur verið heillandi og sem
dæmi um það má nefna að dæmi
eru um að fólk sem hafi misst
mál eða á erfitt með að tala, til
dæmis vegna heilablóðfalls. Það
hefur lært að tala á ný í gegnum
sönginn þar sem söngstöðvarnar
eru á öðrum stað í heilanum en

málstöðvarnar.
Mér finnst mjög spennandi að

hugsa að þessi miðill geti hjálpað
fólki og þess vegna hefur lengi
blundað í mér að bæta við mig
musiþerapíu (musictherapie) sem

er einmitt á þessum nótum. Þar
kæmi að miklu öll sú reynsla og
fræði sem ég hef sankað að mér á
þessum rúma áratug í bransanum
einnig til góða. Það er í það minn-
sta draumurinn eins og staðan er

í dag,“ segir Sigrún greinilega
minnug þess að oft leiðir lífið
hana í einhverjar allt aðrar áttir
en hún sjálf ætlaði sér að fara.

– Thelma Hjaltadóttir.
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Sælkerar vikunnar eru Hafdís Jónsdóttir og Bjarni Einarsson á Tálknafirði

PPPPPestó kjúklingur með sætkartöflustöppuestó kjúklingur með sætkartöflustöppuestó kjúklingur með sætkartöflustöppuestó kjúklingur með sætkartöflustöppuestó kjúklingur með sætkartöflustöppu
Við völdum þennan rétt af

því að hann er ferskur, fljótleg-
ur og einstaklega bragðgóður.
Hann vekur allsstaðar lukku og
klárast alltaf, alveg sama
hversu mikið er eldað. Þetta er
einn vinsælasti hádegisréttur-
inn á veitingastaðnum Hópinu
á Tálknafirði.

Pestó kjúklingaréttur
með sætkartöflustöppu
1 kg kjúklingabringur
1 krukka rautt pestó
1 peli rjómi
Salt
Pipar
kjúklingakrydd

Skerið bringurnar endilangt og
leggið í eldfast mót og kryddið.
Hrærið pestóinu og rjómanum
saman og hellið yfir kjúklinginn.
Eldið í ofni við 180°C í ca 30-40
mínútur.

Stappa
2 meðalstórar sætar kartöflur
2 msk ísl smjör
1 dl rjómi
2 tsk salt
2 msk hunang
Maukaðar möndlur
Rifin ostur
Skrælið kartöflurnar og skerið

í nokkra bita og gufusjóðið.
Stappið saman með smjörinu,
rjómanum, salti og hunangi.

Setjið í eldfast mót. Stráið möndl-
unum og smá rifnum osti yfir og
bakið þangað til osturinn er
bráðnaður.

Baquette brauð
300 gr fínt spelt
100 gr gróft spelt
4 tsk vínsteinslyftiduft
1 tsk salt
1 msk hrásykur
1 1/2 dl mjólk
1 1/2 dl heitt vatn
3/4 dl olía
Blandið þurrefnunum saman

og hrærið. Bætið svo mjólkinni,
olíunni og vatninu út í og hrærið
með sleif. Skiptið deginu í þrjá
jafna hluta og rúllið upp í lengjur

og penslið með eggi og rjóma.
Stráið fræjum yfir brauðið og
bakið í ofni við 170°C í ca 20-30
mín. Borið fram með fersku

salati.
Við skorum á sælkerkokkinn

Guðrúnu Önnu Finnboga-
dóttir á Patreksfirði.

Starfsmaður óskast
Við hjá FAB Travel ehf. óskum eftir að ráða

starfsmann í sumar, frá 20. maí til ca. 15. sept-
ember í hlutastarf til að taka á móti og leiðsegja
erlendum ferðamönnum. Viðkomandi starfs-
maður þarf að vera ensku og þýskumælandi
og hafa mikla þjónustulund.

Viðkomandi þarf að hafa próf á allt að 16 far-
þega bíla, ef ekki þá getum við aðstoðað við-
komandi við að taka slíkt próf. Starfsmaðurinn
þarf einnig að geta unnið í Reykjavík og á Akur-
eyri, einn til tvo daga í senn.

Áhugasamir sendi upplýsingar um sig og/
eða fyrirspurnir á netf. fabtravel@fabtravel.is.
Öllum fyrirspurnum verður svarað.

Fósturmóðir mín,

Sigríður Tómasdóttir
frá Sútarabúðum í Grunnavík

andaðist á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði 25. febrúar sl. Útför
hennar fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 24. mars kl. 14:00.

Fyrir hönd annarra aðstandenda
Jón Friðrik Jóhannsson.

Truflanir á sjónvarpsútsend-
ingum eftir að nýja kerfið kom

Margir álíta það sjálfsagðan
hlut að ná öllum íslenskum sjón-
varpsstöðvum sem eru í boði og
leiða varla hugann að þeim tíma
sem Stöð 2 eða Skjár 1 náðist
ekki á þeirra svæði. Sömu sögu

má segja um venjulegar sjón-
varpsútsendingar Ríkissjón-
varpsins. Flestir ná þeim vand-
ræðalaust og telja það óvenjulegt
ef útsendingar standa á sér. Svona
er þessu þó ekki farið í sveitinni

í Önundarfirði. Þar hefur aðeins
verið hægt að horfa á Ríkissjón-
varpið, þar til nýja stafræna
dreifikerfið var tekið upp um ára-
mótin, svo stöð 2 er þannig séð
ný fyrir þeim. Útsendingaröryggi
Ríkissjónvarpsins hefur þó held-
ur hrakað, þrátt fyrir að sumir
bændur hafi fjárfest í nýjum og
fínum sjónvörpum til að geta
notið þess að horfa á útsendingar
í betri gæðum.

„Það var skipt úr hliðræna
dreifikerfinu og yfir í það staf-
ræna og um leið settur upp nýr
sendir að Holti í Önundarfirði.
Síðan hefur verið býsna mikið
um truflanir á útsendingu um leið
og gerir eitthvað veður,“ segir
Ásvaldur Magnússon, bóndi í
Tröð í Önundarfirði. „Ef það
hvessir, eða kemur slydda eða
eitthvað því um líkt, verða trufl-

anir. Gæðin á útsendingum bötn-
uðu en útsendingaröryggið versn-
aði. Þetta var sérstaklega slæmt
fyrst en hefur eitthvað batnað.“

„Það er lélegt samband á þeim
bæjum í sveitinni sem fá send-
ingu frá Holti en betra hjá þeim
sem ná sendinum á Flateyri en
Ingjaldssandur datt alveg út. Það
hefur verið reynt að stilla þetta
eitthvað í Holti en lítið gengið.
Gamla kerfið var úrelt og ef ég
skildi þetta rétt, var það svo gam-
alt að það var ekki einu sinni
hægt að kaupa varahluti í það,“
segir Ásvaldur í samtali við BB.

„Þetta sem við erum með á að
heita háskerpusjónvarp en það
virkar ennþá síður og dettur fyrr
út en hitt. Hjá flestum er einnig
hægt að ná svokallaðari tíma-
seinkun, þ.e. horfa á þætti eða
myndir í sólarhring eftir að þeir

hafa verið sýndir, en það er ekki
hérna og ég átta mig ekki á því af
hverju. En Vodið, eða frelsi
stöðvanna er tengt netinu og við
höfum verið með nettengingu í
gegnum síma hingað til svo við
getum ekki horft á það.“

„Þetta þýðir bara að við þurfum
að fá einhverja tengingu við ljós-
leiðara. Ljósleiðarinn nær í Holt
en þeir hjá Snerpu segja að legg-
urinn sé fullur. Svo er ljósleiðari
frá Ísafirði og yfir í spennustöðina
í Breiðadal en þá vantar legginn
frá spennustöðinni og yfir í Holt.
En þangað til að þetta er komið í
jörðu verður þetta aldrei gott.
Þetta skiptir máli fyrir fleira en
þessar hræður sem búa í sveitinni
því það þarf líka að koma upp-
lýsingum til okkar. Svo það njóta
þess allir ef kerfið verður betra,“
segir Ásvaldur.         – sfg@bb.is

Eftir að RÚV breytti yfir í stafrænar útsendingar hefur útsendingaröryggi versnað í sveitinni í Önundarfirði.
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Þjónusta vegna meðgöngu og fæðingar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Orlofsíbúð
Stórt starfsmannafélag á Reykjavíkursvæð-

inu óskar eftir vönduðum sumarhúsum eða
orlofsíbúðum á leigu til framleigu fyrir félags-
menn sína næsta sumar. Áhugasamir sendi
uppl. á starfsmannafelag19@gmail.com fyrir
20. mars 2015.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja: Lýs-
ing á eign og því sem henni fylgir, ástand
hennar, staðsetning, stærð, fjöldi svefnplássa
og byggingarár. Auk þess skal fylgja lýsing á
möguleikum til útivistar og afþreyingar í næsta
umhverfi. Nauðsynlegt er að myndir og lýsing
á umhverfi fylgi einnig með.

Öllum tilboðum verður svarað.

Útbýr listaverk úr hári
Ástu Björk Friðbertsdóttur á

Suðureyri er margt til lista lagt.
Meðal þess sem hún tekur sér
fyrir hendur er að búa til skraut-
muni úr mannshári, meðal annars
blómamyndir og skartgripi. Ásta
hefur unnið með hár í yfir 20 ár,
en hún lærði það af Sigríði Salv-
arsdóttur frá Vigur í Ísafjarðar-
djúpi sem lærði það af móður
sinni. Aðferðin kallast blómaað-
ferð en í Svíþjóð lærði Ásta aðra
aðferð þar sem búnar eru til lengj-
ur með ýmsum munstrum sem
síðan er breytt í skartgripi, en að
sögn Ástu tekur sú aðferð mun
lengri tíma. Ásta vinnur mest
fyrir fólk sem biður hana að gera
einhverja muni úr sínu eigin hári
eða hári sem það á af ástvinum.
Áhugi Ástu á slíku handverki
kviknaði við að sjá gamlar mynd-
ir sem unnar voru úr hári á sýn-
ingum og hafi hún upp frá því
viljað vita hvernig slíkar myndir
væru unnar. 

„Það eru tæplega þrjátíu ár
síðan ég byrjaði fyrst að læra að
gera blómamyndirnar hjá Sigríði
í Vigur,“ segir Ásta í samtali við
BB. Sigríður lærði listina af
móður sinni, Ragnheiði Hákonar-
dóttur og kenndi jafnframt nokkr-
um konum handverkið svo það
myndi ekki deyja út. Upphaflega
kom handverkið til landsins með
Karítas Hafliðadóttur en hún fór
til náms í Danmörku og starfaði
svo við kennslu á Ísafirði á árun-
um frá 1898 til 1940. Hún miðlaði
af kunnáttu sinni auk þess að
stunda listina sjálf og varð list-
munagerð úr hári vinsæl iðja við
Djúp.

„Það fer eftir stærð myndanna
eða hlutanna hversu lengi ég er

að gera þá,“ segir Ásta við BB.
„T.d. get ég gert nælu á einu

kvöldi, þó að kvöld sé teygjanlegt
hugtak, en ég klára aldrei eina
mynd á einu kvöldi jafnvel þó
þær séu fljótgerðari en lengjurn-
ar. Ég gríp svona í þetta en sit
ekki við eina mynd og klára
hana.“ Lengjurnar sem Ásta talar
um eru t.d. í hálsmenum. Þá list
lærði hún af sænskum konum en
aðferðin er seinleg og mikið verk
að ganga frá endum svo vel fari
segir hún. „Það þarf að sjóða og
bleyta og hárin eru talin svo þetta
er afar seinlegt,“ segir hún.

Frægasti viðskiptavinur Ástu
er án efa Björk Guðmundsdóttir
söngkona, en hún var með greinar
með hárblómum á setningarhátíð
Ólympíuleikanna í Aþenu 2004
og einnig notaði hún blómagrein-

ar á tónleikaferðum í Ameríku
og á plötu umslagi Debut plötu
sinnar. Ásta segist ekki sitja við
handverkið öllum stundum en
hvert handverk tekur kannski
nokkrar vikur eða mánuði í einu.
Hún segist vera með það uppi
við og gripur í það þegar henni
hentar.

„Ég hef verið að selja í hand-
verkshúsinu á Suðureyri en nú
eru bara nokkrar vikur þangað til
við missum húsið þar og verðum
algerlega á götunni. Félagið heitir
Á milli fjalla, og það verður opið
alla sunnudaga út mánuðinn en
svo ekkert meira því við höfum
ekkert húsnæði. Ég var líka að
selja í Vestfirzku versluninni en
mesta salan fer þannig fram að
fólk hefur beint samband við
mig,“ segir Ásta Björk.

Ásta Björk Friðbertsdóttir gerir listmuni úr mannshári.

Það eru vond tíðindi að verðandi mæður komist ekki í ómskoðun
á Fjórðungsjúkrahúsinu á Ísafirði. Tæki til að fylgjast með með-
göngu kvenna hafa batnað, en það nægir ekki ef enginn er til þess
að stjórna tækjunum. Mæður á Vestfjörðum komast ekki lengur í
ómskoðun á Ísafirði. Ljósmóður með kunnáttu og færni vantar til
þess að fara með tækið og lesa úr niðurstöðum. Þetta er slæm stað-
reynd. Að sögn framkvæmdastjóra sjúkrahússins tekur um eitt til
eitt og hálft ár að þjálfa starfsmann til þess að fara með ómskoðunar-
tækið svo dugandi sé. Meðan starfsmaður fæst ekki til þessa verks
verða þungaðar konur að leita þjónustunnar annað. Annað í þessu
tilviki þýðir Reykjavík. Gott og vel. Hægt er að fá þjónustuna ann-
ars staðar en á Ísafirði. Sá böggull fylgir skammrifi að það kostar
sitt að sækja annað bæði tíma, fé og fyrirhöfn. Að auki fylgja því
ýmis óþægindi að yfirgefa fjölskyldu og heimili í þessu skyni

Eitt er einkar athyglisvert i þessari umræðu. Þótt flestir Vestfirð-
ingar búi í þokkalegri akstursfjarlægð frá sjúkrahúsinu á Ísafirði
gildir það ekki um alla. Varðandi mæður annars staðar á Vestfjörð-
um, á Patreksfirði og nágrenni, Hólmavík og þar um kring og í
Reykhólahreppi eiga um langan veg að fara þótt þjónusta yrði sótt
til Ísafjarðar. En ekki verður við allt ráðið. Því veldur fámennið.
Óviðunandi er að ekki skuli vera unnt að veita þessa sjálfsögðu

þjónustu nútímans að ómskoða verðandi mæður á Ísafirði hjá Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða. Vinda þarf bráðan bug að því að takast á
við þennan vanda þannig að  þjónusta við verðandi mæður komist í
það horf sem ætla má af heilbrigðisþjónustu sem stendur undir nafni.

Í þessu sambandi skiptir ekki öllu þótt Vestfirðingum hafi fækkað
mjög síðustu áratugi og séu því miður orðnir innan við sjö þúsund. Sé
það á annað borð ætlunin og lögboðið að veita heilbrigðisþjónustu ber
að sjálfsögðu að gera svo. Þeir sem bera ábyrgð á því að heilbrigðis-
þjónusta verði veitt skulu standa undir henni, bæði Alþingi og stjórn-
sýsla.  Ekki dugar að benda á aðra. Stjórnendur heilbrigðisþjónustu á
Vestfjörðum eiga nokkuð verk að vinna. Nýverið var stjórnsýslu
þessar þjónustu breytt á landsvísu. Það er því afar brýnt að sýna að sú
breyting hafi átt við rök að styðjast og verði til gagns. Næsti leikur er
stjórnenda í héraði og þeim ber að leita úrbóta í samráði við landlækni
og ráðherra heilbrigðismála.

Vestfirðingar heyra til nútímanum og sú krafa er ekki einasta eðlileg
og sjálfsögð að hér verði bætt úr hið snarasta. Hún er réttmæt og
þarfnast ekki frekara rökstuðnings. Verðandi mæður á Vestfjörðum
eiga alls ekki að sætta sig við að vera settar skörinni lægra en aðrar i
sömu stöðu á Íslandi. Jafnræði á að rikja með ófæddum Vestfirðingum
og öðrum ófæddum Íslendingum. Flóknara er það nú ekki.
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 12. marsFimmtudagur 12. marsFimmtudagur 12. marsFimmtudagur 12. marsFimmtudagur 12. mars
kl. 18:00 Wolfsburg - Inter

kl. 20:00 Everton - Dynamo
Laugardagur 14. marsLaugardagur 14. marsLaugardagur 14. marsLaugardagur 14. marsLaugardagur 14. mars
kl. 12:45 Crystal P - QPR

kl. 15:00 WBA - Stoke
kl. 15:00 Leicester - Hull

kl. 15:00 Arsenal - West Ham
kl. 15:00 Sunderl. - Aston V
kl. 17:00 Eibar - Barcelona

kl. 17:20 Burnley - Man. City
Sunnudagur 15. marsSunnudagur 15. marsSunnudagur 15. marsSunnudagur 15. marsSunnudagur 15. mars

kl. 13:30 Chelsea - South.pt.
kl. 16:00 Everton - Newcastle

kl. 16:00 Man. Utd - Tottenham
kl. 20:00 Real M. - Levante

Mánudagur 16. marsMánudagur 16. marsMánudagur 16. marsMánudagur 16. marsMánudagur 16. mars
kl. 20:00 Swansea - Liverpool

Þriðjudagur 17. marsÞriðjudagur 17. marsÞriðjudagur 17. marsÞriðjudagur 17. marsÞriðjudagur 17. mars
kl. 19:45 Atlh.M - Bayer L.

kl. 19:45 Monaco - Arsenal
Miðvikudagur 18. marsMiðvikudagur 18. marsMiðvikudagur 18. marsMiðvikudagur 18. marsMiðvikudagur 18. mars

kl. 19:45 Barcelona - Man. City
kl. 19:45 Dortmund - Juventus

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
eftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarssoneftir Jónas Ragnarsson

12. febrúar 1965: 12. febrúar 1965: 12. febrúar 1965: 12. febrúar 1965: 12. febrúar 1965: Breska
hljómsveitin The Searchers

kom fram á tónleikum í Aust-
urbæjarbíói ásamt Tónum.
13. mars 1982:13. mars 1982:13. mars 1982:13. mars 1982:13. mars 1982: Sjónvarpað
var beint í fyrsta sinn frá er-
lendum íþróttaviðburði en
það var úrslitaleikur Totten-

ham og Liverpool um enska
deildarbikarinn það árið.

14. mars 1987:14. mars 1987:14. mars 1987:14. mars 1987:14. mars 1987: Þyrla Land-
helgisgæslunnar bjargaði níu
manns þegar Barðinn strand-
aði við Dritvík á Snæfellsnesi.

Aðstæður voru erfiðar og í
Morgunblaðinu var þetta

sagt frækilegt björgunarafrek.
15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983: Litlu munaði

að farþegaþota frá Arnarflugi
og herflugvél lentu í árekstri
vestan við Vestmannaeyjar.

Herflugvélin hafði farið út fyrir
það svæði sem átti að vera á.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vestlæg átt og víða lítilshátt-
ar snjókoma en gengur síð-
an í SA storm með rigningu.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðlæg átt með éljum. Kóln-
andi veður og hiti um frost-
mark er líða tekur á kvöldið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hægviðri í fyrstu en gengur í
hvassa sunnanátt með vætu-

sömu og hlýnandi veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið



FIMMTUDAGUR     12. MARS 2015 1111111111

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Íslenskt sjávarfang ehf. ráð-
gerir að kaupa eignir fiskvinnslu-
fyrirtækisins Vísis hf. á Þingeyri
og vonast Rúnar Björgvinsson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins
til að vinnsla geti hefjist í apríl.
Stjórn Byggðastofnunar ákvað
að ganga til samninga við Ís-
lenskt sjávarfang um nýtingu á
aflaheimildum Byggðastofnunar
á Þingeyri.

Um er að ræða allt að 400 þorsk-
ígildistonna kvóta. Áætlanir Ís-
lensks sjávarfangs eru háðar því
að samningar náist við Byggða-
stofnun.

Ráðgera að kaupa
eignir Vísis

Alls hafa 252 keppendur skráð
sig til leiks í Fossavatnsgönguna
sem verður gengin fyrstu helgina
í maí. 185 keppendur eru skráðir
í 50 km gönguna. Sý nýbreytni
verður í ár að keppt verður í 25
km göngu með frjálsri aðferð og
hefur 31 keppandi skráð sig í
gönguna.

Forsvarsmenn göngunnar von-
ast til að gangan í ár verði sú
stærsta til þessa og eru allar líkur
á því. Íslenskir keppendur eru
oft seinir til að skrá sig, og drjúgur
hluti af þeim skráningum sem
eru komnar eru erlendar.

Á þriðja hundr-
að skráningar

Glæsilegir sjóarar.

Minnast
skipsfélaga

Skipverjarnir á frystiskipinu
Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270
láta sitt ekki eftir liggja í Mottu-
mars og safna fé fyrir Krabba-
meinsfélagið með því að skarta
yfirvaraskeggi.

Kveikjan að því að strákarnir
taka þátt í mottumars er að 1. júlí
í fyrra lést Sverrir Halldórsson
skipsfélagi þeirra, eftir stutta en
harða baráttu við krabbamein.
Sverrir hafði verið um borð í
Júlíusi allt frá því að skipið kom
nýtt til Ísafjarðar árið 1989.

Fossavatnsgangan í fyrra var
gengin í brakandi blíðu.

Ljósm: Benedikt Hermannsson.
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