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Það besta
í lífinu er
ókeypis

„Vestfirðir allir eru eitt ævintýri, ekkert nema firðir og flóar,“
segir útivistarmaðurinn og dellukarlinn Torfi Einarsson, sem
hefur verið haldinn siglingabakteríu á háu stigi frá því að hann
var púki í Dokkunni. Hann segir frá dellunum og draumnum um
fallegustu smábátahöfn landsins á miðopnu í dag.

Sextán aðgerðir til eflingu
byggðar á Vestfjörðum kynntar
Ríkistjórnin samþykkti á fundi
á Ísafirði í síðustu viku, sextán
verkefni sem snúa að eflingu
byggðar og atvinnusköpunar á
Vestfjörðum. Andvirði verkefnanna er um 5,4 milljarðar króna
en þau varða m.a. að menntun,
velferð og umhverfismál. Af
heildarkostnaði verkefnanna er
tæpur 1,5 milljarður króna nýtt
fjármagn og munar þar mestu
um tvö verkefni við snjóflóðavarnir eða tæpan milljarð og fjármagn til nýrra vegaframkvæmda
að andvirði 350 milljónir króna.
Á blaðamannafundi sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra að með aðgerðunum vildu
stjórnvöld senda skýr skilaboð
um að byggð á Vestfjörðum yrði
varin.
Fyrir fundinn átti ríkisstjórnin
fund með sveitarstjórnarfólki á
Vestfjörðum þar sem orkumál,

flutningskostnaður og samgöngumál voru efst á baugi. Hvað varðar stóru málin tvö, jöfnun á húshitunar- og flutningskostnaði,
voru engar aðgerðir kynntar, en
þau verða áfram til skoðunar.
„Unnið verður með Samtökum
sveitarfélaga á köldum svæðum
að lækkun og jöfnun húshitunarkostnaðar,“ segir í fréttatilkynningu um aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Um flutningskostnað segir: „Sett verður fram áætlun um
jöfnun flutningskostnaðar innan
ramma nýrrar efnahagsáætlunar.
Tillögur liggi fyrir við fyrstu endurskoðun áætlunarinnar í haust.“
Ríkisstjórnin ætlar ekki að láta
þann niðurskurð sem var á fjárveitingu til vegagerðar á landinu
bitna á framkvæmdum á Vestfjörðum. Þau verkefni sem hafa
verið samþykktar á samgönguáætlun verða framkvæmd sam-

kvæmt áætlun, en um er að ræða
Vestfjarðaveg um Skálanes,
Vestfjarðaveg um Eiði-Þverá og
Strandaveg í Steingrímsfirði. Til
viðbótar við þau verkefni sem
eru á samgönguáætlun verður
ráðist í ný verefni samkvæmt faglegu mati Vegagerðarinnar fyrir
350 milljónir króna. „Einnig
munu stjórnvöld leggja á það sérstaka áherslu á fyrirhugðum samráðsvettvangi með heimamönnum að fara yfir möguleika á
sáttaleið og leita leiða til að flýta
framkvæmdum við Vestfjarðaveg um Barðaströnd,“ segir í tilkynningunni.
Hraða á undirbúningi framkvæmda viðgerð tveggja snjóflóðagarða þannig að framkvæmdir geti hafist vorið 2010.
Annars vegar er um að ræða varnir undir Gleiðarhjalla á Ísafirði
og hinsvegar gerð varnargarðs á

Patreksfirði. Er áætlað að verkefnin feli í sér um það bil 70 ársverk.
Af öðrum aðgerðum sem
kynntar voru eftir ríkisstjórnarfundinn er tveggja ára þróunarog uppbyggingarverkefni í menntun og rannsóknum. Í því augnamiði verða ráðnir tveir verkefnisstjórar og verkefnahópur skipaður til að stýra verkefnunum
með verkefnisstjórunum. Tryggt
verður áframhaldandi framboð á
námi á framhaldsskólastigi á
Vestfjörðum. Framhaldsdeild
Fjölbrautaskóla Snæfellinga á
Patreksfirði verður áfram starfrækt og styrkja á stoðir Menntaskólans á Ísafirði. Sett verða
upp átaksverkefni innan Vinnumálastofnunar á Ísafirði, með
áherslu á störf á Flateyri sem
veita 10 manns vinnu í 3-5 mánuði. Fræðslumiðstöð Vestfjarða

verður veitt aukaframlag til að
bæta við átta fræðslunámskeiðum á Flateyri á vorönn 2011.
Sett verður á fót Látrabjargsstofa
eða Látrastofa, þar sem starfa á
heilsárs sérfræðingur sem hefur
umsjón og eftirlit með svæðinu.
Starfsemi Fjölmenningarseturs á Vestfjörðum verður tryggð
með löggjöf um aðlögun innflytjenda og verður gerð að stofnun
sem heyrir undir velferðarráðuneytið. Ráðist verður í samstarfsverkefni um öldrunarþjónustu,
einkum á Flateyri. Öldrunarheimilið Barmahlíð í Reykhólasveit verður varin og rýmum ekki
fækkað. Samstarf um byggingu
hjúkrunarheimilis á Ísafirði og
endurbygginu hjúkrunarheimilis
í Bolungarvík verða skoðaðar
með tilliti til leiguleiðar. Þá verða
undirstöður Melrakkasetursins í
Súðavík tryggðar. – kte@bb.is

Fjórtán
vilja stöðu
sviðstjóra

Stærsta hagsmunamál Vestfirðinga er bætt samkeppnishæfni, að mati Daníels Jakobssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar.

Jöfnun á húshitunar- og flutningskostnaði mikilvægustu málin
„Ég er sérstaklega ánægður
með að það tókst að koma jöfnun
á húshitunar- og flutningskostnaði á aðgerðarlistann,“ segir Daníel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, spurður álits á aðgerðum þeim sem ríkisstjórnin
kynnti til eflingu byggðar á Vestfjörðum. „Hvorugt þessara mála
voru á upphaflega plagginu sem
ríkisstjórnin kynnti á fundi sínum
með sveitarstjórnarfólki. Þetta
voru þau tvö mál sem ég lagði
höfuðáherslu á í ræðu minni á
fundinum, en þegar horft er langt
fram í tímann er stærsta hagsmunamál okkar að bæta sam2

keppnishæfni landshlutans. Í því
tilliti skiptir annars vegar mestu
máli fyrir fyrirtækin á svæðinu
að flutningskostnaður sé jafnaður
og hins vegar fyrir heimilin að
dregið sé úr húshitunarkostnaði,“
segir Daníel.
„Ég held að ríkisstjórnin hafi
ekki áttað sig almennilega á því
hve ofarlega þessi tvö mál eru í
hugum Vestfirðinga, en ég tel að
okkur hafi tekist að koma mikilvægi þeirra á framfæri við ríkisstjórnina. Á það var bent að Vestfirðingar borga töluvert meiri
virðisaukaskatt til ríkisins vegna
þess hve rafmagnsreikningur

þeirra er hár, en þessi staðreynd
átti þátt í því að ríkisstjórnin
ákvað að setja þessi tvö mál á
oddinn,“ segir Daníel.
Ríkisstjórnin kynnti engar aðgerðir um jöfnun húshitunar- og
flutningskostnaðar en gaf fyrirheit um að málin yrðu tekin til
skoðunar. Ríkisstjórnin hyggst
skoða í samvinnu við Samtök
sveitarfélaga á köldum svæðum
hvernig hægt er að lækka og jafna
húshitunarkostnað. Þá hyggst
hún leggja fram áæltun um jöfnun flutningskostnaðar innan
ramma nýrrar efnahagsáætlunar
og eiga tillögur að liggja fyrir

við fyrstu endurskoðun áætlunarinnar í haust. Daníel segir að jafnvel þótt engar tillögur liggi fyrir
sé mikilvægt að þessi mál séu
komin á dagskrá ríkisstjórnarinnar. „Við erum búin að ná þeim
að borðinu og það er fyrsta skrefið í átt að niðurstöðu í þessum
málum,“ segir Daníel.
„Aðrar aðgerðir sem kynntar
voru eru fyrst og fremst skammtímaaðgerðir og sem slíkar eru
þær góðra gjalda verðar. Það er
alltaf jákvætt þegar menn ætla í
framkvæmdir á svæðinu og því
ber að fagna,“ segir Daníel.
– kte@bb.is

Alls sóttu 14 einstaklingar
um stöðu sviðstjóra umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar. Ráðningin er
liður í skipulagsbreytingum
hjá Ísafjarðarbæ þar sem gert
er ráð fyrir fimm stjórnsýslusviðum í stað þriggja. Daníel
Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að vel
gangi að fara yfir umsóknirnar og reiknar með að gengið verði frá ráðningunni í
þessari viku.
Umsækjendurnir eru Atli
Geir Júlíusson, háskólanemi,
Ásgeir Rúnar Harðarson,
byggingatæknifræðingur,
Dagný Steinsdóttir, háskólanemi, Davíð Viðarsson,
verkfræðingur, Gerður Ólína
Steinþórsdóttir, kennari,
Guðmundur Þór Sigurðsson,
aðjunkt, Heimir Gunnarsson,
byggingatæknifræðingur,
Jens Karl Bernharðsson,
verkfræðingur, Jóhann Birkir Helgason, sviðsstjóri,
Róbert Hafsteinsson, tæknistjóri, Sigmar Árnason, byggingafulltrúi, Sigurbjartur
Halldórsson, umsjónarmaður fasteigna, Stefán Þór
Steindórsson, byggingaverkfræðingur og Vignir Björnsson, verkefnastjóri.
– kte@bb.is
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Engin niðurstaða í málefni
Flateyrar fyrr en eftir páska
„Við höfum átt fund með lögfræðingi Toppfisks og skiptastjóra þrotabúsins og áframhaldandi viðræður er áformaðar,“
segir Hjalti Árnason, forstöðumaður lögfræðisviðs Byggðastofnunar. Fiskvinnslufyrirtækið
Toppfiskur var annar tveggja aðila sem gerði tilboð í þær eignir
þrotabús Eyrarodda á Flateyri
sem Byggðastofnun átti veð í og
hefur því stofnunin ákveðið að
ganga til viðræðna við félagið
um sölu á eignunum. „Áður en
lengra er haldið þarf að afmarka
það sem við erum að fara semja
um en til þess þarf að greiða úr
flækjum varðandi veðsetningu á
húsum og eyða óvissu er snerta
þinglýsingu og fasteignaskrá.
Fyrirtækið Lotna ehf., sem

upphaflega keypti eignirnar telur
sig hafa bindandi kaupsamning
um þær eignir sem Byggðastofnun átti ekki veð í, en tilboðið var
samþykkt af bæði Spkef og
Landsbankanum. Eins er töluvert
af eignum, vinnslulínur, lyftari
og lausfrystir, sem ekki voru veðsettar eða svokallað lausafé.
Hjalti segir að lausaféð enn vera
í eigu þrotabúsins og hafi ekki
fylgt kaupum Lotnu á öðrum fasteignum búsins. „Við stefnum að
því að kaupa þessar eignir sem
eru inn í húsunum af þrotabúinu.
Skiptastjórinn setti fyrirvara í
samninginn við Lotnu um samþykki stærstu kröfuhafa og kröfuhafafundur verður ekki haldinn
fyrr en eftir páska í það fyrsta.
Þannig að skiptastjórinn hefur

ekki gert neina endalega samninga um þessar eignir,“ segir
Hjalti og bætir við: „Hins vegar
standa enn kaup Lotnu á þeim
fasteignum í búinu, sem Landsbankinn og þá Spkef voru veðhafar í, en bankarnir samþykktu
kaupin á sama veðhafafundi og
Byggðastofnun hafnaði tilboði
Lotnu, að því gefnu að Lotna hafi
enn áhuga á kaupunum,“ segir
Hjalti.
Forsvarsmenn Lotnu hafa
sagst ætla að reka áfram fiskvinnslu á Flateyri óháð sölu
Byggðastofnunar á hluta eignanna, en aðspurður segir Hjalti
að það verði að koma í ljós hvort
hægt sé að reka vinnslu í þeim
húsum sem eftir standa. „Við
erum náttúrulega með veð í sjálfu

fiskvinnsluhúsinu og kjarnastarfseminni, þannig það er auðvelt
að reka vinnslu í þeim eignum.
Hvað varðar hin húsin þá verður
það einfaldlega að koma í ljós,
en sjálfsagt þarf að kosta töluverðu til að gera þau að fullgildum fiskvinnsluhúsum,“ segir
Hjalti.
Fyrrum starfsmenn Eyrarodda
hafa margir hverjir flutt frá Flateyri vegna þeirra tafa sem orðið
hafa á því að koma fiskvinnslunni
af stað. Spurður hvort ekki ríði á
að koma málunum á hreint segir
Hjalti: „Ef það á að koma af stað
starfsemi til framtíðar þá verður
að gera þetta vel. Það er okkar
skoðun að það sé betra að taka
tíma í að gera hlutina vel í stað
þess að rjúka af stað.“

Murrfóðrið
kom vel út
Vörur gæludýrafóðursframleiðandans Murr í Súðavík komu vel út úr mælingum
Matvælastofnunar á óæskilegum efnum og málmum
sem framkvæmdar voru í
vetur. Öll efni reyndust undir
heimilum mörkum og reyndar flest þeirra undir greiningarmörkum samkvæmt
upplýsingum MAST. Eins
og fram hefur komið í fjölmiðlum hefur verið ákveðið
að innkalla þurrfóður hollenska fyrirtækisins Iceland
Pet í varúðarskyni vegna
ábendinga frá Matvælastofnun þar sem í tveimur sýnum
af fóðrinu fannst cyanuric
sýra í litlu magni.
Samkvæmt upplýsingum
frá Murr er ekki ástæða til að
óttast slíkt með fóður frá fyrirtækinu þar sem efnið cyanuric mælist með melamini
sem er hálfgerð hliðarafurð
og er stranglega bannað t.d. í
Bandaríkjunum þó Evrópusambandið hafi hana ekki á
sérstökum bannlista.

Bolvíkingur
fékk Nótuna

79% fullorðinna einstaklinga á Vestfjörðum tilheyra Þjóðkirkjunni.

Fjölgar hlutfallslega í Þjóðkirkjunni í Vestfjarðaprófastdæmi
Um síðustu áramót fyrir fullorðin sóknarbörn (16 ára og eldri)
í Vestfjarðaprófastsdæmi 4.643
talsins, þ.e. skráðir meðlimir í
Þjóðkirkjunni, sem er 79% af
fullorðnum íbúum prófastdæmisins. Þetta er nokkuð hærra hlutfall
en á landinu öllu en 77,2% landsmanna eru félagsmenn í Þjóðkirkjunni. Árið 2009 voru meðlimir Þjóðkirkjunnar í Vestfjarðaprófastdæmi 4.725 og fækkaði
þeim því um 82 á milli ára. Þrátt
fyrir þetta hefur félagsmönnum
Þjóðkirkjunnar í fjórðunginum
4

ekki fækkað hlutfallslega, heldur
þvert á móti. Árið 2009 voru
78% fullorðinna íbúa skráðir í
Þjóðkirkjuna og hefur því hlutfallið hækkað um eitt prósentustig á milli ára. Þetta er þvert á
þróunina á landsvísu þar sem félagsmönnum Þjóðkirkjunnar
hefur hlutfallslega fækkað um
rúmlega 1,5 prósentustig.
Á síðasta ári var 981 Vestfirðingur ekki skráður í Þjóðkirkjuna
en árið 2009 voru þeir 1.034.
Leiða má líkum að því að hærra
hlutfall stafi af því að innflytj-

endum á Vestfjörðum hefur fækkað hlutfallslega meira en Íslendingum, en fáir innflytjendur eru
skráðir í Þjóðkirkjuna.
Ísafjarðarprestakall er lang
fjölmennasta sóknin á Vestfjörðum en þar eru fullorðnir íbúar
2.253 talsins eða nær helmingur
allra íbúa í Vestfjarðaprófastdæmi. Af þeim eru 1.913 meðlimir í Þjóðkirkjunni eða 83,7%
íbúanna, en 340 standa fyrir utan
kirkjuna. Hlutfallslega eru fæstir
í Þjóðkirkjunni í Staðarsókn í
Súgandafirði, en af 224 íbúum

sóknarinnar eru 121 meðlimir í
Þjóðkirkjunni eða rétt rúmlega
helmingur íbúanna.
Samtals eru félagsmenn Þjóðkirkjunnar 183.697 talsins eða
77,2% mannfjöldans. Fyrir ári
voru fullorðnir félagsmenn Þjóðkirkjunnar 3.000 fleiri og hlutfallið 78,8% af mannfjöldanum.
Kaþólska kirkjan er næst fjölmennasta trúfélag landsins með
6.366 félagsmenn 18 ára og eldri.
En utan trúfélaga voru 11.868
fullorðnir einstaklingar.
– kte@bb.is

Bolvíkingurinn Valdimar
Olgeirsson er í hópi þeirra sem
fengu viðurkenningar á tónleikum Nótunnar, uppskeruhátíð tónlistarskóla, sem lauk
með pompi og prakt fyrir
stuttu í Reykjavík. Valdimar
var meðal þeirra sem fengu
sérstakar viðurkenningar og
verðlaunagripinn „Nótuna“ í
framhaldsnámi og hlaut hann
hana ásamt meðnemendum
sínum í Tónlistarskóla FÍH
fyrir frumsamið verk sem
flutt var á lokatónleikunum.
Á dagskrá tónleikanna voru
25 tónlistaratriði frá tónlistarskólum af öllu landinu þar
sem um 260 tónlistarnemendur á öllum stigum tónlistarnáms stigu á stokk og
fluttu mjög svo fjölbreytt tónlistaratriði sem spönnuðu
stóran hluta tónlistarsögunnar. Tónlistaratriðin 25 höfðu
fyrr í mánuðinum verið valin
úr miklum fjölda atriða á
svæðistónleikum hátíðarinnar sem fram fóru á þremur
stöðum á landinu.
Valnefnd valdi síðan níu
framúrskarandi atriði sem
fengu viðurkenningar og
„Nótuna“. Verðlaunagripurinn er hannaður af listakonunni Svövu Björgu Einarsdóttur og merki hátíðarinnar,
sem hannað er af nemanda
við Listaháskóla Íslands, er
greypt í gripinn.
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Loftmynd af svæðinu sem tekin var úr fjarðstýrðu flugvélinni. Olíulekann má sjá vinstra megin á myndinni.

Loki frá olíubirgðastöð opnaðist
Komið hefur verið í veg fyrir
frekari olíuleika í Sundahöfninni
á Ísafirði en grunnorsök olíubrákar sem var í höfninni á dögunum
má rekja til afþrýstiloka frá olíubirgðastöð sem opnaðist. Þá var
einnig fráveita frá útrennslistöð
opin fyrir mistök. „Lokinn opnaðist sem gerði það að verkum
að það rann út í holræsið. Við
erum búnir að blinda fyrir lokann
þannig að þetta geti ekki gerst
aftur,“ segir Gestur Guðjónsson,

Spurningin
Ertu með lán
í vanskilum?
Alls svöruðu 482.
Já sögðu 97 eða 20%
Nei sögðu 385 eða 80%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðvestanátt og éljagangur, en yfirleitt bjartviðri á NA-verðu landinu.
Suðlægari og rigning
sunnanlands um kvöldið.
Horfur á laugardag:
Suðvestan hvassviðri og
snjókoma í flestum landshlutum. Frost 0-5 stig en
frostlaust sunnan- og
vestanlands. Horfur á
sunnudag: Suðvestan 513 m/s og él sunnan- og
vestanlands en annars
bjartviðri. Frost 0-5 stig.
6

umhverfis- og öryggisfulltrúi hjá
Olíudreifingu. Eins og greint hefur verið frá var talið að olíubrákin
væri fylgifiskur dýpkunarframkvæmda við höfnina. Ralf Trylla
umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar
notaði litla fjarstýrða flugvél til
að fara í eftirlitsflug til að reyna
að finna orsökina. Hann hafði í
kjölfarið samband við Olíudreifingu til að ráða bug á vandanum.
„Gestur kom strax vestur til að
kippa málinu í lag og þetta ætti

að vera alveg í lagi núna,“ segir
Ralf. Um var að ræða jómfrúarflug fjarstýrðu flugvélarinnar en
Ralf segir að hún muni koma að
góðum notum í framtíðinni þegar
taka þurfi loftmynd af viðburðum. „Flugvélin er með áfasta litla
myndavél og kemst að stöðum
sem erfitt er að komast að og
eins ef taka þarf loftmyndir. Hún
felur í sér lítinn kostnað en hægt
er að bregðast fljótt við.“
– thelma@bb.is

Ralf Trylla, umhverfisfulltrúi með flugvélina.

Ritstjórnargrein

Þjóðin sagði nei
Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Icesave-málinu var
afdráttarlaus. Eftir flóðbylgju mannskemmandi skrifa og brigslyrða
í aðdraganda kosninganna og meira en tveggja ára linnulítið rifrildi
innan hins háa Alþingis, sem klauf þjóðina í tvær fylkingar, sagði
meirihluti hennar NEI við lögum, sem 2/3 hlutar þjóðkjörinna fulltrúa á Alþingi Íslendinga höfðu samþykkt, en forsetinn neitaði að
skrifa undir. Í eina tíð hefði það þótt tíðindum sæta hjá þjóð sem
lengi vel stærði sig af forustu hvað þingræði varðar. Það hefði líka
þótt í frásögur færandi að forseti lýðveldisins boðaði fyrstur embættismanna til blaðamannafundar að loknum kosningum til að
stappa stálinu í þjóðina, draga friðarfána að húni og segja landsfeðrunum til verka. Útlistingar stjórnmálaforingjanna í Silfri-Egils
á sunnudaginn staðfestu, að afstaða kjósenda í kosningunum grundvallaðist á ýmsu öðru en afstöðu til málsins, sem kosningarnar áttu
að snúast um. Af almennum þátttakendum í Silfrinu á sunnudaginn
var aðeins einn sem benti á að málið hefði ekki átt erindi í þjóðaratkvæði. Pólitíkusarnir virðast aftur á móti almennt ánægðir með að
sá beiski bikar var frá þeim tekinn.
Nú er ekki um margt að velja. Slíðra verður sverðin. Til að það sé
unnt VERÐA stjórnmálamenn allra flokka, úr því sem komið er, að
taka höndum saman og verja hagsmuni þjóðarinnar með kjafti og

klóm. Samhliða verður að leggja allt kapp á að koma hjólum atvinnulífsins í fullan gang til að uppræta versta bölið sem herjað getur á nokkra þjóð, atvinnuleysið.

Öxar við ána
,,Hér skulu blása ferskir vindar. Við lítum á okkur sem hlekk í
keðju kynslóðanna og framvindu sögunnar,“ sagði Ómar Ragnarsson,
aldursforseti stjórnlagaráðs við setningu ráðsins í síðustu viku.
Segja má að veganesti stjórnlagaráðsins, á stuttri og fyrirsjáanlega
röskri göngu, sé 700 blaðsíðna skýrsla stjórnlaganefndar um stjórnarskrármálefni þar sem meðal annars er lagt til að ákvæði um þjóðareign
á auðlindum og að tiltekið hlutfall kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, verði sett í stjórnarskrá. Og væntanlega verður veldissprota forsetans fundinn staður.
Stjórnlagaráðsins bíður mikið og vandasamt verk. Af fréttum að
dæma ríkir einhugur meðal ráðsmanna. Fór vel á að fyrsta fundinum
lyki með Þingvallasöngnum Öxar við ána, þar sem hvatt er til að
menn tengist tryggðaböndum, taki saman höndum og stríði og vinni
vorri þjóð allt sem verða má henni til heilla.
Örugglega mun ekki af veita!
s.h.
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Dellukarl af lífi og sál
Torfi Einarsson, útibússtjóri
Sjóvár á Ísafirði, hefur tekið sér
ýmislegt fyrir hendur um dagana.
Hann segir sjálfur að honum sé
lífsins ómögulegt að vera innandyra á sumrin - nokkuð sem óformleg ferilsskrá hans ber ansi glöggt
vitni um. Torfi er dellukarl af lífi
og sál og hefur lengst af verið haldinn siglingabakteríu. Hann hefur
þó sömuleiðis duflað við köfun,
sett á laggirnar glímufélag, endurvakið karlakór og lúðrasveit
og dreymir nú um að byggja upp
glæsilegustu smábátahöfn landsins á Ísafirði.

þessu sældarlífi, fegurðinni í náttúrunni,“ segir Torfi frá. „Síðan
var ég með eiganda bátsins, sem
eldri manni sem gekk undir viðurnefninu Gvendur þari, af því
að hann hafði búið í Þaralátursfirði á Ströndum, í ýmsu bauki.
Við fórum til dæmis að sækja
rekavið á Strandir, svo maður
var á dálitlu flakki um svæðið
með honum,“ segir Torfi. Hann
var lengi til sjós, á togurum og
öðru, en hélt í land eitt sumarið
til að verja meiri tíma með fyrri
konu sinni, Lísu, sem var hjartaog lungnaveik.

Hélt með skipstjórum

Slysaðist í lögregluna

Torfi vill alls ekki gangast við
því að hann sé frumkvöðull, þegar blaðamaður Bæjarins besta
vænir hann um það í lok marsmánaðar. „Ekki get ég nú sagt
það,“ segir hann og hristir höfuðið. „Mér hefur náttúrulega
dottið ýmislegt í hug, en frumkvöðlar eru nú yfirleitt þeir sem
gera eitthvað sem skapa þeim
tekjur. Það hefur mér aldrei dottið
í hug, frekar þveröfugt. Eins og
allir sem eru í svona delluveseni
einhverju,“ segir hann og brosir
út í annað. Og hverjar eru þá
dellurnar? „Allt á milli himins
og jarðar, annað en fótbolti,“
svarar hann staðfastlega.
Torfi er fæddur og uppalinn á
Ísafirði, nánar tiltekið niðri í
Dokku. „Ég er alinn upp í húsi
sem er kallað Messíönuhús. Þá
leit þessi eyri allt öðruvísi út en
núna,“ segir Torfi frá. „Þetta var
þannig að púkarnir sem voru í
Dokkunni og á Bökkunum ólust
upp við báta – að fá lánaðar skektur og smíða sér pramma. Við
púkarnir á þessu svæði héldum
ekki með neinum knattspyrnuliðum, við héldum með skipstjórum
– hver væri mesti fiskimaðurinn,“ segir Torfi og brosir. Hann
segir óhjákvæmilegt að þegar
barn sé alið upp við báta fylgi
áhuginn því alla ævi. „Ég veit
bara um tvær stéttir manna sem
ekki losna við svona bakteríur,
sama hversu gamlir þeir verða
og hvað sem þeir reyna til að
hætta: trillukarlar og flugmenn,“
segir hann.
Svo virðist svo sannarlega hafa
farið í hans tilfelli. Þrettán ára
gamall hætti hann til dæmis í
skóla og hélt til sjós. „Ég byrjaði
nú fyrst bara á skaki með einhverjum fimm köllum. Það var
mjög lærdómsríkt. Menn öfluðu
á daginn og fóru svo upp í víkurnar á kvöldin. Það var legið
við legufæri í Aðalvík, Fljótavík,
Hornvík. Þannig kynntist maður

Torfi réði sig sumarlangt sem
afleysingalögreglumann á Ísafirði. Hlutirnir æxluðust þó svo
að hann starfaði samfleytt í lögreglunni í fjórtán ár. „Ég þurfti
að fara í Lögregluskólann auðvitað, sem var ágætt, því þegar maður var til sjós skrifaði maður nú
lítið annað en aftan á ávísanir,“
segir hann og kímir. Þegar hann
kom í land af sjónum festi kaup á
hraðbát til að eiga, svo hann hefði
mögulega á að komast á haf út
þegar hann vildi. „Einhverra
hluta vegna líkaði mér það aldrei
að vera á mótorbát. Það var kona
hérna á sýsluskrifstofunni sem
átti Laser kænu, en þorði aldrei
að nota hana. Hún gaf mér leyfi
til að nota hana eins og ég vildi,
og þá fann ég að það var nú eitthvað fyrir mig,“ segir Torfi frá.
Áður hafði hann þurft að gefa
mótorhjóladelluna upp á bátinn.
„Þegar ég komst á bílprófsaldurinn keypti ég mér ekki bíl heldur
mótorhjól. Mér fannst það miklu
skemmtilegra en bíll, og þykir
bíll ennþá mesta hallæri sem til
er, nema bara sem nauðsynlegur
hlutur til að komast á milli a og
b. Þegar ég gifti mig varð ég hins
vegar að hafa bifreið. Þá keypti
ég mér þennan fína Moskvít, en
var alltaf með mótorhjólið líka,“
útskýrir hann.
Á sama tíma sinnti hann hins
vegar öðrum dellum og hafði til
að mynda „fengið eitthvað flog í
að kafa“ eins og hann segir sjálfur.
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Kaffærðu hvor annan
Köfunarævintýri Torfa og
félaga hans, Hálfdáns Ingólfssonar flugmanns, markaðist eilítið af því að ekki var til nema
einn kafarabúningur í bænum.
„Það voru dálítil vanhöld á
þessu öllu saman. Við vissum
ekkert almennilega hvernig ætti
að nota þetta. Við vissum að kútarnir færu á bakið og blýið um

mittið, gleraugun á augun og
froskalappirnar á lappirnar, en
meira vissum við ekki. Til þess
að átta okkur á því hvernig þetta
virkaði fórum við hérna út á Eyrarhlíð, með lungun og gleraugun.
Við byrjuðum að prófa þetta
með því að stinga hausnum á kaf
og reyna að anda. En þegar það
er allt orðið umflotið af sjó í
kringum hausinn á þér eru fyrstu
viðbrögðin alltaf að halda niðri í
þér andanum. Við sáum að þetta
helvíti dygði ekki, það yrði bara
að taka slaginn. Þá ákváðum við
að sá sem ekki var með hausinn
í kafi héldi hausnum á hinum
niðri! Þannig komumst við upp á
lag með þetta,“ segir Torfi frá og
hlær við.
Þeir skiptust því á að nota græjurnar. „Annar synti út með köfunargræjurnar og var í smá tíma.
Svo fór hann í land og hinn tók
við. Þegar loftið var búið var
ekki meira gert í bili, fyrr en að
það kom varðskip sem fékkst til
að fylla á kútana, kannski tveimur
mánuðum síðar. Þetta var nú ekki
stundað af miklu kappi,“ segir
Torfi og kímir.
Sportið var enda tiltölulega
ungt á þessum árum, og eini kafarinn í bænum, Guðmundur
Marzelíusarson, stundaði þá
hjálmköfun. „Þetta var samt alveg ágætt og það var alltaf mjög
gaman að kafa. En við uxum
náttúrulega upp úr þessu á endanum,“ segir Torfi.

Hellti sér í barnastarf
Eftir að hafa siglt fram og til
baka á lánskænunni fannst Torfa
tími til kominn að virkja börnin í
bænum í siglingarnar. „Mér
fannst bara ekki annað hægt en
að krakkar fengu að læra að sigla.
Ég gat útvegað mér tvo Optimist
báta. Þeir eru nú bara svona eins
og smjörkassar, en þetta er
heimsfræg hönnun sem virkar
vel fyrir börn. Ég byrjaði að
kenna á þá hérna og það lærði
fullt af púkum að sigla hjá mér.
Stundum eru hlutirnir þannig að
umhverfið er bara ekki tilbúið.
Það var til dæmis ekkert húsaskjól fyrir þetta og það endaði
því þannig að bátarnir eyðilögðust bara eftir nokkur ár, enda
timburbátar,“ útskýrir Torfi.
Á svipuðum tíma stofnaði
hann júdódeild Reynis í Hnífsdal,
en hann hafði sjálfur lært júdó í
Lögregluskólanum. „Hún gekk
lengi við mikinn bravúr. Það var
mikið af börnum sem lærðu júdó
þar. Ég var nú ekki að kenna
mikið sjálfur, en eitthvað dálítið,“
segir Torfi. Starf júdódeildarinn-

ar var fjármagnað eftir öðrum
leiðum.
„Við komumst í þær ágætu
álnir að við seldum konum eitthvað ágætt megrunarduft og réðum íþróttakennara til að vera með
frúarleikfimi. Það fjármagnaði
reksturinn á júdódeildinni, svo
við gátum fengið kennara að frá
Reykjavík og Japan,“ segir hann
og brosir við.
Deildin gekk vel og var rekin í
nokkur ár. „Ætli júdódeildin hafi
ekki átt flesta Íslandsmeistara af
íþróttafélögum hér þegar hún var
starfandi?“ veltir Torfi fyrir sér.
„Þeir voru alveg ótrúlega seigir
púkarnir hérna og það eru nú
nokkur fræg nöfn af þeim sem
voru þarna hjá mér. Einn sem fór
alveg út í þetta var að læra til
vélstjórnar hérna í menntaskólanum. Maður sér hann stundum

í blöðunum, hann er núna með
World Class, Bjössi litli Leifs.
Hann var nú ekki stór þegar hann
var í þessu. Karl Ásgeirsson, framkvæmdastjóri 3X, var líka einn
af þessum púkum og fékk held
ég Íslandsmeistaratitil nokkrum
sinnum,“ rifjar Torfi upp.

Kolféll fyrir
siglingunum
Eftir að hafa komist yfir stærri
seglbát en áðurnefnda kænu varð
Torfi fyrst alvarlega fyrir barðinu
á bakteríunni. „Fyrst fékk ég
mann með mér, Gunnar Þórðarson, og við fórum inn í Reykjanes. Við vorum níu tíma á leiðinni, því það var alltaf andviðri,
hvert sem við stefndum. Við
komumst samt fyrir rest. Þegar
við komum til baka hét ég því að
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ég skyldi aldrei eiga við þetta
helvíti aftur.
Svo leið vika. Ég átti þá stóran
og mikinn sjefferhund sem hét
Patton. Mig langaði mig svo út á
sjó, svo ég fór niður í bát með
hundinn. Við sigldum hérna út
að Vébjarnarnúp og vítt og breitt.
Eftir það var ekki aftur snúið,
þetta var svo ofboðslega gaman,“
segir Torfi frá.
Síðar meir bjó hann í Gautaborg í fjögur ár, þar sem kona
hans gekkst undir líffæraskipti.
Þar eignaðist hann líka bát og
sigldi um skerjagarðinn við vesturströnd Svíþjóðar. „Það er einkenni á allri bátaeign minni að
þetta eru yfirleitt bátar sem ég
kaupi fyrir lítið, í rusli, og bauka
svo við sjálfur. Ég náði einum
svoleiðis fyrir lítinn pening úti í
Svíþjóð og sigldi um á honum

þar,“ segir Torfi.
Hann segir umhverfi siglingamanna í Svíþjóð allt annað og
betra en hér heima við, enda mikill áhugi á íþróttinni þar ytra.
„Þar er meira gert fyrir siglingamenn. Svíar hafa svo góðan
heimamarkað, enda eru þeir
heimsfrægir skútu- og bátasmiðir. Þeir eru svo klókir að þegar
þú ferð og ætlar að kaupa þér
skútu er þér bara boðið lán eins
og húsnæðislán, upp á fimmtíu
ár. Þegar heimamarkaðurinn er
svona góður eru þeir líka seigir í
að flytja út,“ segir Torfi.

Keppt í hífandi stormi
Á Svíþjóðarárunum tók hann
sömuleiðis þátt tvívegis þátt í
alþjóðlegu siglingakeppninni
Tjörn runt með misjöfnum ár-
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angri. „Báturinn var nú yfirleitt
mannaður læknum og hjúkrunarfólki hjá mér á þessum tíma. Ég
vissi náttúrulega ekkert hvað ég
var að fara út í fyrir þessa keppni
og þekkti ekki svæðið einu sinni.
Maður þakkar fyrir að maður
drap sig ekki bara á þessu helvíti,
það er svo þröngt á milli skerja
sumstaðar,“ segir Torfi frá.
„Felix Svansson vinur minn
og Ragnheiður Alfreðsdóttir tókum okkur kynnistúr um svæðið
til að sjá í hvað var að leggja, en
gáfumst upp af því að það gerði
svoleiðis steinlogn. Við vorum
svo sex um borð í keppninni.
Henni er startað við brú, Tjörnbron, sem liggur á milli eyjarinnar Tjörn og lands og er frægust
fyrir það að það sigldi á hana
rússneskt skip. Þar fórust margir,
sem keyrðu hreinlega fram af,“

segir hann.
Í keppninni tóku þátt 1100
bátar, sem deilt var niður í nokkrar rásgrúppur. Torfi kveðst hafa
prísað sig sælan að hafa ekki
verið hluti af þeirri fyrstu, því
þar öttu meðal annars kappi bátur
frá flughernum og annar sem tekið hafði þátt í American Cup.
„Þegar það kom að startinu
var komið alveg hífandi vitlaust
veður. Ég var í fimmtu rásgrúppu. Þegar við vorum að
koma okkur að ráslínu voru svo
mikil þrengsli að tveir menn urðu
að vera fram á og tveir á miðjunni
til þess að spyrna hinum bátunum
frá. Svo var fallbyssuskot og allir
þustu af stað. Þetta lá allt meira
og minna á möstrunum í rokinu.
Maður sá þarna að það brotnuðu
möstur, fólk datt í sjóinn, menn
voru strandandi og allt í steik.

Löggur og þyrlur út um allt,“
segir Torfi frá og hristir höfuðið
yfir minningunni. Sjálfum gekk
honum hins vegar ljómandi vel.
„Ég kláraði nú hringinn og hækkaði í rásröðinni um tíu sæti, úr
515 í 505,“ segir hann.
Það má segja að þáttaka hans í
keppninni hafi verið nokkuð
öfgakennd, því ári síðar var það
svo sannarlega ekki stormur sem
plagaði keppnismenn. „Næsta ár
kom Haukur Alfreðsson út að
sigla með okkur Felix og Valdimar Jörgensen. Þá drógust bátarnir rétt undan tjarnarbrúnni
með harmkvælum, það var svo
mikið logn. Þegar við vorum
komnir svona tvö hundruð metra
frá var allt stopp. Ég fór bara að
leika mér með veiðistöng því það
var ekkert að gerast. Á bátunum
í kring voru sumir farnir að hoppa
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í sjóinn og svona. Ég tók svo allt
í einu eftir því að nokkrir bátar
voru komnir á hreyfingu, sem
mér fannst mjög skrýtið. Svo fattaði ég það – þeir höfðu sett út
legufæri, ég var hins vegar að
reka aftur! Þetta endaði með því
að fólk gafst bara upp og fór á
ballið sem var haldið um kvöldið,“ segir hann og hlær við.

Hélt útivistarnámskeið fyrir börn
Eftir heimkomuna frá Svíþjóð
keypti Torfi skútuna Lipurtá í
félagi við séra Magnús og fleiri.
Þá langaði hann aftur til að láta
til sín taka í kennslunni og fá
börnin á siglinganámskeið og almenn útivistarnámskeið, með
kajakróðri, klettaklifri og öðrum
uppátækjum.
„Ég vil meina að það besta í
lífinu sé ókeypis á Vestfjörðum,
það er umhverfið. Ég vildi kenna
börnum að nota þetta. Þá byrjaði
baslið að fá tæki og tól, það gekk
svona með sæmilegri harðfylgni
að safna fé hjá fyrirtækjum. Það
voru allir mjög hliðhollir þessu
og námskeiðin hafa verið rosalega vinsæl. Bæjarbúum virðist
líka finnast svo gaman aða sjá
litlu dúkkurnar vera siglandi hér
þvers og krus,“ segir Torfi og
brosir við.
Á svipuðum tíma bauð hann
nokkrum kajakræðurum með sér
í skútusiglingu, eftir að hafa verið
uppnefndur tuskukarlinn um
langan tíma. Þeir smituðust í kjölfarið af skútubakteríunni og
þökkuðu fyrir sig með því að
fara með Torfa á kajak. Það þarf
ekki að koma á óvart að hann
heillaðist alveg af þeirri íþrótt líka.
Hann og seinni kona hans, Guðrún, voru í kjölfarið send á kajaknámskeið í sundlauginni á
Flateyri. „Hún lærði þar, en það
gafst að vísu ekki tími til að kenna
mér, svo ég lærði þetta bara í
höfninni,“ segir Torfi brosandi.
Þau hjónin og börn þeirra tvö
eiga nú öll kajaka og hafa komist
að því að skútusiglingar og kajaksportið fer óskaplega vel saman – eftir að Torfa tókst að venja
Guðrúnu við skútuna. „Það tók
einhver tvö, þrjú ár. Fyrst hljóðaði hún eins og brunabíll um leið
og það kom smá vindur í seglin,
en svo bara small þetta. Börnin
hafa siglt með mér frá því að þau
gátu staðið. Þau eru ekkert feimin
við þetta. Og nú er konan mín
þannig að henni finnst þetta bestu
fríin, að fara og liggja úti,“ segir
Torfi.
„Ef maður hefur stutta helgi
fer maður bara góða og skemmtilega siglingu inn í Seyðisfjörð.
Svo er legið þar yfir helgina og
fólk fer að leika sér á kajökum út
og austur. Þetta er þvílíkt ævintýri og notalegheit – eins og að
eiga sumarbústað, nema að maður þarf aldrei að slá,“ segir Torfi
sposkur.
Hann hefur ekki keppt í sigl12

ingum eftir heimkomuna, enda
unir hann sér best hér á heimaslóðum. „ Ég vil helst aldrei fara
héðan út af svæðinu. Það er ekki
til í því. Vestfirðir allir eru eitt
ævintýri, ekkert nema firðir og
flóar. Þó það sé vont veður í
Jökulfjörðum ferðu bara inn á
fjörðinn og þar er komið logn.
Lífið snýst um þetta og þetta er
bara það sem mér finnst skipta
máli,“ segir hann.

Ísafjörður verði útivistarmiðstöð Íslands
Nýjasta della er hins vegar ekki
íþróttagrein, heldur að gera Ísafjörð að miðstöð siglinga og
útivistar á Íslandi. „Það er nú ein
dellan sem ég veit ekki hvernig
ég á að snúa mér í,“ segir Torfi,
sem telur Ísafjörð tilvalinn stað
fyrir slíka miðstöð.
„Vestfirðir eru mjög vogskornir
og mjög fjölbreyttir. Þeir eru aldeilis ekki allir eins. Hér eru mjög
ákjósanleg siglingasvæði og svo
öll þessi fjöll og dalir. Ísafjörður
á að hasla sér völl sem útivistarmiðstöð Íslands,“ segir Torfi.
Hann hefur sömuleiðis talað fyrir
því að komið verði upp betri aðstöðu fyrir skútufólk á Pollinum.
„Eftir að við settum skútuna
mína, til dæmis, hérna á Pollinn,
vildu börnin fara í skútilegu í
henni þar. Ég sló til og við hjónin
vörðum einni helginni þarna með
krökkunum, bara liggjandi við
legufæri. Ég vildi aðallega sjá
hvernig upplifunin væri fyrir
ókunnuga að vera hérna við þessar aðstæður. Ég komst að því að
þetta er það alflottasta sem gerist,“ segir Torfi. „Maður er bara
inni í miðjum bæ, alveg í hjartanu,“ bætir hann við.
Hann dreymir sömuleiðis um
að byggðir verði garðar sem stúki
Pollinn af, annan út frá Menntaskólanum, á Torfnesrifi, og hinn
á móti. Þar væri líka komin lausn
á þeim vanda sem stórstjór veldur
iðulega þegar aldan brotnar á
grjótgarðinum við Pollgötu.
„Aldan myndi þá brotna á ytri
garðinum. Þar væru þá líka
komnar algjörar kjöraðstæður
fyrir smábátahöfn á Pollinum.
Ef menn vanda vel til verksins
væri þarna komin ofboðslega
skemmtileg gönguleið. Það væri
hægt að koma fyrir borðum á
garðinum og fólk gæti farið þangað að veiða og frílista sig, eða
hvað sem er,“ segir Torfi, sem
segist hafa tekið eftir því að skúturnar á Pollinum hafi vakið mikla
lukku ferðamanna síðastliðið
sumar, enda settu þær óneitanlega svip sinn á bæinn. Hann
segist einnig finna fyrir því að
fleiri séu sama sinnis og vonast
til að verkefninu verði hrint í
framkvæmd.
„ Þetta er draumurinn og hann
verður að verða að veruleika, þó
ekki sé nema til að bjarga eignum
fólks. Við horfum alltaf upp í hlíð,
en hættan steðjar líka að þarna

megin. Af hverju mætti ekki reisa
þessa garða – þó við njótum svo
góðs af þeim á annan og fjölbreyttari hátt en sem vörnum?
En það verður að vanda vel til
verksins,“ ítrekar hann. „.Pollurinn spilar svo sterka rullu í
hugum okkar Ísfirðinga. Hann
er fallegur á logndögum og
kvöldum, en hann er líka þannig
að það eru hringstraumar í honum. Ef maður lokar svona af án
þess að gera ráðstafanir til þess
að straumurinn haldist áfram eru
menn bara komnir með drullupoll. Það viljum við ekki,“ segir
hann.

Skikkaður á básúnu
Uppátæki Torfa takmarkast
ekki einu sinni við útivist og
íþróttir, því hann hefur líka áorkað því að Karlakór Ísafjarðar
verði endurvakinn, sem og lúðrasveitin sem nú er lúðrasveit tónlistarskóla Ísafjarðar.
„Ég veit eiginlega ekki hvaða
uppátæki það voru,“ segir Torfi
hugsi. „Ég hafði ekkert verið
mikið í söng. Eftir að júdótímabilinu lauk, af því að ég greindist
með gigtarsjúkdóm og það var
ekki orðið gott að láta snúa mikið
upp á sig, fékk ég þessa flugu í
höfuðið að smala mannskap í
karlakór. Við æfðum á veturna,
héldum tónleika í maí og svo var
ekki byrjað aftur fyrr en næsta
haust. Þetta var eiginlega bara til
að hafa hobbí á veturna,“ segir
hann.
Furðuleg röð tilviljana réði því
hins vegar að hann kom að starfi
lúðrasveitarinnar. „Við Lísa mín
heitin tókum að okkur börn fyrir
Félagsmálastofnun í Reykjavík.
Ég var í kunningsskap við Englending sem var hérna að kenna
á lúðra. Einn strákurinn sem var
hjá okkur Lísu var dálítið erfiður,
svona. Ég kom honum í tónlistarskólann og kennarinn valdi fyrir
hann básúnu. Hann sagði mér að
hann ætti að fá básúnu. Ég vissi
náttúrulega ekkert um hvað maðurinn var að tala.
Strákurinn kom svo með einhvern hornskratta heim og fer að
blása í þetta. Til þess að vera nú
góður uppalandi fór ég að dást
að hljóðfærinu, hvað básúnan
væri nú flott. Hann sagði – hva,
hvaða djöfulsins vitleysingur
ertu, þetta er ekkert básúna, þetta
er althorn!“ segir Torfi frá og
brosir út í annað.
„Ég fór þá til Ralphs og bað
hann að sýna mér básúnu, svo ég
vissi nú hvernig hún liti út. Ralph
ætlaði þá að fara að stofna lúðrasveit og vildi fá strákinn í sveitina. Þegar hann var búinn að
dangla þar í svona mánuð kemur
Ralph að máli við mig og segist
eiga dálítið erfitt með strákinn,
hann vilji ekki sitja kyrr og ég
verði þess vegna að koma og
sitja þarna með þeim í básúnudeildinni. Og hvað á ég að gera
þar? segi ég. Ralph sagðist bara

myndu láta mig fá básúnu, svo
sæti ég þar og héldi aftur af
stráknum,“ útskýrir hannþ
„Ég benti honum á að ég hefði
aldrei komið við básúnu. Hann
sagðist þá bara kenna mér það í
hvelli. Og hann gerði það, kenndi
mér B-dúr skala. Ég hugsaði með
mér að ég gæti nú alveg eins
setið þarna með lúðurinn, hann
færi mér ágætlega ef enginn
hlustaði. Á endanum sá ég svo
að það þýddi ekkert að sitja bara
þarna og þykjast, ég yrði að reyna
að taka einhvern þátt. Það endaði
auðvitað með því að ég varð innlyksa í þessu,“ segir Torfi.

Helst ekki
inni á sumrin
Lúðrasveitin leystist hins vegar upp í sambandi við kennaraskipti og þá var það að frumkvæði Torfa sem henni var komið
aftur á laggirnar. „Ég fór að
grauta í að reyna að koma þessu
af stað aftur og hringdi í menn
sem ég vissi að höfðu verið þarna.
Þá var kominn nýr kennari. Það
tókst að nudda lúðrasveitinni
saman og í dag er hún lúðrasveit
Tónlistarskólans. Við Hörður
Þorsteinsson, sem var líka á básúnu, fórum svo í að koma af
stað barnalúðrasveitinni. Við

mættum þá líka með kennaranum
til að spila með krökkunum – ég
á túbu, sem ég þurfti að læra á í
einum rauðum og hann á básúnu,
af því að það eru svo stór hljóðfæri,“ útskýrir Torfi, sem er afar
ánægður með starfið í dag.
„Ég er mjög hamingjusamur
með þetta núna, þetta er orðinn
hópur af krökkum sem spila
þarna. Mér finnst að þetta verði
að vera til hérna, eins og karlakór
og blandaðir kórar,“ segir hann.
„Það þarf að vera fjölbreyttir
möguleikar í boði svo að allir
finni sér eitthvað. Á veturna er
þetta starf ágætis innihobbý.
Minn akkilesarhæll er hins vegar
að það má ekkert starf dragast
inn í sumarið,“ segir hann og kímir.
„Ég get ekki verið inni á sumrin, ég verð að komast út. Komast
niður í bát, fara á kajak eða út að
hjóla. Gera eitthvað. Þetta er
ástæðan fyrir því að ég hætti í
skóla og fór til sjós þegar ég var
þrettán ára – það var mér algjörlega ofviða að eiga að sitja í
sólskini og læra. Það var bara
ekki hægt,“ segir Torfi og lýkur
frásögn sinni af öllu þessu hugsjónastarfi af einkennandi hógværð: „Þetta er svo sem allt og
sumt. Ekkert merkilegt.“
– Sunna Dís Másdóttir.
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„Ísafjörður er einstakur staður“
Breski Óskarsverðlaunahafinn
og stórleikarinn Jeremy Irons var
á Ísafirði í síðustu viku ásamt
kvikmyndatökuliði frá BBC sem
vinnur að heimildarmynd um
sorpförgun og sjálfbærni. „Við
komum hingað til að kynna okkur
vandamál sem skapast vegna
sorpbrennslu,“ segir Jeremy í samtali við blaðið. „Ísland er gríðarfallegt land og Ísafjörður einstakur staður. Ég get varla beðið eftir
því að koma aftur hingað. Ég ber
mikla virðingu fyrir Íslandi og
öfunda ykkur af lífinu hér. Ég
hef hitt margt gestrisið fólk, sem
er hlýlegt og hjálplegt,“ sagði
Jeremy.
Bjarni Brynjólfsson, ritstjóri
Iceland Review, var breska framleiðslufyrirtækinu Blenheim
Films innan handar vegna verkefnisins. „Þetta er alþjóðlegt verkefni sem fjallar um sorpförgun
og það er tekið um allan heim í
rauninni. Ísafjörður er fyrsti
áfangastaður og það er verið að
velta fyrir þessu díoxín vandamáli sem kom upp og er hér á

Íslandi, víðar en hér reyndar,“
segir Bjarni í samtali við DV.
Hann segir Breta notast við sorpbrennslustöðvar og hyggi á að
byggja fleiri slíkar. „Þetta er því
vandamál víðar en hér. En mér

Jeremy Irons upp á Seljalandsdal.
skilst að það sé verið að taka ar.
allhressilega á málum á Íslandi
Jeremy Irons á að baki glæstan
og allir byrjaðir að flokka sorp kvikmyndaferil en hann hefur
og taka til,“ segir Bjarni en hann einnig leikið í fjölmörgum leiksegir Jeremy Irons vera fenginn í ritum á sviði og bæði sjónvarpsverkefnið sem þulur myndarinn- myndum og þáttum. Sem dæmi

um myndir hans má nefna The
Man in the Iron Mask, Stealing
beauty og Reversal of Fortune
en fyrir leik sinn í henni hlaut hann
fjölda verðlauna þar á meðal Óskarsverðlaun sem besti leikarinn.

Meiraprófsnámskeið Sýknuð af sjálfsskuldarábyrgð
· leigubifreið · vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn
Ísfirðingar og nágrannar ath!
Námskeið til aukinna ökuréttinda
hefst á Ísafirði 18. apríl nk.

Ath! Lægsta verð á landinu, mun
lægra en á höfuðborgarsvæðinu
Ath! Verkalýðsfélög veita allt að 100 þúsund króna styrk.
Vinnumiðlanir veita allt að 70 þúsund króna styrk.

Skráning í símum 892 6570 og 892 6571. Visa
og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða.
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Héraðsdómur Vestfjarða hefur
sýknað konu af öllum kröfum
NBI hf. (Landsbankans) um að
hún greiddi 2,5 milljóna kr. sjálfsskuldarábyrgð vegna skuldar
sonar hennar við bankann. Konan
skrifaði undir yfirlýsingu um
óskipta sjálfsskuldarábyrgð upp
á 2,5 milljónir vorið 2007 vegna
yfirdráttar á reikningi sonar síns
í Landsbankanum á Ísafirði.
Reikningnum var lokað í febrúar
2010 og þá voru innistæðulausar
færslur á reikningnumupp á tæplega 6,6 milljónir.
Í dómnum segir m.a. að ekkert
hafi komið fram um það í málarekstrinum að konan hafi haft

fjárhagslega hagsmuni af því að
ábyrgjast yfirdrátt á reikningnum. Jafnframt liggi ekkert fyrir
um að hún hafi þekkt til fjárhagsstöðu sonar síns. Einnig hafi hún
takmarkaða reynslu af fjármálagerningum af þessu tagi. Dómurinn féllst á að víkja ætti til hliðar
sjálfskuldarábyrgðinni sem konan gekkst undir vorið 2007.
Sonur konunnar var dæmdur
til að greiða NBI hf. skuldina upp
á tæpar 6,6 milljónir ásamt dráttarvöxtum, auk þess að greiða
bankanum 82 þúsund í málskostnað og Landsbankinn var
dæmdur til að greiða móðurinni
350 þúsund í málskostnað.

Aprílgabb BB fór víða
Margir létu afvegleiðast af
gabbfréttum sem BB birti 1. apríl.
Ein fréttin sagði frá því að Vestfirðir hefðu verið teknir af lista
Loneley Planet yfir áhugaverðustu áfangastaði heims. Ástæðan
var sögð vera slæmt ástand vega
í Barðastrandarsýslu og ferðaskrifstofan gæti ekki ráðlagt viðskiptavinum sínum að leggja sig
sjálft og ökutæki í hættu.
Margir aðrir miðlar tóku fréttina upp athugasemdalaust og á
mánudaginn, þremur dögum eftir
birtingu, var fjallað ítarlega um
málið í morgunútvarp Bylgjunn-

ar. Þá barst BB fyrirspurn frá
Loneley Planet sem vildi fullvissa sig um að leiðrétting yrði
birt, en þá höfðu nokkrir skrifað
ferðaskrifstofunni og kvartað yfir
ómaklegri hegðun hennar gagnvart Vestfjörðum.
Fréttin fór víðar en upphaflega
stóð til. Allt var þetta gert í gamni
en þó með gagnrýnum undirtóni
um ástand vega víða á Vestfjörðum. Þeir sem hafa ekið Barðaströndina í leysingum eru kannski tilbúnir til að trúa nær hverju
sem er.
– kte@bb.is
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smáar
Skemmtileg aukavinna í boði
í tengslum við heimaleiki BÍ
Bolungarvíkur í sumar. Nánari uppl. á bolti2010@gmail.com.
Reyklaust par með barn á leiðinni óskar eftir 2ja-3ja herb.
íbúð til langtímaleigu á Ísafirði.
Leiga verður að vera uppgefin. Upplýsingar gefur Katrín í
síma 848 5001.
Óska eftir vídeótæki fyrir lítinn pening eða gefins. Uppl. í
síma 868 6918.
Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Grundargötu 6 á Ísafirði. Leigist með eða án húsgagna.
Uppl. í síma 865 9637.
Til sölu er Ssang Yong Kyron
árg. 2006, ekinn 46 þús. km.
Upplýsingar í símum 456 3419
eða 869 8300.
Til sölu eru dökkar IKEA sleðagardínur með fallegu munstri.
Spanna 7,5 metra með brautum og festingum. Verð kr. 15
þús. Uppl. í síma 869 6852.
Til sölu er Tempur dýna, 3ja
ára, úr Betra baki, með 15 ára
ábyrgð. Stærð: 210x90x20.
Verð kr. 118 þús. (30% afsl.).
Uppl. í síma 869 6852.
Páskakertamarkaður verður
haldinn í Hvestu föstudaginn
15. apríl frá kl. 15-17. Allir velkomnir. Mikið úrval kerta!

Bláberjahátíð í Súðavík
Súðvíkingar hafa í hyggju að
blása til uppskeruhátíðar, svokallaðra bláberjadaga, í ágúst.
Þemað verður að vitaskuld bláber
en þessi holla og næringarríka
náttúruafurð vex villt allt í kringum Súðavík líkt og víðar á landinu. Gestir hátíðarinnar eru hvattir til að tína sem mest af alls konar berjum og eru ýmsir viðburðir
í boði milli berjatínsluferða.
Skipulagning er í höndum Eggerts Nielsen en framkvæmdin er
í höndum allra þeirra sem bláberi
geta valdið. Verið er að leggja
drög að dagskrá hátíðarinnar um
þessar mundir sem m..a. felst í
tónlistarflutningi víða um Súðavík á fyrsta kvöldi hátíðarinnar.
Þá munu tónlistarmenn eins
og Mugison, Skundi litli, Gummi
Hjalta og Nielsen band spila á
þremur stöðum í bænum og
standa vonir til að hægt verði að
bjóða upp á bláberjalist til að
ferja gesti á milli staða. Þá verður
keppt í frumlegum bláberjaréttum í Raggagarði en að keppni
lokinni munu gestir setjast saman
að snæðingi og bæta við góðgæti
á opið hlaðborð fyrir alla.
Handverk og ýmsar bláberjaafurðir verða til sölu á markaðs-

Bláberjum verður gert hátt undir höfði í Súðavík í sumar.
torgi við Melrakkasetrið auk þess verður skreytt hátt og lágt í anda samband. Sérstaklega er að hann
sem slegið verður upp flóamark- bláberja og veitingastaðir bjóða að leita eftir tónlistarmönnum til
aði. Þá verður keppt í bláberja- upp á bláberjatengdan matseðil. að spila á hátíðinni og eins fólki
böku-áti og berjablámabrosi og
Hátíðin fer fram dagana 26.- sem vill nýta sér flóamarkaðinn
farið í ýmsa leiki sem ættu að 28. ágúst. Eggert biður alla þá til að hreinsa úr geymslunni eða
höfða jafnt til yngri kynslóðar- sem áhuga hafa á að taka þátt í selja handverk. Netfang Eggerts
innar sem og þeirrar eldri. Þorpið hátíðinni á einhvern hátt að hafa er eggert@icelandtourguy.com.

Gistinóttum fækkar á Vestfjörðum
Gistinóttum á hótelum fækkaði umtalsvert í febrúar á Vestfjörðum og Vesturlandi miðað
við sama mánuð í fyrra. Í febrúar
á síðasta ári voru gistinæturnar
1.600 en 1.200 í nýliðnum mánuði sem jafngildir 25% samdrætti. Þetta fimmta árið í röð

sem gistinóttum á Vesturlandi
og Vestfjörðum fækkar fyrstu tvo
mánuði ársins. Í ár voru gistinæturnar 1.971 í janúar og febrúar en í sömu mánuðum árið
2007 voru þær 4.175. Þetta þýðir
að gistinóttunum hefur fækkað um
52%. Í gegnum árin hafa Íslend-

ingar verið í meirihluta gesta á
hótelum fyrstu tvo mánuði ársins.
Í febrúar og janúar 2011 voru
útlendingar 510 en heimamenn
687 talsins.
Á síðasta ári voru Íslendingar
957 en útlendingar 650. Bretar
voru langfjölmennasti hópur út-

lendinga sem gistu á hótelum á
Vesturlandi og Vestfjörðum í
febrúar en þeir voru 210 talsins.
Næst fjölmennastir voru Japanir
og Frakkar eða rúmlega 70 frá
hvorri þjóð. Hollendingar voru
50 og Bandaríkjamenn 42.
– kte@bb.is

Svarið er nei!
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum 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 á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort lög nr. 13/2011 um
heimild til handa fjármálaráðherra að staðfesta samninga, sem
áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð á endurgreiðslu
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og
hollenska ríkisins vegna lágmarkstryggingar til innstæðueigenda
í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og
greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim, lögin með langa nafnið
skuli hljóta gildi eða ekki, eru skýr. Tæp 60 af hundraði synjuðu
þeim. Já sögðu 40 af hundraði og nokkrir betur. Úrslitin er eftirtektarverð í ljósi þess að þegar lagt var af stað í þennan leiðangur
var meirihluti alþingismanna samþykkur lögunum, 44 með en 16
andsnúnir. Skoðanakannanir bentu til þess að 65 prósent kjósenda
myndu greiða lögunum með langa nafnið atkvæði sitt. Niðurstaðan
verður mörgum umhugsunarefni næstu daga og vikur og einhverjum um árabil. Greina mátti vorkunn í garð þeirra sem hugðust berjast gegn samþykkt. Lyktir málsins væru augljósar. Kjósendur myndu samþykkja lögin. Það varð ekki og fróðlegt er að greina
hvað gerðist og hvers vegna. Hafði það áhrif að ríkisstjórnin og
leiðtogar hennar tveir, forsætis- og fjármálaráðherra, beittu sér
ekki fyrir málstað sínum og Alþingis? Var það ótrúverðugt?
Samningurinn við Breta og Hollendinga hlaut ekki náð fyrir

augum Íslendinga á kosningaaldri. Þátttaka var yfir 75%, meiri
en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Áhugi var mikill. Meirihluti þeirra sem létu sig málið varða var því andsnúinn, staðreynd
sem ríkisstjórn og Alþingi verða að fást við af fullum krafti
næstu daga og vikur.
Það að Alþingi og Ríkisstjórn gangi ekki í takt við þjóðina er
vont. Á það hljóta erlendir stjórnmálaskýrendur að einblína og
spyrja hvers vegna stofnanir íslenska ríkisins séu ekki í betri
tengslum við þjóð sína en raun ber vitni. Allt er málið vont. Það
er vont fyrir Íslendinga og það er vont fyrir Breta og Hollendinga,
sem lögðu allt undir til þess að fá íslenska skattgreiðendur til að
borga. Hótun af þeirra hálfu er að Ísland hljóti ekki náð fyrir
augum risanna í Brussel og fái ekki að vera með í Evrópusambandinu. Það er nú það. Hvað segir það um ríkisstjórn, sem
hlaut að hafa vitað þetta allan tímann? Er hún samstíga í því að
ganga í þetta nýja Kalmarsamband, sem sumir telja að muni
helst enda sem yfirþjóðlegt vald þegar fram í sækir.
Aðild að Evrópusambandinu hefur kosti og galla. Það sem
snýr að Íslendingum er andlit hins sterka sem ætlar að hafa hinn
smáa og varnarlausa undir.
Nú er að vinna að okkar hagsmunum.
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Listamannafélag Vestfjarða stofnað
Á sjöunda tug einstaklinga sótti
Listamannaþing Vestfjarða sem
haldið var í Listakaupstað á Ísafirði á laugardag. „Þetta var mun
betri mæting en síðast og mesti
krafturinn af þeim þingum sem
haldin hafa verið,“ segir Elfar
Logi Hannesson, einn skipuleggjenda þingsins en það var nú haldið í þriðja sinn. „Greinilega er
mikill hugur í mönnum sem eru
almennt nokkuð bjartsýnir þrátt
fyrir allt. Þeir sjá fram á bjarta
tíma í listgreinunum,“ segir Elfar
Logi. Á þinginu var meðal annars
fjallað um hver staða áhugaleikhússins væri á Vestfjörðum og
listahátíðirnar fjórar sem fest hafa
sig í sessi í fjórðungnum; Aldrei
fór ég suður, Act alone, Við
Djúpið og Skjaldborg. „Allir
voru sammála um að þær væru
orðnar töluvert stórar og mikilvægar fyrir allt samfélagið. Það
er stór bónus hvað hver hátíð
skilur eftir mikið í samfélaginu.
Ekki bara gleði, ánægju og list
heldur líka fjárhagslegan ávinn-

ing. Gistiplássin og veitingastaðir
fyllast á meðan hátíðunum stendur. Þetta er skemmtilegur vinkill
sem skiptir töluverðu máli,“ segir
Elfar Logi.
Aðstandendur hátíðanna kynntu
hvað væri framundan. „Allir þeir
sem standa að þessum hátíðum
er búnir að skipuleggja hátíðir
ársins og farnir að undirbúa næsta
ár. Það sýnir hversu mikið kapp
og skipulag og alvara er á bak
við hlutina. En þrátt fyrir gott
gengi eru allar hátíðirnar enn á
þeim stað að borga þarf með þeim
enda töluverður kostnaður sem
fellur til við skipulagningu sem
fellur á hátíðarhaldara. Skoða
þarf hvernig hægt er að bæta úr
þessu. Annars er alveg ljóst að
samfélagið allt sameinast um að
styðja hátíðirnar, það voru sagðar
margar sögur af því hvernig
hlutunum var reddað bara með
því að banka upp á hjá einhverjum bæjarbúanum þar sem allir
eru boðnir og búnir að hjálpa til.“
Þingið sóttu tveir gestafyrir-

Listamenn komu saman til skrafs og ráðagerðar. Myndir: Matthildur Helga- og Jónudóttir.
lestrar. Hildur M. Jónsdóttir, listaapparatið á Íslandi í dag, menn sem og aðra listamenn auk
framkvæmdastjóri Brúðuheima þetta er brúðursetur, leikhús og njótendur listarinnar. Þá geta
í Borgarnesi, sagði frá stofnun kaffihús og fleira. Hildur sagði jafnt einstaklingar, fyrirtæki og
setursins. „Þetta er eitt flottasta okkur frá þrautagöngunni við að félög gengið í félagið.“
ná endum saman og ná að byggja
Fyrsti fundur stjórnarinnar
svona setur upp. Einnig flutti verður eftir viku en fyrsta verk
Goddur, Guðmundur Oddur félagsins er að standa að útgáfu
Magnússon, hugvekju um menn- veglegs kynningarrits um vestingu. „Hann fór mikinn eins og firska menningu. „Vonandi gethans er von og vísa og hann hristi um við komið út ritinu á þessu
virkilega upp í fólki og þinginu,“ ári en þetta mun verða flott og
segir Elfar Logi.
vel hannað blað með mikið af
Í lok þingsins var stofnað Félag myndaefni. Því verður dreift um
vestfirskra listamanna og kosið í land allt til kynningar á vestfirskri
þriggja manna stjórn, sem skipuð menningu en erfiðasti og dýrasti
er Jóni Þórðarsyni, Matthildi parturinn við listastarfið er kynnHelga- og Jónudóttur og Elfari ingarstarfið. Það eru svo margir
Loga Hannessyni, auk þriggja einyrkjar sem ansi dýrt er fyrir
varamanna. „Það hefur oft komið að auglýsa. Það er því stærsti
til tals að stofna svona félag en þröskuldurinn.“
nú létum við verða að því. Allir
Þá segir Elfar Logi að þingið
sem ganga í félagið fyrir 1. sept- hafi verið afar skemmtilegt og sé
ember verða stofnfélagar en í komið til að vera. „Ég held að
það geta gengið allir sem telja það sé alveg ábyggilegt, hvort
sig Vestfirðing, hvort sem þeir sem það verði árlegur viðburður
búa á Kópaskeri eða í fjórðungn- eða haldið með einhverju ára
Stjórn Félags vestfirskra listamanna. Elfar Logi Hannesson, Ómar Smári Kristinsson, Jón
– thelma@bb.is
Þórðarson, Matthildur Helga- og Jónudóttir, Dagný Þrastardóttir og Ragnheiður Sigurðardóttir. um. Félagið er fyrir lærða lista- millibili.“

„Óréttlætanlegt að leggja auknar álögur á íbúa sveitarfélagsins“
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt framtíðarskipan
sorpmála í sveitarfélaginu sem
og að ákvörðun um gjaldskrá
sorphirðu verði frestað. Oddviti
Í-listans lagði fram svohljóðandi
bókun vegna þessa: ,,Bæjarfulltrúar Í-listans leggja áherslu á
það, að íbúar Ísafjarðarbæjar
þurfi ekki að taka á sig aukin útgjöld vegna skila á sorpi til söfnunarstöðva, á rusli sem fellur til
vegna venjulegs heimilishalds.

Íbúðaeigendur í Ísafjarðarbæ
greiða nú þegar með hæstu sorpgjöldum sem þekkjast í sveitarfélagi hér á landi og teljum við
því ekki réttlætanlegt, að leggja
auknar álögur á íbúa vegna þess
málaflokks. Bæjarfulltrúar Í-listans hafa í vetur lagt áherslu á
þetta sjónarmið í öllum umræðum um breytingar í sorpmálum
og munu halda áfram að vinna
að því markmiði, að venjulegt
heimilissorp, sem skilað er til
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Sorphirðumál Ísafjarðarbæjar hafa verið endurskoðuð.
söfnunarstöðva, beri ekki aukin
útgjöld.“

Fyrir skömmu tók bæjarráð
Ísafjarðarbæjar fyrir minnisblað
frá fjármálastjóra sveitarfélagsins þar sem bent var á að nokkur
óvissa væri um álagningu sorpgjalda, sem ástæða er til að skilgreina. „Árlega koma inn fjölmörg erindi, þar sem óskað er
eftir niðurfellingu sorpgjalds af
íbúðarhúsnæði, sem er lítið eða
ekkert notað, stundum óíbúðarhæft. Það á ekki að vera geðþóttaákvörðun fjármálastjóra hvernig

slík erindi eru afgreidd,“ segir í
minnisblaði Jóns Halldórs Oddssonar, fjármálastjóra.
Sorpmál sveitarfélagsins hafa
lengi verið til skoðunar en nýr
aðili, Kubbur ehf., tók við sorphirðu í Ísafjarðarbæ um síðustu
áramót. Ákveðið var að hætta að
brenna sorp og í stað þess endurvinna og flokka eins og kostur er
og urða það sem að útaf stendur.
Markmiðið er að sem minnst fari
til urðunar.
– thelma@bb.is
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Bolvíkingurinn Jakob Magnússon hélt kynningu á tréútskurði í Grunnskólanum á Ísafirði
fyrir stuttu. Fjórtán manna hópur skipaður starfsfólki skólans og einum nemanda spreytti sig
á útskurði. „Þetta lukkaðist mjög vel, ég gat allavega ekki heyrt annað á þátttakendunum,“
segir Jakob. Sér til liðsinnis hafði Jakob fyrrum nemanda sinn í útskurði, Birgi Jónsson, og
leiðbeindu þeir þátttakendum um hvernig skera mátti út skeið úr tré. Jakob hyggur á að halda
almennt námskeið í útskurði er líða fer að hausti. „Nú er sá tími er fönduráhuginn er sem
mestur að líða undir lok og fólk fer að huga að páskum og sumri en ég stefni á að halda námskeið
er fer að draga nær hausti,“ segir Jakob.

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Jeremy Irons og Daníel Jakobsson bæjarstjóri.

Funamálið varpar
ljósi á áform í Bretlandi
Vel fór á með stórleikaranum
Jeremy Irons og Daníel Jakobssyni bæjarstjóra í síðustu viku.
„Við ræddum saman í um klukkutíma um fórum um víðan völl.
Hann sagði mér frá heimildarþáttunum sem þeir eru að vinna
og hvernig heimsóknin hingað
tengist umfjöllunarefninu. Þættirnir fjalla almennt um rusl í
heiminum og hvernig við ætlum
að glíma hnattrænt við þau vandamál sem af sorpi getur stafað.
Heimsóknin hingað tengist áformum í Bretlandi um að fjölga sorpbrennslustöðvum, en nú er fyrirhugað að reisa 18 risa sorpbrennslustöðvar víðs vegar á Bretlandseyjum. Þar fullyrða yfirvöld

að engin mengunarhætta stafi af
stöðvunum og það rímar ágætlega saman við það sem menn
höfðu uppi hér á landi þegar Funi
og fleiri stöðvar voru byggðar.
Saga Funa síðustu misseri ætti
því að vekja fólk til umhugsunar
um hvort taka megi fullyrðingum
um skaðleysi bókstaflega,“ segir
Daníel.
Daníel segir Jeremy hafi átt
góða daga á Ísafirði. „Hann var
algjörlega heillaður af svæðinu
og var staðráðinn í að koma aftur
með syni sínum. Veðrið lék náttúrulega við hann og svo hafði
hann líka orð á því hvað maturinn
á Hótel Ísafirði væri góður,“ segir
Daníel.
– kte@bb.is

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Guðný Stefanía Stefánsdóttir á Ísafirði

Kjúklingaréttur og Lellubrauð
„Ég ætla að vera með kjúklingarétt og „Lellubrauð“ eins
og við í fjölskyldunni köllum
það. Systir hennar mömmu
minnar dó í síðasta mánuði og
þetta er brauð sem hún bakaði
alltaf og var í miklu uppáhaldi
hjá mér og minni fjölskyldu.
Mig langar að hafa þessa uppskrift svona í minningu hennar. Kjúklingaréttinn fékk ég
um daginn hjá góðri vinkonu
minni og hann er alveg æðislega góður,“ segir Guðný Stefanía.
Kjúklingaréttur

Sætar kartöflur
Spínat heill poki
Fetaostur og olían, heil krukka
Ritz kex
Hvítlaukur eftir smekk
Kjúklingabringur
Sætar kartöflur eru settar í
botninn, smátt skornar, spínat sett
þar yfir. Kjúklingarbringurnar
eru skornar í stóra bita (mega
líka vera heilar)og settar yfir kartöflurnar og spínatið. Feta ostur,
olían af ostinum og hvítlaukur
sett yfir bringurnar og ritz kex
mulið yfir allt saman. Sett í ofn á
180° í 40 mín. Borið fram með

Ný hestaleiga
opnar á Þingeyri í sumar
Ný hestaleiga verður opnuð í
sumar að Söndum í Dýrafirði
þar sem dýrfirskir hestamenn
hafa um árabil haft aðstöðu fyrir
hross sín. Stofnandi leigunnar er
Wouter Van Hoeymissen, sem
ásamt eiginkonu sinni, Janne
Kristiensen, rekur kaffihúsið
Simbahöllina á Þingeyri. „Alveg
frá því að ég kom fyrst til Íslands
hef ég haft mjög gaman af íslenska hestinum. Stuttu eftir að
ég flutti til Þingeyrar keypti ég
hesta og síðan þá hefur áhuginn
vaxið og nú er ég farinn að reyna
fyrir mér í tamningu og slíku.
Þannig ég fór fljótlega að velta
fyrir mér hvort ekki væri grundvöllur fyrir hestaleigu hér á svæðinu,“ segir Wouter sem búið hefur á Þingeyri í sex ár. „Það gafst
þó ekki tími til þess að ráðast í
verkið fyrr en nú, enda hafa síðustu ár farið í að gera upp Simbahöllina,“ segir Wouter.
„Við ætlum að opna 1. júní og
og verðum þá með 10 hesta til
leigu, en annars verður hestaleigan opin allt árið,“ segir Wouter
sem var á leið til Reykjavíkur
með stóra hestakerru í eftirdragi
þegar hann ræddi við blaðamann.
„Við höfum keypt nokkur hross
á Vestfjörðum og frá Skagafirði

en erum nú á leiðinni suður til að
skoða fleiri. Hestum á Þingeyri
mun fjölga nokkuð þegar leigan
verður komin af stað og vonandi
mun menningin í kringum hestana eflast við þetta. Það væri t.d.
gaman ef krakkarnir í grunnskólanum gætu notað hestana yfir
vetramánuðina, en aðstaðan á
Þingeyri fyrir hestamennsku er
alveg frábær, sérstaklega eftir að
reiðhöllin Knapaskjól var opnuð.
Annars má búast við því að það
verið gaman í hestamennskunni
í sumar, hestamannafélagið
Stormur á 40 ára afmæli í ár og
verður ýmislegt gert í tilefni
þess,“ segir Wouter.
Wouter segist langa mest til
að skipuleggja lengri hestaferðir
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brauði og salati.
Lellubrauð
4 bollar hveiti
2 msk sykur
2 dl súrmjólk
1 tsk salt
1 egg
4 tsk lyftiduft
Allt sett saman í skál og hrært.
sett í form og bakað í 45 mín á
175°. gott með smjöri og osti.
Ég skora á Evu Dögg Pétursdóttur mágkonu mína að koma
með einhverja góða uppskrift.

Wouter og Jenna.
um Vesturgötu eða frá Dýrafirði
fyrir Svalvoga og inn Arnarfjörð.
„Það yrði tveggja daga reiðtúr
og gist á leiðinni í svefnpokaplássi. Ég reikna þó með að það
taki tíma að markaðssetja slíka
ferð þannig þetta fyrsta sumar
geri ég ráð fyrir því að fara styttri
ferðir. Við ætlum líka að leigja
út fjallahjól þannig fólk geti líka
farið hringinn hjólandi. Ef menn
vilja hvorki fara ríðandi né
hjólandi þá geta menn leigt sér
kajak og róið út fyrir Svalvoga,
en ég verð í samstarfi með
Northen Explorers, sem er dótturfyrirtæki Borea Adventures, og
þeir ætla bjóða upp á kajakferðir
í sumar,“ segir Wouter.
– kte@bb.is

Blaðamaður
Blaðamaður óskar til sumarafleysinga á BB
og bb.is. Viðkomandi þarf að hafa gott tak á
íslenskri tungu og eiga auðvelt með að setja
sig inn í mál og skrifa góðan texta. Möguleiki
er einnig á framtíðarstarfi.
Nánari upplýsingar gefur Sigurjón í síma
456 4560.
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