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Fimmtudagur
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„Þetta var eiginlega eins og í bíómynd. Mér fannst
eins og ég væri í draumi, eins og þetta væri ekki að gerast,“

segir Anna María Guðmundsdóttir, ung ísfirsk stúlka sem var við
skiptinám í Japan þegar stóri skjálftinn reið þar yfir.

Hún segir frá upplifun sinni og ástinni á landinu á miðopnu í dag.

Upplifði
skjálftann
í Japan

Upplifði
skjálftann
í Japan
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Tveir fiskhjallar í Súðavík
Langeyrarvegur 19, um er að ræða 2 hjalla,

samtals um 80 m2, á góðum stað í Súðavík.
Byggðastofnun lýsir eftir tilboðum í fiskhjallana
og rennur frestur til að skila inn tilboðum út
föstudaginn 10. maí 2011.

Fastanúmer hjá FMR er 229-1039 og 229-1040.

Byggðastofnun áskilur sér rétt til að taka
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Sjá einnig fleiri auglýstar eignir á heimasíðu
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is

Tilboð skulu send á byggdastofnun@
byggdastofnun.is  eða fax 455-5499.

Til sölu:Útboð
Orkubú Vestfjarða óskar eftir tilboðum í viðhaldsverk utanhúss á

Rafstöðvarhúsinu við Grundarstíg á Flateyri.
Helstu verkþættir eru lagfæringar á gluggum, hurðum og opnanlegum

fögum. Einnig háþrýstiþvottur allra útveggja, viðgerðir á steypu-
skemmdum og málun á steyptum hluta hússins, auk ýmissa smærri
viðhaldsverka við húsið. Flatarmál þeirra veggja hússins sem skal
háþrýstiþvo og mála er um 385 m2. Verklok eru áætluð 15. ágúst 2011.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða Stakkanesi
1, á Ísafirði frá og með föstudeginum 6. maí 2011. Tilboð verða opnuð
á sama stað þriðjudaginn 17. maí 2011, kl.14.oo

Orkubú Vestfjarða
-beislað náttúruafl

Tryggvi, Árni, María og fjölskyldur.

Innilegustu þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegrar móður okkar, tengdamóður,

ömmu og langömmu

Sérstakar þakkir fær Ísafjarðarbær, starfsfólk Fjórðungssjúkrahússins á
Ísafirði, vinir hennar og nágrannar fyrir hlýtt og gott viðmót og umönnun.

Karlakórnum Erni og öðru frábæru tónlistarfólki eru færðar þakkir fyrir
fallegan söng og tónlistarflutning við útförina.

Ruth Agnete Tryggvason
Aðalstræti 24, Ísafirði

Tilraun stendur yfir í Bol-
ungarvík og Súðavík með
nýjan samgöngumáta sem
nefndur er samnýting öku-
tækja. Skiltum var komið upp
skammt utan vegar á stöðunum
þar sem umferð fer hjá í átt til
Ísafjarðar. Með því að standa
við skiltið gefur sá hinn sami
til kynna að hann óski bílfars.
Gert er ráð fyrir að sá sem
þiggur far taki þátt í kostnaði
ökumanns                    kte@bb.is

Tilraun með sam-
nýtingu ökutækja
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Frá Afgani
Búrfellsvir

Leikstjórinn og rithöfundurinn Börkur
Gunnarsson var nýlega staddur á Vest-

fjörðum, þar sem hann dvaldist við skrift-
ir á nýrri bók í Korpudal í Önundarfirði. Á

meðan á dvöl hans stóð nýtti hann tæki-
færið og hélt þrjár sýningar á bíómynd

sinni, Sterku kaffi, á Flateyri, Ísafirði og
Þingeyri. Þrátt fyrir að myndin sé frá ár-

inu 2004 er þó um nokkurs konar frum-
sýningu að ræða, því hún hefur aldrei

verið sýnd á landsbyggðinni áður.

Börkur stefnir að því að sýna
myndina sem víðast á landinu á
næstu mánuðum, áður en næsta
mynd hans, Þetta reddast! kemur
út í september.

„Það eru eiginlega nokkrar
ástæður fyrir þessum rúnti mín-
um,“ sagði Börkur þegar blaða-
maður Bæjarins besta náði tali af
honum. „Í fyrsta lagi langar mig
svolítið að sjá landið. Ég hef
verið að velta því fyrir mér und-
anfarið að þrátt fyrir að ég hafi
búið í hinum ýmsu borgum heims
síðustu tíu árin hef ég aldrei búið
úti á landi. Þegar ég er á Íslandi
hef ég alltaf verið í Reykjavík,
og það er alveg sitt hvor hluturinn
að búa þar eða úti á landi, maður
finnur það alveg. Ég er mjög
spenntur fyrir því. Það er eitthvað
sem mér finnst vanta í sjóndeild-
arhringinn minn, að vera í eitt,
tvö ár í bæ úti á landi og ná að
verða hluti af lífinu þar um tíma.
Eitthvað annað en að bruna í
gegnum staðina á leiðinni á
eitthvað tjaldstæði,“ segir Börk-
ur.

„Þegar ég fylgdi þessari mynd

eftir á sínum tíma fór ég með hana
út um allan heim, en ég fór aldrei
út á land. Ég var bara með hana í
Reykjavík og í útlöndum. Með
næstu mynd ætla ég hins vegar
að hugsa meira um það. Ég ætla
auðvitað líka að kynna hana úti í
heimi, en mig langar alveg sér-
staklega, og hlakka sérstaklega
til, að fara með hana hringinn í
kringum landið,“ útskýrir Börk-
ur, sem segir sýningarnar á Sterku
kaffi því vera nokkurs konar
prufukeyrslu fyrir komandi haust.

„Nú finn ég vonandi einhverja
heiti reiti, ef það má orða það
þannig – staði þar sem það er
einhver bíómyndaáhugi fyrir
hendi. Það væri þá gaman að
koma alltaf á þá staði með nýju
verkin, heimsækja þá reglulega,“
segir Börkur.

Mynd um venjulegt fólkMynd um venjulegt fólkMynd um venjulegt fólkMynd um venjulegt fólkMynd um venjulegt fólk
Sterkt kaffi er í raun tékknesk

mynd, en Börkur var búsettur
þar í landi um árabil og er enn
með annan fótinn í Prag. Hún er
jafnframt fyrsta kvikmynd hans

í fullri lengd. „Þetta er tékknesk
mynd fyrir tékkneskan markað
og var frumsýnd þar. Hún er bara
íslensk að því leyti að ég er leik-
stjóri og handritshöfundur, og
svo voru líka íslenskir aukaleik-
arar í henni,“ útskýrir Börkur.

Myndin fjallar um tvö pör á
þrítugsaldri sem ákveða að fara
út á landsbyggðina í Tékklandi
saman. „Þau eru svona að fóta
sig í lífinu og vilja prófa þetta.
En það fylgir því náttúrulega
gríðarlegt álag að fara út á land
þar sem það er erfiðara að komast
í gemsasamband, sjónvarp og
gott kaffi,“ segir Börkur og bros-
ir. „Það verður álag á sambandið.
Annað sambandið er mjög ljúft,
en í hinu rífst parið mikið. Þetta
rifrildi smitast svo dálítið yfir og
skaðar ljúfa sambandið – á með-
an hin eru alltaf jafn sátt í rifrild-
inu og látunum. Myndin fjallar
svolítið um þessi vandamál,“ út-
skýrir hann.

Börkur segir það hafa brunnið
á honum að gera mynd um venju-
legt fólk sem talar saman á venju-
legan hátt. „Markmiðið var að

fjalla um venjulegt fólk og ná
sannfærandi samtölum. Kvik-
myndir fjalla annars voða mikið
um eitthvað skringilegt lið og
utangarðsfólk. Mig langaði að
prófa að fjalla um venjulegt fólk
og trúverðug samtöl sem gætu
átt sér stað í raunveruleikanum.
Þetta er einhvers konar upphafn-
ing á því smáa í lífinu, sem rekur
mig og þig áfram á hverjum degi
– litlir sætir hlutir í mannlegum
samskiptum og mannlegri hegð-
un. Það er allt annað sem dregur
okkur áfram en að bjarga heim-
inum frá risastórum loftsteini eða
einhverju þannig. Menn sem eru
bitnir af geislavirkum köngulóm
eru til dæmis ekki beinlínis dag-
leg vandamál hjá okkur,“ bendir
hann á og hlær við.

Gagnrýni á íslenska kvikmynda-
gerð hefur á stundum beinst að
klaufalegum og stirðum samtöl
sem virðast eiga fátt sameiginlegt
með daglegu tali fólks á förnum
vegi. Þetta þekkir Börkur.

„Ég hef sjálfur skrifað mjög
mikið og maður festist þá ein-
hvern veginn í formúlu sem mað-

ur þekkir og veit að virka í sam-
tölum. Það er gaman að skrifa
vel uppbyggð samtöl, en þegar
maður hefur gert það í einhvern
tíma finnst manni það svolítið
falskt. Maður veit alveg hvert
samtalið stefnir, hvar snúning-
urinn verður og hvað verður rús-
ínan í pylsuendanum. Í Sterku
kaffi langaði mig að brjóta þetta
upp og athuga hvort það gengi,
hvort það væri grundvöllur fyrir
því,“ útskýrir Börkur, sem segir
velgengni myndarinnar í Tékk-
landi því hafa komið sér á óvart.

Rómantísk helgarferðRómantísk helgarferðRómantísk helgarferðRómantísk helgarferðRómantísk helgarferð
í Búrfellsvirkjuní Búrfellsvirkjuní Búrfellsvirkjuní Búrfellsvirkjuní Búrfellsvirkjun

Næsta mynd Barkar, sem hann
mun gera víðreist með þegar
hausta tekur, heitir Þetta reddast!
og kemur út í september. Þar
kemur landsbyggðin við sögu,
rétt eins og í Sterku kaffi.

„Hún fjallar um alkóhólískan
blaðamann sem er að klúðra bæði
sambandinu sínu við kærustuna
og vinnunni. Hann er aðeins að
missa tökin á þessu. Hann ákveð-
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istan til
rkjunar

ur að reyna að bjarga sambandinu
með því að fara í rómantíska
ferð á Búðir á Snæfellsnesi. Þar
á kyrrð jökulsins að leggjast yfir
sambandið og hann mun redda
þessu yfir helgina. Sem er voða
sætt hjá honum,“ segir Börkur
og kímir. Þar með er ekki öll
sagan sögð. „Nei, sömu helgi
eru honum nefnilega settir afar-
kostir af ritstjóranum hans. Hann
er kominn í vond mál í vinnunni
líka og því tilneyddur að fara og
gera úttekt á virkjun yfir helgina.
Svo hann ákveður bara að sam-
eina þetta og slá tvær flugur í einu
höggi – fara í rómantíska vinnu-
ferð upp á Búrfellsvirkjun,“ út-
skýrir Börkur.

Að mati blaðamanns er þar á
ferðinni ein afleitasta hugmynd
seinni tíma. „Finnst þér það?“
segir Börkur og hlær við. „Mynd-
in er samt svipuð tilraun með
samtöl og fólk og Sterkt kaffi.
Þetta eru alls ekki mjög ýktir
karakterar,“ bendir hann á. Börk-
ur hefur sjálfur starfað sem blaða-
maður í fjölda ára og þekkir geir-
ann því vel. „Þessi alkóhóliseraði

blaðamaður er alls ekki alveg
óþekkt stærð. Allir fjölmiðlar
hafa sinn alka, sem er svolítið
rosalegur,“ segir hann brosandi.

Með hlutverk úrræðagóða
blaðamannsins fer Björn Thors,
en á meðal annarra leikara í
myndinni eru Edda Björgvins-
dóttir, Ingvar E. Sigurðsson og
Halldór Gylfason. Tökur fóru
fram haustið 2009 en klippingu
er nú að ljúka. „Já, þetta er sein-
gert, sko. Þegar við tókum upp
var Fangavaktin til dæmis ekki
komin út og Björn Thors ekki
búinn að slá í gegn sem Kenneth
Máni,“ segir Börkur.

Frá AfganistanFrá AfganistanFrá AfganistanFrá AfganistanFrá Afganistan
og upp í sveitog upp í sveitog upp í sveitog upp í sveitog upp í sveit

Aðalástæða dvalar Barkar í
Korpudal varðaði ekki sýningar
á Sterku kaffi, heldur er hann nú
að ljúka við bók sem kemur út í
vor. Hann hefur áður sent frá sér
bókina Hvernig ég hertók höll
Saddams, sem byggist á þeim
fimmtán mánuðum sem hann

dvaldist í Bagdad sem talsmaður
Nató í Írak.

„Það kom eiginlega bara til í
gegnum blaðamennskuna, og ég
hafði líka verið að vinna í al-
manntengslum. Eftir Írak fór ég
svo til Afganistan þar sem ég var
varatalsmaður Natóliðsins í eitt
ár. Írak er bara smámissjón í sam-
anburði við það,“ útskýrir Börk-
ur.

„Nató hefur ekkert með Íraks-
stríðið að gera. Það var á móti
innrásinni og tók engan þátt í
henni. Þeir voru hálfþvingaðir
þangað nokkrum árum eftir inn-
rásina til þess að taka þátt í upp-
byggingarstarfi. Þetta var eigin-
lega symbólískt, komið til út af
brjáluðum þrýstingi frá George
W. Bush sem vildi fá Nató-fán-
ann þarna inn og gera þetta al-
þjóðlegt. En þetta var alltaf hans
einkastríð,“ segir hann.

Natóliðið í Írak samanstendur
af um tvö hundruð manns, en í
Afganistan er hins vegar um að
ræða hátt í sextíu þúsund manns.
„Þá vinnu fékk ég út á góð með-
mæli frá Írak og það var alvöru
vinna, þar sem ríkisstjórnin var
eiginlega bara uppi á borði hjá
manni. Hitt hljómar kannski
stórt, en það var það ekki,“ segir
Börkur, sem fékk að upplifa eitt
og annað á þessum tíma.

„Þetta var ekkert auðvelt. Það
voru gerðar sprengjuárásir á
hverjum degi, sem var nú líka
stóri munurinn á þessum stöðum.
Í Írak gátu verið upp í tíu, fimm-
tán sprengjuárásir á búðirnar
mínar á hverjum degi, og svona
áttatíu, níutíu í Bagdad allri. Í
langan tíma var gerð árás á
hverjum degi og þegar best var
liðu kannski tvær vikur á milli
þess að það væri gerð árás á
búðirnar,“ segir hann frá.

„Í Afganistan var ég í heilt ár,
en það var bara gerð ein sprengju-
árás á búðirnar mínar á öllum
þeim tíma. Það var rosalegur
munur á þessu tvennu, bara upp
á lífið og að geta farið um svæðið.
Maður var afslappaðri og fannst
maður aðeins öruggari, þó það
væru gerðar ógeðslegar árásir í
borginni líka. Fyrir vikið var
maður meira á ferðinni, kynntist
borginni og þekkti þá þessa staði
sem það voru svo gerðar óhugn-
anlegar og mannskæðar sprengju-
árásir á. Í Bagdad hélt maður sig
meira bara á öruggasta svæðinu,“
útskýrir hann.

Skrifar um ferða-Skrifar um ferða-Skrifar um ferða-Skrifar um ferða-Skrifar um ferða-
lög og frelsisþrálög og frelsisþrálög og frelsisþrálög og frelsisþrálög og frelsisþrá

Börkur snéri heim frá Afgan-
istan í janúarlok 2009 og hélt
svo í tökur á Þetta reddast! sama
haust. Það gefur auga leið að það
er ansi langt á milli þessara veru-
leika – lífsins í Afghanistan ann-
ars vegar og íslensku sveitarinnar
við Búrfellsvirkjun hins vegar.
Nýjasta bók Barkar fjallar enda
að miklu leyti um ferðalög og
heimili.

„Ég er að velta því fyrir mér
hvað „heima“ er eiginlega.
Heimilið og frelsislöngunin tak-
ast á. Ef maður fær frelsislöng-
unina og fylgir henni eftir, þá
finnur maður fyrir því að mann
skorti rætur. En maður fær ekki
frelsislöngun nema maður eigi
heimili. Þetta er tengt hugmynd-
inni um að helvíti skrattans sé að
finna í hreyfingunni. Hans helvíti
er það að hann hafi engan stað til
að kalla heimili sitt, það er sjálft
helvítið. Þessi hugmynd er svo í

andstöðu við pælinguna um að
„wherever I lay my hat, that’s
my home“ – sem er svo lokkandi
þegar maður á heimili og er búinn
að festa rætur,“ útskýrir Börkur.

Tengist þetta persónulegum
reynsluheimi hans? „Já, þess
vegna hef ég eflaust áhuga á
þessu,“ segir hann og brosir við.

Frumsýning Þetta reddast!
verður nánast auglýst síðar, en
þangað til geta áhugasamir fylgst
með framvindu mála á Facebook-
síðu myndarinnar.
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Ritstjórnargrein

Nýrra leiða er þörf
Að allir hafi þak yfir höfuðið er eitt erfiðasta viðfangsefnið, sem

við er glímt. Í því þarf ekki að felast að allir ,,eigi þak“ eins og ein-
stefnan sem hér hefur ríkt langt umfram það sem tíðkast meðal
margra þjóða hefur verið kölluð og búin er að koma fjölda fólks í
ógöngur. Því hefur verið (og er enn) einfaldlega þannig háttað að
hluti þegnanna rís ekki undir þeim klafa að hátt í helmingur tekna
þeirra fari í afborganir af húsnæðislánum eða til greiðslu á húsaleigu.
Við þær aðstæður er lítið eftir til annarra þarfa. Fram hjá þessu hafa
stjórnmálamenn horft árum saman og ítrekað gripið til vinsældalitaðra
úrræða, sem reynst hafa haldlítil. Kosningakapphlaupið um hærri
húsnæðislán til fólks, sem því miður átti ekki möguleika á að auka
greiðslugetu sína, er orðið dýrkeypt ævintýri.

Verkamannabústaðakerfið markaði tímamót. Þegar endurskoðunar
var þörf, vegna breyttrar þjóðfélagsmyndar, var því hent á haugana.
Nú er nefnt að nýju. Félagslega íbúðakerfið fór sem eldur í sinu.
Íbúðir hrönnuðust upp út um allar trissur án sýnilegra þarfa. Skráðir
,,kaupendur“ löbbuðu inn og út úr kerfinu líkt og gestir á hóteli;
ríkið skýldi sér bak við smáa letrið á meðan sveitarfélögin, sem
mörg hver ginu við agninu, sátu uppi með kaupskyldu á öllum pakk-
anum. Afleiðingarnar eru kunnar. Leiguíbúðakerfi með kauphallar-
ávöxtun fjármagns að leiðarljósi gengur ekki upp hjá venjulegu
launafólki. Íbúðalánasjóður og bankar (lífeyrissjóðir?) sitja uppi

með þúsundir íbúða á ýmsum byggingastigum. Hvað hyggjast
ráðamenn fyrir? Óráð var talið að láta ,,Hörpuna“ standa ókláraða
og grotna niður. Þær eru ófáar litlu ,,hörpurnar,“ Eitthvað kostar að
láta þær molna niður? Hvernig verður margra tuga milljarða króna
framlag ríkissjóðs til Íbúðalánasjóðs nýtt?

Það er meira en sjálfsagt að menn komi sér upp þaki yfir höfuðið
með þeim hætti sem þeir hafa getu og löngun til. Að því er hver og
einn frjáls. Vandinn snýst um fólk sem ekki getur stigið dansinn
vegna þess að markaðstakturinn er of hraður; fólk, sem hefur sínar
þarfir og þrár eins og hverjir aðrir og á rétt á að geta lifað með reisn.
Það er kominn tími til að stjórnmálamenn íhugi aðrar leiðir til að-
stoðar þeim sem eiga í erfiðleikum með að komast yfir húsnæði, en
að moka peningum í ómarkviss kerfi. Fólk þarf að eiga kost á lang-
tíma leigu (árum saman) fyrir viðráðanlegan hluta launatekna sinna
og geta síðan að eigin vild og getu, notið þess sem lífið hefur alla
jafnan upp á að bjóða.

Ríkisvaldið, Íbúðalánasjóður, bankar og lífeyrissjóðir ættu að
geta komið sameiginlega að lausn þessa aðkallandi vandamáls.
Staðið fyrir leigumarkaði þar fólk gæti valið milli stærða íbúða eftir
þörfum, gegn viðráðanlegu verði hvers og eins. Lítum til Norður-
landanna. Hversu margþætt eða snúið sem þetta mál kanna að þykja
er eitt ljóst: Nýrra leiða er þörf.                                                   s.h.

Spurningin
Á að reyna að fanga

ísbirni sem til landsins
koma lifandi?
Alls svöruðu 39.

Já sögðu 8 eða 21%
Nei sögðu 21 eða 54%

Fer eftir atvikum, sögðu
10 eða 25%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austan 8-13 m/s syðst,
annars víða 5-10.

Rigning eða súld á SA-
landi og Austfjörðum, en
þurrt V- og N-lands. Hiti

breytist lítið
Horfur á laugardag og

sunnudag:
Áframhaldandi austlæg

átt. Rigning eða súld með
köflum í flestum

landshlutum, einkum SA-
og A-lands. Fremur hlýtt í

veðri.

Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,

hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudæla og valtara verður haldið
í Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12
Ísafirði, ef næg þátttaka fæst.

Þriðjudaginn      24. maí
Miðvikudaginn    25. maí
Fimmtudaginn     26. maí

Verð er 28.000 kr. á þátttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueftir-

litinu á Ísafirði í síma 450 3080 og á netfang
vestfirdir@ver.is

Ath. hægt er að sækja um styrk til
verkalýðsfélaga.

Síðasti skráningardagur er 19. maí 2011.

Lausar stöður
framhaldsskólakennara við MÍ

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar við
Menntaskólann á  Ísafirði:

1. Danska hálf staða
2. Sjúkraliðagreinar 0,5-1 staða
3. Vélfræðigreinar á A- og B-stigi. 1-2 stöður
4. Stuðningsfulltrúi tvær 75% stöður

Umsóknarfrestur er framlengdur til 16. maí
2011. Áhersla er lögð á þátttöku starfsmanna í
öflugu þróunarstarfi í kennsluháttum og góða
samskiptahæfni. Laun eru samkvæmt gildandi
kjarasamningi KÍ og ríkissjóðs og stofnana-
samningi MÍ.

Umsækjendur um kennslustörf þurfa að hafa
löggild réttindi í viðkomandi kennslugrein sbr.
lög nr. 87/2008.

Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum
eyðublöðum og er öllum svarað þegar
ákvarðanir um ráðningar liggja fyrir. Umsóknir
ásamt staðfestu ljósriti af prófskírteinum skal
senda til skólameistara sem veitir allar nánari

Umsókn getur gilt í sex mánuði frá því að
umsóknarfresti lýkur. Nánari upplýsingar um
störfin veitir skólameistari í síma 4504400.

Skólameistari
www.misa.is

Daníel Jakobsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar fagnar
undirritun fjárfestingarsamn-
ings sjávarútvegsfyrirtækj-
anna Klofnings ehf. og Hrað-
frystihússins-Gunnvarar hf.
við Kerecis ehf. varðandi
fjármögnun á áframhaldandi
uppbyggingu á starfsemi
Kerecis á Ísafirði. Hráefnið í
lækningavörur Kerecis er
m.a. roð af eldisþorski frá
Hraðfrystihúsinu-Gunnvöru,
sem meðhöndlað er af Klofn-
ingi og gert hæft til frekari
vinnslu.

Tilraunaframleiðsla á af-
urðum Kerecis er að hefjast
og vinnur félagið að flutningi
framleiðsluaðstöðu félagsins
í Íshúsfélagshúsið á Ísafirði.
Daníel Jakobsson segir þetta
mjög ánægjulegar fréttir fyrir
vestfirskt atvinnulíf. „Hér eru
allar aðstæður eins og best
verður á kosið. Ég bind miklar
vonir við að þetta verkefni
gangi vel og starfsemin verði
sem öflugust í framtíðinni.
Gunnvör er mjög mikilvægt
fyrirtæki í bæjarfélaginu og
ég fagna því sérstaklega að
þessi kraftmiklu fyrirtæki
leggi fjármuni í nýsköpunar-
starfsemi.“

thelma@bb.is

Hentar vel
starfsemi
Kerecis á
Ísafirði
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Hátíð til að fagna
bláberja-
uppskeru

Súðvíkingar hafa í hyggju að
blása til uppskeruhátíðar, svo-
kallaðra bláberjadaga, í ágúst.
Þemað verður að vitaskuld bláber
en þessi holla og næringarríka
náttúruafurð vex villt allt í kring-
um Súðavík líkt og víðar á land-
inu. Gestir hátíðarinnar eru hvatt-
ir til að tína sem mest af alls
konar berjum og eru ýmsir við-
burðir í boði milli berjatínslu-
ferða. Skipulagning er í höndum
Eggerts Nielsen en framkvæmd-
in er í höndum allra þeirra sem
bláberi geta valdið. Verið er að
leggja drög að dagskrá hátíðar-
innar um þessar mundir sem m..a.
felst í tónlistarflutningi víða um
Súðavík á fyrsta kvöldi hátíðar-
innar.

„Margir tónlistarmenn hafa nú
þegar samþykkt að koma þar
fram eins og t.d. Mugison og
pabbi hans, Skundi litli og Gummi
Hjalta. Draumurinn er að hafa
traktor með vagni sem ekinn er á
milli staða, Ömmu Habbý, Mel-
rakkasetursins og Jóns Indíafara.

Þannig að fólk geti flakkað á
milli staða en auðvitað getur það
líka gengið eða hjólað á milli
staða. Melrakkasetur verður höf-
uðstöðvar hátíðarinnar,“ segir
Eggert.

Á laugardag verða skipulagðar
gönguferðir í boðið og bláberja-
hlaup fyrir hlaupagarpa. Síðan
verða ýmsir leikir og keppni til
dæmis í bökuáti og hver er fyrstur
að fylla fötu af bláberjum. Þá
verður í boði andlitsmálun, tram-
pólín og fleira skemmtilegt.

Við erum að leita að fólki sem
hefur áhuga á að selja hluti á
markaðstorgi, til dæmis lista-
menn og handverksfólk sem vilja
selja handverk eða hvað sem er.
Þetta gæti verið gott tækifæri til
að sýna verk sín og selja þau.
Einnig verður slegið upp flóa-
markaði.

Síðan verður matreiðslukeppni
þar sem keppt er í frumlegustu
nýjungum og bestu bláberjarétt-
unum, það mega líka vera sultur
og hvaðeina matarkyns. Gestir

koma líka með rétti og að keppni
lokinni leggja allir réttina sína á
sameiginlega hlaðborð og slegið
verður upp allsherjar matar-
veislu.

Um kvöldið verður varðeldur
og brekkusöngu í fjörunni áður
en slegið verður upp ekta amer-
ísku sveitaballi í samkomuhús-
inu. Það verður kántrí-þema og
við  vonumst til að fólk mæti
með kúrekahætti og viðeigandi
klæðnaði.

Á sunnudag verða bláberja-
kökur og bláberjaboozt í boði í
Melrakkasetrinu og markaðs-
torgið opið. Þá verður líka besta
bláberjabrosið valið.

Það kostar ekki inn á neina
viðburði nema sveitaballið.“

Villt og holl bláberVillt og holl bláberVillt og holl bláberVillt og holl bláberVillt og holl bláber
„Ég hef skipulagt tónlistarhá-

tíðir í Bandaríkjunum í gegnum
tíðina og spilað á ýmsum sveita-
mörkuðum og uppskeruhátíðum.
Oft þegar komið er að tínslu jarð-

arberja, graskerja, epla eða
kirsuberja þá er oft boðið tónlist-
armönnum að koma og spila og
fólkinu ekið út á akrana þar sem
það tínir undir tónlistarflutningi.
Þetta er mjög fjölskylduvænt og
skemmtilegt og mig langaði til
að koma einhverju svona á fót
hér á Íslandi. Bláberin vaxa villt
um allt og þau eru afar holl. Það
þótti því tilvalið að gera þeim
svolítið hátt undir höfði með
þessu lagi. Þá erum við auðvitað
að tala um aðalbláber, bláber og
krækiber.

Einnig hefur það verið mark-
mið mitt að hvetja fólk til að
koma til Vestfjarða og þessi hátíð
gæti verið liður í því að trekkja
fólk að. Annars er hugmyndin sú
að þetta sé fyrir þorpsbúa fyrst
og fremst. Við erum að gera þetta
okkur til skemmtunar en auðvitað
eru allir velkomnir að koma líka.
Við erum samt ekki að gera þetta
til að reyna að fá fleira fólk í
bæinn eins og margar aðrar bæj-
arhátíðir.

Við viljum einmitt virkja alla í
bænum til að vera með. Meira að
segja börnin í skólanum taka þátt
og eru að hanna merki fyrir hátíð-
ina. Svo þegar kemur að sjálfri
hátíðinni ætlum við að skreyta
allan bæinn með bláum lit.

Þá eru hátíðarhaldarnir með
varaáætlun ef svo kynni að vera
að veðrið yrði okkur ekki hlið-
hollt. Auðvitað vonumst við eftir
góðu veðri en hátíðin fer samt
fram þótt það verði rigning og
leiðindi,“ segir Eggert.

Hátíðin fer fram dagana 26.-
28. ágúst. Eggert biður alla þá
sem áhuga hafa á að taka þátt í
hátíðinni á einhvern hátt að hafa
samband. Sérstaklega er að hann
að leita eftir tónlistarmönnum til
að spila á hátíðinni og eins fólki
sem vill nýta sér flóamarkaðinn
til að hreinsa úr geymslunni eða
selja handverk.

Netfang Eggerts er eggert@ice
landtourguy.com.

– thelma@bb.is

Hátíð til að fagna
bláberja-
uppskeru
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Óraunveruleg lífsr
Íslendingum, eins og öðrum

þjóðum, var brugðið þegar fregn-
ir bárust af hræðilegum jarð-
skjálfta í Japan og skelfilegum
hamförunum sem fylgdu í kjöl-
farið, í mars síðastliðnum. Fljóð-
bylgja olli gríðarlegum skemmd-
um í norðausturhluta landsins og
nafn kjarnorkuversins í Fuku-
shima komst skyndilega á allra
varir. Anna María Guðmunds-
dóttir, ung ísfirsk stúlka, var stödd
í Tókýó á þessum tíma. Hún segir
hér frá þeirri óraunverulegu lífs-
reynslu og ást sinni á landi og þjóð.

Anna María er lífsglöð og hlát-
urmild 23 ára stúlka, Ísfirðingur
í húð og hár eins og hún segir
sjálf. „Nánast öll fjölskyldan mín
býr hérna, báðar ömmur mínar
og afar til dæmis,“ segir Anna
María, sem er dóttir hjónanna
Hörpu Björnsdóttur og Guð-
mundar E Konráðssonar.

Hún er borin og barnfædd á
Ísafirði, kláraði hér grunnskóla
og síðar menntaskólanám. Þá
gerði ferðalagaþráin vart við sig,
því Anna María lagði land undir
fót og hélt til Ástralíu. „Systir
afa míns býr í Ástralíu. Hún hafði
alltaf talað um að ég ætti að koma
að heimsækja hana, svo ég ákvað
að fara bara. Ég var ekki tilbúin
til að fara beint í háskóla eftir
menntaskólann, svo ég tók mér
pásu,“ útskýrir Anna María sem
hélt utan haustið 2008. Þá þegar
var hún hins vegar nokkuð víð-
reist ung stúlka.

„Ég hef ferðast svolítið mikið
og farið víða. Ég var að æfa sund
frá svona níu ára aldri til sextán
ára. Ég fór tvisvar út með sund-
liðinu og svo hefur fjölskyldan
mín líka verið dugleg að ferðast.
Ein systir mömmu býr á Spáni
og systir pabba býr í Noregi, svo
ég hef heimsótt þær líka. Svo er
besta vinkona mín hálfur Þjóð-
verji, þannig að ég hef líka farið
með henni út til fjölskyldunnar
hennar,“ segir hún frá.

Fór eins langt íFór eins langt íFór eins langt íFór eins langt íFór eins langt í
burtu og hægt varburtu og hægt varburtu og hægt varburtu og hægt varburtu og hægt var

Dvölin í Ástralíu var hins vegar
lengsta ferðalag sem hún hafði
tekist á hendur. „Ég var í Ástralíu
í sex mánuði, í Nýja Sjálandi í
þrjár vikur, aftur í Ástralíu í mán-
uð og svo fór ég til Japan í fimm
vikur,“ segir Anna María frá.
Lengst af bjó hún hjá afasystur
sinni og fjölskyldu í Melbourne,
á suð-austur horni Ástralíu. „Það
er nánast eins langt í burtu og

hægt er að komast frá Íslandi. Í
eina skiptið sem ég komst aðeins
lengra var þegar ég fór til borgar
sem heitir Dunedin í Nýja Sjá-
landi, hún er aðeins sunnar. Það
var svolítið skondið að hugsa
um það að maður kæmist hrein-
lega varla lengra í burtu - hefði
ég tekið eitt skref í viðbót hefði
ég verið farin að nálgast landið
aftur,“ segir hún og brosir.

Anna María fékk aukavinnu
hjá fjölskyldumeðlimi og vann
hjá honum nokkrum sinnum í
viku. „Þess á milli ferðaðist ég.
Ég fór til Tasmaníu og Sydney
og upp til Gold Coast og til
Queensland. Ég var aðallega á
austurströndinni. Mig langaði
voðalega á vesturströndina líka,
en það er bara svo rosalegt ferða-
lag og svo dýrt. Þetta er svo miklu
stærra land en maður gerir sér
grein fyrir,“ segir hún brosandi.

Upphaflega var ætlunin að
halda til Japan frá Ástralíu og
dveljast þar í þrjá mánuði. „Mig
langaði að fara í tungumálaskóla
og læra japönsku. En á meðan ég
var í Ástralíu varð hrunið á Ís-
landi. Ég var með allan peninginn
minn í sjóði 9 svo ég tapaði slatta
af pening og þurfti að halda í
hvern aur. Ég gat þess vegna
ekki verið í Japan jafn lengi og
ég vildi, en þetta var allt í lagi.
Ég skemmti mér þá bara öðruvísi
með vinum mínum í Melbourne,“
segir Anna María.

Heillaðist af japönsk-Heillaðist af japönsk-Heillaðist af japönsk-Heillaðist af japönsk-Heillaðist af japönsk-
um teiknimyndumum teiknimyndumum teiknimyndumum teiknimyndumum teiknimyndum

Hún kom aftur heim til Ísa-
fjarðar og byrjaði í fjarnámi í líf-
tækni við Háskólann á Akureyri
haustið 2009. Þann vetur vann
hún í apótekinu á daginn og lærði
á kvöldin. „Líftækni er svona
vísindanám, rannsóknarvinna,“
útskýrir Anna María. „Þegar ég
útskrifast get ég farið að vinna
hjá ORF líftækni eða Íslenskri
erfðagreiningu eða BioPol, sem
er sjávarlíftæknifyrirtæki á Skaga-
strönd. Þetta er svona rannsókn-
arstofustarf,“ segir Anna María,
sem ílengdist í náminu þrátt fyrir
að hafa haft önnur áform.

„Ég ætlaði í lækninn og stefndi
á að fara í inntökuprófið síðasta
vor. Ég fór í líftæknina til þess
að rifja aðeins upp stærðfræðina
og eðlisfræðina, en svo leist mér
bara svo vel á hana að ég ákvað
bara að halda áfram í því námi,“
segir Anna María, sem hefur allt-
af haft áhuga á raungreinum.
„Jahá. Félagsfræði og allt þetta á

engan veginn við mig, ég er meira
fyrir stærðfræðina og raungrein-
arnar,“ segir hún og hlær. „Ég er
ekkert fyrir heimspeki, til dæmis,
hún virkar bara ekki í mínum
huga,“ bætir hún við.

Anna María komst fljótlega
að því að sem líftækninemi átti
hún möguleika á því að fara til
Japans sem skiptinemi og stökk
á það tækifæri, enda hafði hún
verið heilluð af landinu og menn-
ingu þess árum saman „Eitthvað
ár í menntaskólanum fór ég að
horfa á japanskar teiknimyndir,
eftir að vinir mínir bentu mér á
þær. Ég varð alveg rosalega hrifin
af þeim. Smám saman byrjaði ég
að þekkja nokkur orð í tungu-
málinu líka, af því að ég horfði
alltaf á þær á japönsku. Svo
horfði ég líka á þátt um Japan í
gamla daga. Mér fannst svo
áhugavert að sjá menninguna
þeirra og allt þetta hefðbundna
japanska. Þá varð ég alveg heill-
uð! Ég varð bara að komast þang-
að,“ segir hún og brosir. Fimm
vikna dvölin gerði heldur lítið
annað en að ýta undir þá þrá.

Vildi kynnast JapanVildi kynnast JapanVildi kynnast JapanVildi kynnast JapanVildi kynnast Japan
nútímansnútímansnútímansnútímansnútímans

„Þá gisti ég hjá japanskri fjöl-
skyldu í Kyoto í þrjár vikur. Ég
lærði mikið um menninguna og
aðeins í tungumálinu, en ekki
eins mikið og ég hefði viljað,“
segir Anna María, sem komst í
kynni við fjölskylduna í gegnum
samtök sem vinkona hennar benti
henni á. „Maður getur sótt um að
fá að vera hjá svona „host“-fjöl-
skyldu. Það kostaði náttúrulega
sitt, en ég lærði ótrúlega mikið
um siði og menningu, borðaði
með þeim morgunmat og kvöld-
mat og gisti svo frítt út um allt.
Ég fékk að vera hjá vinum þeirra
í Osaka, til dæmis. Þetta var alveg
æðisleg lífsreynsla og eftir hana
varð ég bara að fá meira!“ segir
Anna María og hlær.

„Þegar ég fór heim fannst mér
eitthvað vanta. Ég var búin að
læra rosa mikið um hefðirnar, en
það var svo mikið um þetta
gamla. Mig langaði líka að læra
um menninguna og lífið eins og
það er í dag og umgangast ungt
fólk. Svo þegar ég komst að því
að ég gæti farið í skiptinám varð
ég bara að fara,“ segir Anna María.

Hún fékk skólastyrkinn og hélt
utan í október 2010. „Ég gat valið
um sex mánuði eða eitt ár. Ég
valdi sex mánuði af því að þá get
ég klárað námið fyrr. Ef ég hefði

valið eitt ár væri ég eiginlega
tveimur árum á eftir í náminu.
Ég var ekki alveg til í það,“ út-
skýrir Anna María.

Eini ljóshærðiEini ljóshærðiEini ljóshærðiEini ljóshærðiEini ljóshærði
kollurinn í bekknumkollurinn í bekknumkollurinn í bekknumkollurinn í bekknumkollurinn í bekknum

Þrátt fyrir að í skólanum væru
margir erlendir nemar var Anna
María nokkuð sér á báti. „Þeir
voru allir meistaranemar eða
doktorsnemar, svo þeir voru í
rauninni bara á tilraunastofunni
og svo í japönskutímum með
mér. Af því að ég var í B.S.
námi, og bara á öðru ári, var ég í
tímum með öllum hinum jap-
önsku krökkunum sem voru í
mínu námi líka. Ég var eini út-
lendingurinn í þeim tímum, og
náttúrulega eina ljóshærða mann-
eskjan í kennslustofunni. Það var
heldur ekki möguleiki fyrir mig
að skrópa! Allir vissu hvort að
ég var í tíma eða ekki, það hefði
verið mjög augljóst ef ég hefði
ekki mætt!“ segir hún og hlær.

Kennslan fór fram á japönsku,
sem Anna María segir að hafi
gengið furðu vel. „Ég var búin
að læra smá í japönsku áður en
ég fór út. Þeir eru með þrjú stafróf
og ég gat lesið tvö þeirra, svo ég
gat aðeins skilið hvað var í gangi
í tímum,“ segir hún brosandi.
„Vinir mínir voru líka mjög dug-
legir að hjálpa mér og segja mér
hvað kennarinn væri að tala um,“
bætir hún við.

Hún segir Japani upp til hópa
mjög hjálpsama, sem auðveldi
aðkomufólki lífið. „Ef þeir sjá
þig standa villta á götuhorni og
klóra þér í hausnum koma þeir
strax og bjóða fram aðstoð og
nánast leiða þig á áfangastað.
Þeir eru mjög hjálpsamir og
voðalega kurteisir og stökkva til
um leið og mann vantar eitthvað.
Mér finnst það alveg æðislegt
við þá,“ segir Anna María, sem
segist aðspurð telja að það sé
kannski einn helsti munurinn á
Japönum og Íslendingum. „Og
líka að þeir eru kannski ekki alveg
jafn opnir og við. Þeir eru mjög
kurteisir og koma og tala við
þig, en það er allt frekar formlegt.
Maður þarf að þekkja þá svolítið
lengur áður en þeir hleypa manni
alveg að sér,“ útskýrir hún.

Saknar matarinsSaknar matarinsSaknar matarinsSaknar matarinsSaknar matarins
Margir þeirra ferðamanna sem

halda til Tókýó snúa aftur heim
með stjörnur í augum og lýsa ótrú-
legum upplifunum. Anna María
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segist þó ekki hafa upplifað jafn
mikil viðbrigði og margir aðrir,
þar sem hún þekkti borgina fyrir.

„Það fer líka alveg eftir því hvar
þú ert. Í Harajuku og Shibuya er
allt skemmtilega, skrýtna fólkið.
Þar sérðu strákana með skrýtna
hárið og gaddahálsmenin og allt
þetta - þeir eru alveg svakalega
stílíseraðir. Ég held þeir hafi
meira fyrir útlitinu en stelpurnar.
Meira en ég, að minnsta kosti!“
segir hún og hlær. „Í Harajuku
sérstaklega er fólk með gult og
bleikt og grænt hár, sem klæðir
sig upp í svona cosplay, heitir
það. Þau eru í svona anime bún-
ingum, klædd eins og fígúrur úr
teiknimynd,“ útskýrir hún.

Sjálfri finnst henni eitt það
besta við borgina vera litlu sjopp-
urnar sem er að finna á hverju
götuhorni, ef ekki meira. „Þær
selja allt. Maður getur keypt
áfengi, mat, snakk, snyrtivörur,
sokkabuxur, blöð, heitan mat...
Hvað sem er. Það kom oft fyrir
að maður nennti ekki að elda,
heldur hljóp út í sjoppu og sat
svo á tilraunastofunni að borða,“
segir Anna María, sem andvarpar
sællega þegar blaðamaður spyr
hvernig henni líki japanski mat-
urinn.

„Það er besti matur sem ég hef
smakkað. Og svo er hann hollur.
Meira að segja skyndibitinn
þeirra er hollur!“ segir hún bros-
andi. „Uppáhaldsmaturinn minn
eru sobanúðlur. Svo er það sushi
og sashimi og takoyaki, sem mér
fannst alveg æðislegt. Það eru
svona kolkrabbakúlur, með rækj-
um og kolkrabba. Það hljómar
kannski ekki mjög vel en mér
fannst það rosalega gott. Krakk-
arnir sögðu við mig að það væru
ekki margir útlendingar sem
borða takoyaki, þeim fyndist
áferðin svo skrýtin. Okonomi-
yaki, sem er hálfgerð pönnukaka,
er líka ofboðslega góð,“ telur hún
upp.

Vaknaði viðVaknaði viðVaknaði viðVaknaði viðVaknaði við
fyrirskjálftafyrirskjálftafyrirskjálftafyrirskjálftafyrirskjálfta

Þegar jarðskjálftinn reið yfir
landið hafði Anna María lokið
skólaönninni, en átti enn eftir
mánuð af dvöl sinni í Japan.
„Vinir mínir úr skólanum voru
líka í sumarfríi, svo ég hafði
hugsað mér að ferðast um og
njóta þess að vera með þeim áður
en ég færi heim,“ útskýrir hún.

Hún var stödd á skólalóðinni
þegar jarðskjálftinn reið yfir, en
þar voru mun færri manneskjur
en ella þar sem margir höfðu
haldið heim í leyfinu. Skjálftinn
kom Önnu Maríu ekki alveg að
óvörum.

„Í vikunni sem skjálftinn varð
voru tveir tiltölulega stórir skjálft-
ar. Það vissu bara ekkert margir
af því, það var ekkert talað um
það í fréttunum hérna heima,“
segir hún. „Stóri skjálftinn varð
á föstudegi. Á miðvikudegi varð

Anna María í skíðaferð með alþjóðlegum nemum skólans.

Anna María að skoða haustlitina í Kamakura.

enn!“ Svo ég sat bara sem fastast.
Svo fór ég að hugsa um hvort
það fyndi kannski enginn annar
fyrir þessu, því það var augljós-
lega enginn að æsa sig. Skjálftinn
varð svo bara sterkari og sterkari
og þá hætti mér að lítast á blikuna.
Ég var ein þarna uppi og vissi
ekkert hvað ég átti að gera, ég
hafði aldrei upplifað svona sterk-
an skjálfta áður. Allt í einu fór
svo allt á fullt, mér fannst bók-
staflega eins og jörðin væri að
hoppa upp og niður. Þá sá ég að
fólk hljóp út úr byggingunum,
svo ég elti. Ég var með allt skóla-
dótið og myndavél með mér
þarna í mötuneytinu, en ég skildi
allt eftir og greip símann minn,
veskið og hljóp út. Ég hugsaði
bara að ef einhver þyrfti að ná í
mig eða bera kennsl á mig væri
betra að hafa það með sér. Ég
vissi ekkert hvað myndi að ger-
ast,“ segir Anna María frá.

Anna María segir að Japanir
hafi lengi átt von á stórum skjálfta,
nokkuð sem hún sjálf hafi jafnvel
vitað af. „Þeir hafa lengi verið að
bíða eftir honum í Tókýó. Á mið-
vikudeginum höfðum við einmitt
verið að talað um þetta, hvort að
það væri kannski stóri skjálftinn.
Svo þegar þetta gerðist datt mér
strax í hug að nú væri hann kom-
inn,“ útskýrir hún.

„Ég dreif mig út og sem betur
fer var besta vinkona mín þarna
á skólalóðinni, svo ég hljóp beint
til hennar,“ segir Anna María,
sem hefur enga tilfinningu fyrir
því hversu lengi skjálftinn stóð
yfir. „Tíminn brenglaðist einhvern
veginn. Ég hef ekki hugmynd.

líka tiltölulega stór skjálfti, svona
á milli 4 og 5 á Richter, hugsa
ég. Þá var ég á fjórtándu hæð.
Það var ekkert svo mikill hrist-
ingur, svo maður varð ekki mjög
hræddur, en skjálftinn var hins
vegar mjög langur. Ég hafði upp-
lifað marga jarðskjálfta frá því
að ég kom til Japan, en þeir eru
yfirleitt mjög stuttir og standa
bara yfir í tíu, fimmtán sekúndur.
Þessi var allavega í eina mínútu.
Ég var með japönsku fólki þegar
hann kom og þeim fannst hann
líka vera mjög langur,“ segir
Anna María frá. „Á fimmtudeg-
inum hrökk ég svo upp klukkan
fjögur eða fimm um nóttina, við
annan jarðskjálfta, en hann var
ekki eins langur, svo ég fór bara
aftur að sofa,“ bætir hún við.

Stóri skjálftinn reið hins vegar
yfir um klukkan hálf þrjú á föstu-
degi. „Þetta var svo skrýtið. Ég
sat í mötuneytinu að læra fyrir
miðannarprófin í fjarnáminu
mínu, sem ég fór í á meðan ég
var í Japan til að reyna að út-
skrifast einni önn fyrr,“ útskýrir
Anna María. „Ég ætlaði að læra
allan daginn, fara á pósthúsið og
versla í matinn, því það var eng-
inn matur til heima hjá mér. Svo
fór það náttúrulega allt í rugl.
Það var allt í upplausn,“ segir hún.

Datt stóriDatt stóriDatt stóriDatt stóriDatt stóri
skjálftinn í hugskjálftinn í hugskjálftinn í hugskjálftinn í hugskjálftinn í hug

Þegar byggingin fór fyrst á
hreyfingu kippti Anna María sér
lítið upp við það. „Ég man að ég
hugsaði bara, „Æ, vá, eina ferðina
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Þegar ég var komin út fann ég
ekki eins mikið fyrir honum.
Manni leið bara eins og maður
væri úti á sjó, það bylgjaðist allt
undir manni. Maður stóð úti á
stétt og samt vaggaði maður til,“
segir hún frá.

Skömmu seinna hjaðnaði skjálft-
inn og þá voru byggingarnar á
skólalóðinni endanlega rýmdar.
„Það voru víst einhverjir inni
ennþá. Ef maður er á fjórðu hæð
þegar skjálfti byrjar má maður
ekki fara út, því ef byggingin
skyldi hrynja er víst betra að vera
ofar,“ útskýrir Anna María, sem
segir Japani vel meðvitaða um
hvað beri að gera ef jarðskjálfti
gengur yfir. „Þeir eru svo vel
undirbúnir fyrir þetta og hafa
upplifað minni skjálfta margoft.
Þeir kunna á alltsaman og vita
hvernig á að taka á þessu. Enda
voru Japanirnir ekkert að paník-
era. Sumir voru órólegir, en þeir
voru alls ekki eins skelfingu lostn-
ir og við útlendingarnir,“ segir
hún.

Höfðu ekki hugmyndHöfðu ekki hugmyndHöfðu ekki hugmyndHöfðu ekki hugmyndHöfðu ekki hugmynd
um flóðbylgjunaum flóðbylgjunaum flóðbylgjunaum flóðbylgjunaum flóðbylgjuna

Í kjölfar skjálftans hrundu sím-
kerfi svo ekki var hægt að
hringja. „Við vorum öll látin bíða
úti í svona einn og hálfan tíma
svo við vissum ekki neitt. Við
sáum að það hafði kviknað í hin-
um megin við flóann sem skólinn
stendur við. Ég hafði ekki hug-
mynd um flóðbylgjuna fyrr en
um fimm, hálf sex. Við vissum
hins vegar að það var flóðbylgju-
viðvörun, það var talað um að
það gæti komið bylgja á þetta
svæði, en það vissi enginn að
hún yrði svona stór. Þeir töluðu
bara um að hún yrði einn eða
tveir metrar á hæð,“ segir Anna
María frá.

Þegar flóðbylgjuviðvörunin
kom var Önnu Maríu, ásamt öðr-
um viðstöddum, sagt að fara upp
á þriðju hæð eða ofar. „Einn
kennarinn sótti sjónvarp og þá
fengum við loks að vita hvað
hafði gerst. Við sátum þarna í
sjokki að horfa á flóðbylgjuna
koma inn og sópa með sér hús-
unum. Við höfðum ekki hug-
mynd um þetta, sem hafði gerst
tveimur tímum áður,“ segir Anna
María, sem varði nóttinni í skól-
anum ásamt vinum sínum. „ Það
var kveikt á sjónvarpinu alla nótt-
ina og maður sá myndirnar af
flóðbylgjunni og skjálftanum aft-
ur og aftur,“ segir hún.

Sama kvöld lömuðust sam-
göngur í borginni og margt fólk
var fast í miðborg Tókýó. „Vinur
minn var í neðanjarðarlest þegar
skjálftinn varð. Lestin stoppaði
og þeim var hleypt út. Hann þurfti
að labba í einhverja tvo tíma til
að komast heim til sín, það komst
enginn neitt nema labbandi eða
með strætó. En það var fullt af
fólki fast. Um kvöldið kláraðist
líka allur matur í búðum. Þetta
var svo mikið álag, allt í einu var

bara tvöfaldur fjöldi af fólki í
borginni,“ segir Anna María sem
var svo heppin að finna eina búð
sem átti eitthvað af mat eftir.
„Annars var allt mjög tómt og
nánast ekkert eftir í búðunum.
Þetta var eiginlega eins og í bíó-
mynd. Mér fannst eins og ég
væri í draumi, eins og þetta væri
ekki að gerast. Þetta var svo
óraunverulegt -  sérstaklega að
vera alin upp á Ísafirði og lenda
í þessu, upplifa þetta,“ segir hún
og hristir höfuðið.

Fann lengi fyrirFann lengi fyrirFann lengi fyrirFann lengi fyrirFann lengi fyrir
eftirköstumeftirköstumeftirköstumeftirköstumeftirköstum

Dagana eftir stóra skjálftann
gengu margir minni skjálftar yfir
landið. „Japanir eru svo vel und-
irbúnir að þeir senda reglulega
út í sjónvarpinu viðvaranir um
að það sé að koma skjálfti á þessu
og þessu svæði, en svo stenst
það náttúrulega ekkert alltaf.
Einu sinni eftir skjálftann var ég
hjá vinkonu minni, sem bjó hjá
host-fjölskyldu, og þau voru að
horfa á sjónvarpið. Þá kom allt í
einu viðvörun um að það væri að
koma skjálfti á okkar svæði. Við
stukkum öll undir borð og sátum
þar í hnipri. Svo kom bara pínu-
lítill hristingur og búið!“ segir
hún og brosir. „Maður vildi auð-
vitað ekki taka neinar áhættur,“
bætir hún við.

„Ég lenti líka í því, sem ég veit
núna að ég var ekki ein um, að
finnast eins og jörðin væri að
vagga undir mér. Eins og hún
væri alltaf á smá hreyfingu. Ég
fann þetta ennþá þegar ég var
komin til Tælands, ég fann það í
London og á Íslandi. Svo er það
hitt; ef eitthvað hreyfist í kringum
mig, ef ég rekst til dæmis óvart í
borðið sem ég sit við og það
hreyfist, þá hugsa ég strax „Jarð-
skjálfti!““ segir Anna María og
brosir. „Þetta er að hverfa svona
smám saman. En vinir mínir í
Japan tala um þetta líka, þeim
finnst eins og það sé alltaf smá
jarðskjálfti.“

Anna María segir Japani yfir-
leitt ekki hafa virkað mjög
hræddir í kjölfar skjálftans. „Einn
vinur minn sagði við mig um
daginn að hann hefði engar
áhyggjur af jarðskjálftum, nú er
það bara kjarnorkuverið. Það sem
gerðist á norðaustursvæðinu, í
Miyagi og Sendai og Fukushima
og þar, var náttúrulega alveg
hræðilegt. Maður var alveg mið-
ur sín eftir það. En maður var
líka svo feginn að það var allt í
lagi í Tókýó. Það var auðvitað
það fyrsta sem ég hugsaði - hvort
allir sem ég þekkti væru í lagi,“
segir Anna María, sem segir það
varla hafa sést á borginni að svo
sterkur skjálfti hefði riðið yfir.
„Maður sá einhver ummerki þar
sem hafði kviknað í og örfáar
sprungur í mínu hverfi, en annars
ekki,“ segir hún.

Enn tengdari landinuEnn tengdari landinuEnn tengdari landinuEnn tengdari landinuEnn tengdari landinu

Sjálf hefði hún gjarnan viljað
vera lengur, en lét undan þrýst-
ingi vina og vandamanna um að
koma heim. „Fyrstu dagana eftir
skjálftann var eiginlega allt í lagi.
En svo fór fólkið heima að senda
skilaboð og spyrja og spyrja
hvort það væri í lagi með mig.
Fréttirnar frá BBC og CNN og
Íslandi fóru líka að banka aðeins
í mann, það var svo mikill hræð-
sluáróður í gangi þar. Fyrst
reyndi ég að segja fólki að þetta
væri ekkert svona slæmt, Tókýó
væri allt í lagi þó að ástandið
væri slæmt í norðausturhéruð-
unum. Fólk þyrfti ekki að hafa
áhyggjur. En það hélt áfram;
komdu heim! Komdu heim! Svo
ég lét undan á endanum - þetta
var of mikill þrýstingur úr of
mörgum áttum!“ segir hún og
brosir.

„Mamma og pabbi voru búin

að segja að þetta væri mín
ákvörðun. Ég vissi að það höfðu
margir heima áhyggjur af mér,
svo ég ákvað að fara heim. En
það hjálpaði mér ekki neitt, því
nú hef ég áhyggjur af fullt af
fólki! Það varð skjálfti núna fyrir
skömmu síðan, sem var mjög
sterkur í Miyagi héraði og þar
var vinkona mín akkúrat keyr-
andi um. Það var send út flóð-
bylgjuviðvörun fyrir það svæði.
Þá sat ég dauðstressuð heima fyr-
ir framan tölvuna. Hún kom svo
inn á Facebook að láta vita að
það væri í lagi með hana og þá
slakaði ég á,“ segir Anna María
og hristir höfuðið.

Á döfinni hjá henni nú, eftir
heimkomuna, er helst að klára
lokaprófin í líftækninni og hella
sér svo í sumarvinnu. „Ég þarf
að vinna upp peninginn sem ég
skulda eftir þessa skyndilegu

heimför!“ segir hún og hlær. „Í
haust ætla ég að flytja norður og
vera þar þangað til ég klára skól-
ann minn. Ef ég næ að klára alla
áfanga þessarar annar á ég eftir
eitt og hálft ár. Síðan stefni ég
bara á að fara aftur til Japan eftir
það. Þessa heimför bar aðeins of
brátt að. Ég er ekki alveg búin
með Japan. Ég þarf lengri tíma,“
segir Anna María, sem finnst hún
ef mögulegt er enn tengdari land-
inu fyrir að hafa upplifað ham-
farirnar.

„Það sem var svo ótrúlegt við
að upplifa þennan skjálfta með
japönsku vinum mínum er að
mér finnst ég núna miklu tengdari
fólkinu sem var þarna með mér,“
segir hún hugsi. „Maður hugsar
ekkert um að lenda í svona. Þetta
er eitthvað svo... ólíklegt. Að
hafa upplifað þetta saman á alltaf
eftir að tengja okkur,“ segir hún.

Anna María með vinum af tilraunastofunni á skólahátíð.

Anna María með „fjölskyldu“ sinni í Kyoto á 2. í jólum.
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Lögð hefur verið fram þings-
ályktunartillaga á Alþingi þess
efnis að þingið feli iðnaðarráð-
herra að hlutast hið fyrsta til um
að hafið verði nýsköpunarátak í
ferðaþjónustu úti á landi í þeim
þríþætta tilgangi að fjölga er-
lendum ferðamönnum utan há-
annatíma, bæta við áfangastöð-
um á landinu, svo að álag á ferða-

mannastaði dreifist betur, og nýta
betur og efla öll þau fjölmörgu
samgöngu- og menningarmann-
virki sem ríki og sveitarfélög hafa
fjárfest í. Átakið á að vera sjálf-
stætt samvinnuverkefni Íslands-
stofu, Markaðsstofu ferðamála á
Norðurlandi og ISAVIA með
beinni aðkomu ráðuneyta ferða-
mála og samgangna, auk eftirlits

og ráðgjafar að hálfu Ferðamála-
stofu og Rannsóknarmiðstöðvar
ferðamála.

Í greinargerð með tillögunni
segir að nái þingsályktunartill-
agan fram að ganga og verði
reynslan af framkvæmd hennar
góð og til farsældar fyrir ferða-
þjónustu á Norðurlandi, er fyllsta
ástæða til að huga að sams konar

opinberu átaki fyrir Austurland,
en þar er einn þriggja varaflug-
valla landsins að finna. Þar á
eftir er svo eðlilegt að horfa til
Vestfjarða og tryggja þannig til
lengdar bestu hugsanlegu dreif-
ingu erlends ferðafólks um land-
ið, á öllum tímum ársins.

„Ferðaþjónusta á Íslandi er í
mótun. Greinin þekkir enn ekki

öll sín sóknarfæri. Ljóst er þó að
áhersla á vetrarferðamennsku
skiptir hana sköpum. Á sama hátt
og betri dreifing ferðamanna um
landið er greininni lífsnauðsyn-
leg, er dreifing þjónustunnar yfir
allt árið einn þeirra meginþátta
sem tryggir hana í sessi sem full-
burða og arðbæra atvinnugrein,“
segir í greinargerðinni.

Vilja efla heilsársferðaþjónustu úti á landi

Sævar nýr
formaður KFÍ

Sævar Óskarsson hefur ver-
ið kjörinn nýr formaður Körfu-
knattleiksfélags Ísafjarðar
(KFÍ). Í aðalstjórn félagsins
fengu einnig kosningu þau
Birna Lárusdóttir, Guðni
Ólafur Guðnason, Ingólfur
Þorleifsson og Óðinn Gests-
son. Í varastjórn voru kjörin
Sturla Stígsson, Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir og Unnþór
Jónsson. Góð mæting var á
aðalfundinn þar sem saman-
komnir voru t.d. þrír fyrrver-
andi formenn félagsins auk
formanns HSV.

„KFÍ hefur vissulega þurft
að kljást lengi við þann vanda
sem tengist skorti á nýliðun
iðkenda líkt og mörg önnur
félög í Ísafjarðarbæ en á þeim
vanda er þó einkar jákvæð
hlið, séð frá samfélagslegu
sjónarmiði. Það er leitun að
sveitarfélagi þar sem jafn-
margar íþróttagreinar eru
stundaðar í jafnháum gæða-
flokki og raun ber vitni hér.
Framboðið er mikið og skilar
sem betur fer stórum hluta
unga fólksins okkar í íþróttir,“
segir í umfjöllun um fundinn
á kfi.is.

Elías Jónatansson, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, telur að auðvelt
sé að finna raunhæfa lausn á jöfn-
uði flutningskostnaðar milli
landshluta. Jöfnun hans er ein af
þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin
boðaði á fundi sínum á Ísafirði
fyrir stuttu. Eftir þrýsting frá vest-
firsku sveitarstjórnarfólki ákvað
ríkisstjórnin að bæta  húshitunar-
og flutningskostnaði á aðgerða-

lista sinn. Í frétt á RÚV er haft
eftir Elíasi að flutningskostnaður
fyrirtækja hafi aukist. „Nú hefur
hlaðist á kostnaður vegna þess
að menn þurfa fyrst að flytja inn-
anlands og stærstu sjávarútvegs-
fyrirtækin hér þurfa að borga á
milli fimmtíu og hundrað millj-
ónir aukalega til að koma sinni
vöru á markað,“ segir hann.
Elías vill að hagkvæmni í útflutn-

ingi með skipum verði nýtt til að
greiða niður landflutninga fyrir-
tækja á landsbyggðinni. „Það
magn sem fer í skipunum til út-
landa kemur að hluta til frá lands-
byggðinni og hún þarf að njóta
þess í verðunum í útflutnings-
fraktinni. Sá ágóði sem menn
fengju þar þyrfti að fara í að
greiða niður innanlandsfragtina,“
segir Elías.

„Ég sé þannig fyrir mér að
þeir staðir sem væru til dæmis
lengra frá útflutningshöfn en 150
km gætu notið þessara kjara í
útflutningnum og nytu þess að fá
lægri gjöld í útflutningnum sjálf-
um í skipinu, en það væri nýtt til
að greiða niður innanlandsfragt-
ina. Það yrði örugglega ekki svo
flókið að það yrði ekki framkvæm-
anlegt.“                   – kte@bb.is

Auðveld leið til jöfnun-
ar á flutningskostnaði

Samkvæmt nýbirtum tölum
Hagstofu Íslands fækkaði nem-
um á framhaldsskólastigi umtals-
vert á Vestfjörðum á yfirstand-
andi skólaári miðað við árið á
undan. Alls lögðu 660 manns á
Vestfjörðum stund á framhalds-
skólanám á síðasta skólaári en í
ár eru þeir 578 sem er rúmlega
14% fækkun. Mest fækkar nem-
endum sem eru eldri en tvítugir
eða úr 231 í 158 milli ára. Nem-
um á aldrinum 15-20 ára fækkaði
hins vegar óverulega eða úr 429

í 420. Á landsvísu var lítils háttar
fækkun nemenda á skólastigum
ofan grunnskóla. Haustið 2010
voru þeir 44.949 og hafði fækkað
um 435 eða 1,6%. Þetta er í fyrsta
skipti sem nemendum ofan
grunnskóla fækkar á milli ára frá
endurskoðun nemendaskrár Hag-
stofu Íslands haustið 1997.

Hlutfallslega sækja fæstir 16
ára unglingar framhaldsskóla á
Vestfjörðum eða 91% af árgang-
inum. Flestir 16 ára unglingar
sækja skóla á Austurlandi og

Norðurlandi eystra eða 96%.
Næstfæstir á þeim aldri sækja
skóla á Suðurnesjum eða 92%.

Eldri nemendum á framhalds-
skólastigi fækkar ekki eingöngu
á Vestfjörðum. Nemum í öld-
ungadeildum framhaldsskólanna
hefur fækkað 45,5% og í fjarnámi
nemur fækkunin 18,8% frá haust-
inu 2009.

Athygli hefur vakið hve meist-
ara- og doktorsnemum hefur
fjölgað mikið á Íslandi síðastliðin
ár. Haustið 1997 lögðu 14 stund

á doktorsnám en haustið 2010
voru þeir 478 talsins. Þá hefur
nemendum á doktorsstigi fjölgað
í yngri aldurshópunum, sem
bendir til þess að fleiri fari nú í
doktorsnám fljótlega að loknu
meistaranámi. Nemum á meist-
arastigi hefur einnig fjölgað ár
frá ári. Þeir voru 383 haustið
1997 en 4.243 haustið 2010.

Tveir af hverjum þremur nem-
endum á meistarastigi eru konur
eða 66,7%.

– kte@bb.is

Framhaldsskólanemum fækkar
Mest fækkun hefur verið hjá framhaldsskólanemum eldri en 20 ára.
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smáar

Hvert stefnir?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Ungir myndlistarmenn
flykkjast til Bolungarvíkur

Bolungarvík verður vettvang-
ur nýrrar myndlistarhátíðar í
sumar, þegar hátíðin Æringur
heldur innreið sína í bæinn í júní.
Æringur var fyrst haldinn á
Stöðvarfirði í fyrra, en hátíðinni
er ætlað að vera vettvangur fyrir
unga myndlistarmenn. Hún mun
ferðast um allt land og skjóta rót-
um á nýjum stað á hverju sumri.

Í ár er það Bolungarvík sem
tekur á móti ungum myndlistar-
mönnum hvaðanæva að, en það
er Kolbrún Ýr Einarsdóttir sem
sér um skipulagningu hátíðarinn-
ar.

Fær afa tilFær afa tilFær afa tilFær afa tilFær afa til
að segja sögurað segja sögurað segja sögurað segja sögurað segja sögur

„Æringur var stofnaður í fyrra
af vinkonu minni, Þorgerði Ól-
afsdóttur. Þar sem að mig hafði
alltaf langað til þess að halda
einhvern álíka viðburð í Bolung-
arvík, myndlistasýningu eða eitt-
hvað, ákvað ég að sjá um að
halda Æring í ár og taka það með
trompi,“ segir Kolbrún frá. Hún
er alls ekki ókunnug Bolungar-
vík. Faðir hennar Einar Þór, er
Bolvíkingur í húð og hár og afi
hennar og amma, Jón Friðgeir
og Margrét, eru enn búsett í Bol-
ungarvík. Kolbrún hefur því oftar
en ekki verið sumarstúlka í Bol-
ungarvík. „Ég hef verið mikið í
Bolungarvík á sumrin, en ég hef
reyndar orðið aðeins meiri páska-
stúlka svona í seinni tíð, í tengsl-
um við Aldrei fór ég suður,“ segir

hún og hlær við.
Kolbrún tók sjálf þátt í Æringi

í fyrra og segir það hafa verið
frábæra reynslu. „Stöðvarfjörður
er mjög lítill bær fyrir austan, en
fólkið þar var alveg yndislegt og
tók ótrúlega vel á móti okkur,“
segir hún.

Hátíðin snýst um að koma ung-
um myndlistarmönnum út á land
og kynna þeim alla þá fjölmörgu
möguleika sem sem landsbyggð-
in hefur upp á að bjóða. Æringur
er svokölluð staðbundin hátíð,
þar sem listamenn kynna sér stað-
inn og sögu bæjarins áður en
þeir vinna verk sín. „Þetta verður
þannig að listamennirnir koma
allir í júní. Ég verð reyndar komin
aðeins fyrr, í maí líklega. Þegar
allir eru komnir vestur þá byrjum
við bara að vinna,“ útskýrir Kol-
brún.

„Hátíðin er staðbundin á hverju
sumri, þannig að listamennirnir
þurfa að mæta dálitlu fyrir opnun
og vinna að sýningunni þar,
kynnast staðnum og svona. Ég
er þess vegna að skipuleggja sýn-
isferðir fyrir krakkana líka. Ég
ætla að fá afa minn til þess að
labba með okkur um bæinn, til
dæmis, sýna okkur svæðið og
segja okkur sögur,“ heldur Kol-
brún áfram.

Fékk styrk fráFékk styrk fráFékk styrk fráFékk styrk fráFékk styrk frá
Evrópu unga fólksinsEvrópu unga fólksinsEvrópu unga fólksinsEvrópu unga fólksinsEvrópu unga fólksins

„Ég er byrjuð að dæla upplýs-
ingum um Bolungarvík í krakk-Kolbrún ásamt afa sínum, Jóni Friðgeir Einarssyni.

Vestfirðingar eru dugnaðarfólk og láta ekki bugast, hvorki af
náttúrunni né af gerðum manna. Íbúum Vestfjarða hefur fækkað um
meira en fjórðung á rúmum aldarfjórðungi. Allan þann tíma hafa
sveitarstjórnarmenn og sérfræðingar rýnt og spáð í spilin án þess að
tekist hafi að snúa þessari hörmungarþróun við. Það hefur ekki
heldur tekist að stöðva hana. Fækkunin er slæm og gerir stöðu
íbúanna, sem vilja halda kyrru fyrir, verri með hverju árinu. Lausnir
er ekki að sjá þrátt fyrir ótrúlegar framfarir í samgöngum og þjónustu.

Fyrir nokkru tóku sig saman fulltrúar atvinnulífs og ræddu um
ímynd Vestfjarða. Hver skyldi ímynd Vestfjarða vera í augum um-
heimsins? Svo mikið er víst að margir útlendingar sem hingað koma
hrífast mjög af því hve hér er fagurt og margt óvenjulegt að sjá, þó
ekki séu hér eldfjöll og gjósandi hverir. Atvinnurekendur voru
þeirrar skoðunar að helstu vandamálin væru of hár flutningskostnaður
og orkukostnaður sem skekkti stöðu þeirra gagnvart öðrum lands-
hlutum eða eins og Eiríkur Finnur Greipsson formaður bæjarráðs
orðaði það í grein á vef BB að Vestfirðingar vildu það sama og aðrir,
hvorki meira né minna. ,,Bara sama og aðrir“ Sú grein var birt
tveimur dögum fyrir fundinn 15. apríl síðast liðinn. Auðvelt er að
vera sammála Eiríki Finni í þessum efnum.

En hvar stöndum við að öðru leyti varðandi þessa fullyrðingu?
Hvar stöndum við þegar litið er til stjórnsýslu sveitarfélaga og ríkis

á Vestfjörðum? Hefur verið tekið tillit til breyttra samgangna á
norðanverðum Vestfjörðum? Göng milli Bolungarvíkur og Hnífs-
dals hafa ekki kallað fram umræður um einföldun stjórnsýslu
ríkisins eða sameiningu sveitarfélaga við Ísafjarðardjúp. Ætla má
að sú staðreynd hafi áhrif á ímynd okkar gagnvart öðrum hér á
landi. Það kann að vera skynsamlegt að setjast niður með
ríkisvaldinu og velta fyrir sér með hvaða hætti það fé sem rennur
til Vestfjarða sé best notað. Það er vel hugsanlegt að fjármagn úr
sameiginlegum sjóðum landsmanna megi nýta betur en nú er gert.
Þá er átt við að það sé notað þannig að það veiti fleirum atvinnu
en nú er.

Aftur að fundinum um ímyndina. Gústaf Gústafsson, markaðs-
stofustjóri Markaðsstofu Vestfjarða sagði um ímyndarmál á
Vestfjörðum að ekki væri nóg að fjalla aðeins um hvernig ,,eigi að
markaðssetja Vestfirði heldur einnig hvernig við sjáum okkur
sjálf“. Nauðsynlegt sé að Vestfirðingar samræmdu hvers konar
skilaboð væru send frá þeim. Það væri mikilvægt fyrir byggð á
svæðinu. Þetta er rétt greining. Það er nauðsynlegt að senda þau
skilaboð til landsmanna að viljum taka þátt í því að skapa samfélag
til framtíðar og leita lausna til að gera það á hagkvæman hátt, eftir
atvikum með endurskipulagningu og sameiningu þjónustunnar
sem er veitt af hálfu hins opinbera á Vestfjörðum.

Til leigu er 2ja herb. íbúð að
Grundargötu 6 á Ísafirði. Leig-
ist með eða án húsgagna.
Uppl. í síma 865 9637.

Til sölu vel með farin
uppþvottavél og stór
stofuskenkur. Uppl. í síma
456 7174.

Óskum eftir að fá báta í
viðskipti. Nánari upplýsingar
hjá Lotnu ehf. í síma 450 0201
eða Kristján í síma 847 8182.

Hjón með tvö börn (7 og 9
ára) óska eftir íbúðarskiptum
á íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur
við íbúð á Vestfjörðum frá 3
júní - 13 júní (má vera styttri
tími). Frekari  upplýsingar hjá
Andra í síma 8965711,
andripp@gmail.com

Óska eftir góðu píanói. Uppl.
í síma 456 4174.

Íbúð í Bolungarvík. Til leigu
er 4ja herb. íbúð að Vitastíg
11 efri hæð. Uppl. í síma 691
3115.

Er með Ford Ranger Double
Cap árgerð 2005 til sölu. Dísel
2,5 pallbíll með húsi. Hann er
beinskiptur, keyrður 88000
km, reyklaus og á heilsárs-
dekkjum og með honum fylgir
þjónustubók. Ásett verð er
1.900 þús en hann fæst gegn
yfirtöku á láni tæpar 1.500
þúsund. Nánari upplýsingar
veitir Valur, gsm: 6507766.

Óska eftir íbúð til leigu á
Eyrinni á Ísafirði. Steinunn
866 1905.

Til sölu 3 færeyskar skak-
rúllur. Óli 848 1560.

Aug-Aug-Aug-Aug-Aug-
lýsing álýsing álýsing álýsing álýsing á

borgar sigborgar sigborgar sigborgar sigborgar sig
bb.is
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ana, svo þau hafi nú einhverja
hugmynd um hvað þetta er –
fæst þeirra hafa nokkurn tíma
komið vestur yfir höfuð!“ segir
hún. „Þegar þau koma hafa þau
svo bara tvær vikur til þess að
vinna og útfæra verkin sín. Það
er alls ekki langur tími, en með
góðum undirbúningi er það samt
alveg nógu mikill tími til að koma
upp góðri sýningu. Þetta var alla-
vega mjög flott hjá okkur í fyrra
og við ætlum að gera ennþá betur
núna,“ segir hún galvösk.

Þessa dagana vinnur hún að
því að finna húsnæði fyrir hópinn
sem er nokkuð stór. „Ég býst við
tuttugu þátttakendum. Við erum
flest frá Íslandi, en það koma
líka krakkar frá Svíþjóð, Noregi
og Belgíu, þetta er því í rauninni
evrópskt samstarf,“ útskýrir
Kolbrún, en Æringur hlaut ein-
mitt styrk frá Evrópu unga fólks-
ins á þessu ári. „Það auðveldar
okkur alla hluti, eins og ferða-
kostnað til dæmis. Við getum þá
gert þetta mjög vel,“ segir Kol-
brún.

Þátttakendur eru á aldrinum
nítján til þrjátíu og fimm ára og
eru allir ungir eða nýútskrifaðir
myndlistarmenn, en hópurinn
sem stendur að Æringi útskrif-
aðist allur frá Listaháskóla Ís-
lands vorið 2009.

Vonast eftirVonast eftirVonast eftirVonast eftirVonast eftir
góðum viðtökumgóðum viðtökumgóðum viðtökumgóðum viðtökumgóðum viðtökum

Það er í mörg horn að líta þegar
hugað er að skipulagi hátíðar á
borð við Æring. „Ég er núna í
viðræðum við Elías bæjarstjóra
um að finna eitthvað hentugt hús-
næði fyrir okkur. Það er margt
sem kemur til greina - eitthvað
sem er nógu hrátt og yfirgefið
væri eiginlega best,“ segir hún
og brosir. „Við spurðum til dæm-
is um Íshúsið og svona, en þetta
skýrist allt á næstu dögum,“ bætir
hún við.

Eftir að listamennirnir hafa
dvalist í bænum í tvær til þrjár
vikur og unnið verk sín út frá því
verður efnt til sýningar á afrakstr-
inum. Hún verður haldin sömu
helgi og hinir vinsælu Markaðs-
dagar, það er að segja 2. júlí. „
Ég hef sjálf farið til Bolungar-
víkur á hverju ári en hef aldrei
verið einmitt yfir Markaðsdag-
ana, svo mig langaði að sameina
þetta fjör og gera meira úr þessu.
Nú veit ég ekki sjálf nákvæmlega
hvernig Markaðsdagar fara fram,
en ég held það verði bara gaman
að hafa upp á enn fleira að bjóða,“
segir Kolbrún, sem lumar á enn
fleiri spilum uppi í erminni.

„Við erum svo líka í samstarfi
við skáld, krakka úr ritlistinni í
Háskóla Íslands og í Nýhil. Þau
ætla að koma vestur og munu
standa fyrir alls konar upplestr-
um, örugglega í vikunni fyrir
opnunina,“ útskýrir Kolbrún. Það
er því ljóst að það verður nóg um
að vera í Bolungarvík í lok júní.

Kolbrún vonast líka til þess að
Bolvíkingar taki listamönnunum
jafn vel og íbúar á Stöðvarfirði
gerðu í fyrra. „Þar vildu allir allt
fyrir okkur gera! Þau tóku of-
boðslega vel í þetta. Við sem
vorum lengst á svæðinu vorum í
rúmar tvær vikur, fengum að
gista í félagsheimilinu og höfðum
Salthúsið út af fyrir okkur. Ef
okkur vantaði efni eða hvað sem
er voru allir boðnir og búnir að
aðstoða okkur. Ég hef fulla trú á
því að Bolvíkingar verði eins –
mér hefur alltaf liðið svo vel þeg-
ar ég hef komið til Bolungarvíkur
í gegnum árin,“ segir hún bros-
andi.

Skapa sínSkapa sínSkapa sínSkapa sínSkapa sín
eigin tækifærieigin tækifærieigin tækifærieigin tækifærieigin tækifæri

Æringi er ætlað að kynna
landsbyggðina fyrir ungum lista-
mönnum, en er um leið tækifæri
fyrir nýútskrifaða listamennina
til þess að koma sér á framfæri.

Verða ungir listamenn að skapa
sér sín eigin tækifæri?

„Það er svolítið mikið þannig,
já. Þegar ungir myndlistarmenn
útskrifast úr skólanum koma þeir
bara beint út í gráan veruleikan
og það er oft svolítið kuldalegt!“
segir Kolbrún. „Í skólanum er
maður í dálítið vernduðu um-
hverfi og það er haldið vel utan
um mann. Úti í raunveruleikan-
um labbar maður ekkert bara að
tækifærunum, maður þarf að búa
þau til sjálfur,“ segir hún.

Kolbrún er sjálf í hópi sem
rekur galleríið Crymo í Reykja-
vík. „Þorgerður vinkona mín,
sem hrinti Æringi einmitt af stað
í fyrra, er líka annar af stofnend-
um galleríisins, sem er lista-
mannarekið,“ útskýrir Kolbrún.
Gallerí Crymo opnaði í júní 2009
með það fyrir augum að koma
ungum listamönnum á framfæri
og skapa tækifæri. Frá opnun
þess hefur galleríið staðið fyrir
sextíu einka- og samsýningum
auk fjölda annarra viðburða.

„Í gegnum gallerí Crymo höf-
um við sem erum meðlimir í því
og rekum galleríið skapað okkur
fullt af tækifærum. Við höfum
farið erlendis og sýnt þar, til
dæmis,“ segir Kolbrún. „Fólk
hefur ekki áhuga á manni nema
maður reyni að fanga áhuga
þess,“ bætir hún við. „Fólk hefur
ekki sjálfkrafa áhuga á því sem
maður er að gera, það þarf að
vinna fyrir áhuga þess. Það er
vinna að koma sér á framfæri.“

Æringur er liður í því, en auk
þess að bera hag ungra lista-
manna fyrir brjósti fannst stofn-
endum hátíðarinnar sömuleiðis
vanta myndlistarhátíð í hátíða-
flóru Íslands. „Æringur er bara
önnur myndlistarhátíðin á Ís-
landi. Það hefur aldrei verið nein
alvöru myndlistarhátíð á Íslandi,
fyrir utan Sequences. Það er til
fullt af tónlistarhátíðum, en eigin-
lega ekkert um myndlist. Okkur
fannst að það væri í rauninni
fáránlegt, og sérstaklega að það
væri engin hátíð sem ferðaðist

um landið í stað þess að vera
alltaf á sama stað,“ útskýrir Kol-
brún.

Auk þess að vinna að Æringi
er hún með ýmislegt annað á
prjónunum þessa dagana. „Ég er
að vinna við ýmislegt. Ég er til
dæmis að vinna á Kaffitári og á
listasafni Einars Jónssonar. Ann-
ars er ég að einbeita mér að því
að sækja um skóla, því mig langar
að fara í mastersnám. Svo er ég
að vinna í Crymo galleríinu og
við stefnum á að gefa út bók
bráðlega,“ segir Kolbrún.

„Fyrir utan það á Æringur hug
minn allan þessa dagana. Maður
verður að reyna að skapa sér
vettvang og vinna í myndlistinni.
Ég er að því með því að sjá um
Æring, vinna í Crymo og sækja
um skóla. Það heldur manni
gangandi,“ segir hún að lokum.

Nánari upplýsingar um mynd-
listarhátíðina Æring má afla sér
á heimasíðu hátíðarinnar, www.
aeringur.wordpress.com.

– Sunna Dís Másdóttir.

Hraði tveggja snjóflóða mældur
Snjóflóð, sem féll úr Skolla-

hvilft á varnargarðinn ofan
Flateyrar 13. janúar síðastlið-
inn, var á um 80 kílómetra
hraða samkvæmt radarmæl-
ingu sem gerð var á varnar-
garðinum. Á vef Veðurstof-
unnar segir að tvö snjóflóð hafi
fallið úr Skollahvilft snemma
morguns þennan dag og náð
nokkuð niður með varnar-
garðinum þó ekki alveg að hon-
um. Hraði flóðanna var mældur
með Doppler radar sem stað-
settur er á mastri ofarlega á
varnargarðinum. Tveir radarar
eru á varnargarðinum en flóðið

mældist einungis á þeim efri.
Radarinn mælir hraða snjóflóðs-
ins með endurkasti rafsegul-
bylgna með svipuðum hætti og
radar lögreglu mælir hraða bif-
reiða.

Fyrra flóðið sem féll kl. 05:39
náði heldur meiri hraða en það
síðara sem féll kl. 06:06. Flóð-
snjór beggja flóðanna virðist hafa
ferðast nánast á sama hraða sem
bendir til þess að flóðsnjórinn
hafi haft mikla samloðun og flóð-
in runnið sem samhangandi
„teppi“ eða „lest“. Hámarkshraði
snjóflóðsins mældist milli 20 og
25 m/s, eða um 80 km/klst. Flóð

sem streyma með meiri hraða
einkennast af iðuköstum og þau
hafa mun minni samloðun. Hraða-
mælingar á slíkum flóðum sýna
breiðara hraðabil, þ.e. toppurinn
á hraðamyndunum er þá breiðari
en fyrir flóðin þann 13. janúar.

Hraði snjóflóðs úr Skollahvilft
hefur áður mælst með radarnum
en það var aðfaranótt 30. mars
2009. Það flóð rann niður með
endilöngum garðinum og náði
niður í lónið við veginn út á eyr-
ina. Flóðið 2009 rann um fimm
metra lóðrétt upp á garðinn sem
er 15-20 m hár. Í febrúar 1999
féll talsvert stærra snjóflóð á

sama stað og rann það um 13
metra upp á garðinn. Flóðið
2009 náði mun meiri hraða en
flóðið sem féll í janúar sl. Há-
markshraði þess mældist milli
50 og 60 m/s, eða um 200 km.

Hraðamælingarnar á Flat-
eyri eru hluti af rannsóknum
til þess að meta áhrif varnar-
garða á flæði snjóflóða. Mark-
miðið er að bæta hönnun slíkra
garða og öðlast betri skilning á
örygginu sem þeir veita. Ofan-
flóðasjóður og fimmta ramma-
áætlun Evrópuráðsins fjár-
mögnuðu mælitækin og rann-
sóknirnar.       – thelma@bb.is
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Krossgáta og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Lausn á síðustu krossgátu

Yfir hundrað manns í Fé-
lag vestfirskra listamanna

Yfir hundrað manns hafa skráð
sig í Félag vestfirskra listamanna
sem stofnað var á Listamanna-
þingi Vestfjarða á Ísafirði fyrir
stuttu. „Skráningin hefur gengið
mjög vel og allt er komið á skrið,“
segir Elfar Logi Hannesson for-
maður félagsins. Ákveðið var að
hann tæki forystu félagsins á
fyrsta stjórnarfundinum um dag-
inn. Þá var einnig ákveðið að
Matthildur Helga- og Jónudóttir

yrði ritari og varaformaður og
Jón Þórðarsson. Þau eru studd af
þriggja manna varastjórn. „Við
erum núna í því að koma félaginu
á framfæri svo að sem flestum
standi til boða að taka þátt og
byggja upp vestfirska list um land
allt. Félagið er það góðum kost-
um búið að það geta allir tekið
þátt hvort sem þeir eru lærðir
listamenn eða ekki eða einfald-
lega njótendur lista. Öll félög og

fyrirtæki geta líka skráð sig í
félagið,“ segir Elfar Logi.

Fyrsta verk félagsins er að
standa að útgáfu veglegs kynn-
ingarrits um vestfirska menn-
ingu. „Við viljum öll sameinast
til að vinna betur að almennri
kynningu á vestfirskum listum,
en það reynist listamönnum gíf-
urlega erfitt og fjárfrekt að koma
sér á framfæri í dag. Maður þarf
að fá ansi marga hausa inn á

sýningu eða selja ákveðið mörg
málverk bara til að eiga fyrir
auglýsingakostnaði,“ segir Elfar
Logi. „Þess vegna viljum við gefa
út kynningarrit um vestfirska
menningu þar sem sagt verður
frá öllu því fjölbreytta listastarfi
sem er í gangi. Þetta verður eins
konar menningarbiblía. Þá verð-
ur hægt að fletta upp hverjum
stað fyrir sig og fá upplýsingar
um hvaða menningarstarfsemi er
til staðar. Þannig fær maðurbeint
í æð hvar er hægt að elta listina
uppi.“

Vonir standa til að ritið verði
gefið út í haust. „Við sóttum um
styrk hjá Menningarráði Vest-

fjarða og nú er bara að vona á
þeir kveiki á hugmyndinni. Nú
veltur allt á því hvað kemur út úr
því ferli. Við stefnum á að byrja
á blaðinu en næsta verkefni er að
búa til gagnagrunn um vestfirska
listamenn á internetinu. Það hefur
komið æði oft í umræðuna að
þörf sé á slíku. En þar er um að
ræða mjög stórt verkefni sem
eflaust mun taka tíma.“

Þá verður haldinn félagsfundur
í haust. „Jafnvel þótt félagið hafi
verið stofnað nú í ár ætlum við
að halda annan fund í haust, von-
andi um það leiti og blaðið kemur
út. Það þarf að hlúa vel að gró-
anum þegar hann er nýkominn.“

Stjórn hins nýstofnaða Félags vestfirskra listamanna.



FIMMTUDAGUR     5. MAÍ 2011 1919191919

Sælkeri vikunnar er Páll Hólm á Ísafirði

Fit-draumur-Feita-félags-mannsinsFit-draumur-Feita-félags-mannsinsFit-draumur-Feita-félags-mannsinsFit-draumur-Feita-félags-mannsinsFit-draumur-Feita-félags-mannsins
Sælkeri vikunnar býður upp

á dýrindis uppskriftir sem ættu
ekki að svíkja neinn sannan
sælkera.

Sælgætissúkkulaðisneið m/
appelsínusalati

Svampbotn
4 egg
2 dl sykur
1 dl hveiti
1 dl kartöflumjöl
½ tsk lyftiduft
Egg og sykur þeytt mjög vel

saman, hveiti og kartöflumjöli
blandað varlega saman við.
Bakið deigið í ofnskúffu, ekki
mjög þykkan botn. Bakað við
200°C í ca. 15 mín.

Súkkulaðið
2 ½ dl rjómi
500 gr suðusúkkulaði
75 gr smjör
Appelsínu þykkni líkjör

Hellið rjómanum í víðan
pott. Brjótið súkkulaðið niður
í litla bita. Hrærið smjörið og
appelsínu þykkni í. Kælið.

Skerið svampbotinn í þrjár
lengjur.

Klæðið ílangt form að innan
með plastfilmu.

Setjið fyrstu lengjuna í formið
sáldrið smá þykkni yfir, setjið
súkkulaði yfir, síðan önnur
lengjan, þykkni og súkkulaðið
og svo þriðja lengjan þykkni og
súkkulaði.
Sett í kæli í 3-4 tíma.

Appelínusalat
4 appelsínur
1 dl vatn
3-4 msk sykur
Börkur af einni appelsínu
Börkur af einni sítrónu
appelsínu þykkni

Vatn, sykur og börkur settur í
pott og appelsínu þykkni hitað.
Appelsínubátar skornir innan úr
appelsínunum og settir út í
pottinn.

Skerið kökuna í sneiðar setjið
á disk ásamt appelsínusalati og
rjómatopp.

Fit-draumur-
Feita-félags-mannsins

fyllt með gæsalifur og vafið
beikoni með

sólberjasósu fyrir tvo

800 gr lambafille
80 gr gæsalifur
8 sn bacon
1msk smjör
Salt og hvítur pipar
Timian
Risberjahlaup

Sósan (kraftsoð)

5 dl kraft soð(kjötteningar)
2 matskeiðar sólberjahlaup
2 msk smjör
Salt og hvítur pipar .
Rjómi eftir að sósan bakkast

upp.

Setjið nokkra teninga af kjöt-
krafti í pott og sjóðið. Bætið timi-
an og öðru kryddi í. Skerið
lambalundina í jafnar steikur.
Bankið þær á báðum hliðum.
Skerið með oddhvössum hníf
lítinn vasa í þær miðjar. Látið í
þær gæsalifrina og smyrjið smá
rifsberjahlaupi með og lokið vel.

Vefjið beikoninu utan um
sneiðarnar og festið með tann-
stöngli eða sláturgarni.Látið góða
stálpönnu yfir hita og bræðið
smjörið. Steikið kjötið við með-
alhita jafnt á öllum hliðum til að

fá sem jafnasta steikarhúð c.a. 1-
2 mín. á öllum hliðum. Takið
steikurnar af og setjið á hitaþolið
fat, sett inn í ofn þar til kjörhiti
hefur náð 55°C.

Hellið kraftsoðinu (sósunni)
yfir pönnuna og sjóðið smá tíma.
Bætið salti og pipar eftir smekk.

Fylltar kartöflur
5 stórar bökunarkartöflur.
(mjög stórar.)
125 gr beikon.(ekki ódýrt)
¼ laukur(Hótel laukur)
½  blaðlaukur
150 gr sveppir(ekki úr dós)
100 gr rifinn ostur ef vill
Kartöflurnar þvegnar og bak-

aðar í 1 kls við 200°C. Þær teknar
út úr ofninum og skorið ofan af
þeim lok og þær holaðar að innan

með skeið. Beikonið harð-
steikt á pönnu, það tekið af
pönnunni og laukur og blað-
laukur látnir malla í beikon-
feitinni. Sveppunum fínt söx-
uðum bætt út á pönnuna og
þeir brúnaðir í nokkrar mín.
Ofninn hitaður í 230°C. Kart-
öflumaukið innan úr kartöfl-
unum marið í gegn um sigti
og blandað saman við beik-
onið, laukinn og sveppina,
fyllingin sett ofan í kartöfl-
urnar og osti stráð yfir og þær
bakaðar í ofni þar til osturinn
er vel bráðinn.

Engin ábyrgð tekin vegna
mistaka í matargerðinni.

Ég skora á dóttur mína,
Elínu Hólm, að vera næsti sæl-
keri vikunnar.

Vilja breyta lögum um grunnskóla
Tillaga að frumvarpi til laga

um breytingu á lögum um grunn-
skóla hefur verið lögð fyrir Al-
þingi. Markmið frumvarpsins er
að styrkja skólasamfélagið með
því að bæta réttarstöðu nemenda,
málsmeðferð og úrlausn ýmissa
mála er varða svigrúm skóla og
sveitarfélaga til útfærslu á lög-
bundinni skyldu sinni gagnvart
grunnskólanemum, forráðamönn-
um þeirra og aðilum er starfrækja
sjálfstætt starfandi skóla. Þá er
frumvarpinu ætlað að gefa mennta-
og menningarmálaráðuneytinu
skýrari lagastoð til að útfæra til-
tekin atriði laganna nánar í reglu-
gerðum.

Þær meginbreytingar sem
frumvarpið felur í sér frá núgild-
andi grunnskólalögum og þær
sem gætu haft áhrif á útgjöld
ríkisins eru í fyrsta lagi að lagt er
til að val nemenda í námi á ungl-
ingastigi verði allt að fimmtungur
af námstíma í 8.–10. bekk en í
gildandi lögum er valið þriðj-
ungur. Jafnframt fá skólar heim-
ild til að hafa valið mismunandi
eftir árgöngum á unglingastigi
og að binda valið að hluta í bók-
legt nám og nám í list- og verk-
greinum.

Í öðru lagi eru lagðar til nokkr-
ar breytingar á lagaumhverfi
sjálfstætt rekinna grunnskóla.

Kveðið er á um að sveitarfélög
skuli gera þjónustusamninga við
slíka skóla til allt að sjö ára í
senn með endurskoðunarákvæð-
um. Einnig eru sett ítarlegri
ákvæði um inntak reglugerðar
um framkvæmdina. Grunnskóli
með viðurkenningu ráðuneytis-
ins á rétt á því að sveitarstjórn
geri við hann þjónustusamning
um framkvæmd lögskyldra verk-
efna að því tilskildu að sveitarfé-
lagið hafi samþykkt stofnun skól-
ans.

Í þriðja lagi er bætt við ákvæð-
um um skyldu skóla til að móta
heildstæða stefnu til að fyrir-
byggja og bregðast við líkam-
legu, andlegu og félagslegu of-
beldi. Þar er m.a. átt við einelti,
annað ofbeldi og félagslega ein-
angrun. Sett er ákvæði um sér-
stakt fagráð á vegum ráðuneytis-
ins í eineltismálum sem útfært
verði í reglugerð.

Í fjórða lagi er lagt til að sam-
ræmingarhlutverk mennta- og
menningarmálaráðuneytis verði
styrkt með því að ráðuneytið gefi
út stjórnvaldsfyrirmæli varðandi
skólagöngu fósturbarna. Þá er
lagt til að ráðuneytið fái ótvíræða
heimild til þess að fjalla um
ábyrgð aðila að skólasamfélaginu
á því að viðhalda góðum starfs-
anda og jákvæðum skólabrag.

hafa lokið skilgreindu námi sam-
kvæmt námskrám.

Í greinargerð með tillögunni
segir: „Frumvarpið snertir sveit-
arfélög og aðra hagsmunaaðila
grunnskólanna fremur en ríkis-
sjóð. Breytingarnar ættu að geta
falið í sér hagræðingarmöguleika
fyrir sveitarfélög enda er rekstur
grunnskóla lögbundið hlutverk
þeirra. Breytingar frumvarpsins
er varða ríkið og útgjöld þess eru
annars vegar stofnun fagráðs
vegna eineltis en gera má ráð
fyrir að þau verði minni háttar
og rúmist innan núverandi fjár-
heimilda ráðuneytisins. Framlög
til framhaldsskóla vegna kennslu
grunnskólanema voru lögð af
vegna hagræðingarkröfu til að
ná markmiðum ríkisstjórnarinnar
í ríkisfjármálum. Þegar þetta
ákvæði verður virkjað aftur 1.
ágúst 2013 og grunnskólanem-
endur fara að stunda samhliða
einingabært nám í framhalds-
skóla gæti komið krafa um aukin
framlög til framhaldsskóla vegna
fjarkennslu. Fjöldi slíkra nem-
enda er óviss og því ekki for-
sendur til að meta fjárhæðir í
þessu sambandi.

Lögfesting frumvarpsins mun
því hafa óveruleg áhrif á útgjöld
ríkissjóð á yfirstandandi ári og
því næsta.“         – thelma@bb.is

Sérstaklega er þar vikið að því
hvernig brugðist skuli við tilvik-
um um einelti, annað ofbeldi eða
félagslega einangrun. Að auki er
kveðið á um að áður en barni er
ráðstafað í fóstur skuli barna-
verndarnefnd kanna aðstæður og
leggja mat á möguleika viðkom-
andi grunnskóla til að koma til
móts við þarfir barnsins.

Í fimmta lagi er sett bráða-

birgðaákvæði sem frestar gildis-
töku á rétti grunnskólanemenda
til að stunda samhliða eininga-
bært nám í framhaldsskóla. Eftir
sem áður er heimild fyrir slíku
fyrirkomulagi fyrir hendi og
grunnskólar munu í einhverjum
mæli útvega nemendum sínum
námsefni og kennslu sem skil-
greina má á framhaldsskólastigi
þar sem viðkomandi nemendur

Breytingar fela meðal annars í sér að bætt verði við ákvæðum
um skyldu skóla til að móta heildstæða stefnu til að fyrir-

byggja og bregðast við líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi.
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