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Baldvin

og íslendurnar

„Þetta hefur ekki verið gert svo
vitað sé og mun taka okkur fjóra
til tíu daga. Ef sjórinn er sléttur
tekur um tíu daga að róa þetta. Ef
vindur blæs í hundrað metra hæð
getum við notað flugdreka
til að draga okkur áfram og þá
gætum við skotist þessa leið á
nokkrum dögum,“ segir Baldvin
Kristjánsson, einn af eigendum
Greenland Kayaks en hann hyggst
róa á kajak frá Ísafirði til Grænlands í sumar. Á miðopnu talar
hann um kajaka, Eirík rauða og
rostunga.

Hús Íshúsfélags Bolungarvíkur verði miðpunkturinn
„Hugmyndin er sú að lífið í
bænum fái sinn kjarna – að hjarta
bæjarins liggi á þessu svæði,“
segir Pétur Blöndal Magnason
nemi við arkitektaskólann í Bergen. Pétur vinnur nú að lokaverkefni sínu við skólann, en það
lítur að endurskipulagningu og
endurbyggingu tómra bygginga
og ónotaðra svæða í Bolungarvík. Hugmynd Péturs snýst um
húsnæði Íshúsfélags Bolungarvíkur, en Pétur telur að húsnæðið
geti gengt lykilhlutverki fyrir bæinn, enda sé það táknrænt fyrir
sögu og menningu Bolungarvíkur.
„Ég byrjaði verkefnið í febrúar
og fór þá að skoða hvernig íbúaþróun hefur verið á Vestfjörðum
í gegnum árin og sérstaklega á
svæðinu í kringum Ísafjarðardjúp. Ég staldraði við í Bolungarvík, því mér fannst áhugavert að
vita til þess að ein stærsta byggingin í bænum hefur staðið ónotuð síðan árið 2010 - Íshúsfélags-

húsið sem að Bakkavík var síðar
í,“ segir Pétur. „Ég er að skoða
þá möguleika sem felst í ónotuðum rýmum hússins, en þau er
hægt að nýta í allskyns starfsemi
sem getur komið bænum til góðs,
t.d. fyrir sprotafyrirtæki og tilraunastarfsemi í matvælaiðnaði.“
Pétur er sjálfur að prófa sig áfram
í að hanna rýmin, en hann gerir
sér þó grein fyrir því að starfsemi
mun hefjast að nýju í húsinu bráðlega.
„Þó að fiskvinnsla sé áfram í
húsinu breytir það því ekki að
stór hluti þess er ónotaður. Ég sé
fyrir mér að ólíkir heimar geti
starfað saman í þessu húsi enda
var stærstur hluti þess ónotaður
þegar það var síðast í notkun,“
segir Pétur, en þegar best lét störfuðu um 100 manns í húsinu en
síðast um 20 manns. En hvaða
þýðingu hafa hugmyndir Péturs
fyrir bæjarfélagið og ásýnd bæjarins? Pétur hefur í því samhengi
skoðað svæðið í kringum Íshús-

félagið og Bjarnabúð og Bjarnabúðarreitinn svokallaða.
„Milli hafnarsvæðisins og
íbúðarhverfisins er nokkur fjöldi
íbúðarhúsa og bygginga sem
standa tóm. Ég sé möguleika á
því að endurskilgreina svæðið í
kring til þess að styrkja tengslin
á milli bæjarins og hafnarinnar.“
Pétur segist sjá bygginguna sem
miðpunkt á milli hafnarsvæðisins, miðbæjarins og íbúðasvæðisins. „Hugmyndin er að byggingin
tengi bæinn saman. Of mikil tómarúm er á milli Hafnargötunnar
og Aðalstrætis og því held ég að
með blómlegri starfsemi geti
byggingin búið til ákveðna miðju
í bænum.“
Að sögn Péturs gengur verkefnið út að sýna fram á að byggingin geti sagt nýja sögu. Hann
segist sjá fyrir sér mikil tækifæri
innan veggja hússins, og lítur
þar m.a. til þeirrar starfsemi sem
á sér stað í Vestrahúsinu á Ísafirði. „Þar eru mörg sprotafyrir-

tæki starfandi og hafa verið í
gegnum tíðina. Það sem hvatti
mig þó mest áfram í þessari hugmynd er framtakssemi félaga
minna sem stofnuðu fyrirtækið
Saltverk Reykjaness, en þeir
vinna salt úr sjónum við strendur
Reykjaness. Það sýnir mér hvernig hægt er að endurhugsa nýtingu
auðlinda og prófa sig áfram,“
segir Pétur.
Pétur á ættir að rekja til Vest-

fjarða en fjölskylda hans er frá
Ísafirði. Faðir hans er Magni
Blöndal Pétursson, en hann ólst
upp á Ísafirði og er sonur Péturs
Blöndal Snæbjörnssonar og
Fríðu Kristínar Gísladóttur. „Ég
hef aldrei búið fyrir vestan en
fannst heillandi að vinna á Vestfjörðum og átta mig á hvernig
atvinnulíf, menning og samfélag
hefur þróast á þessu svæði,“ segir
Pétur.
– gudmundur@bb.is

Býst við mikilli
fjölgun ferðamanna
„Ég skal hundur heita í haust
ef það verður ekki raunin,“ segir
Sigurður Atlason, formaður
Ferðamálasamtaka Vestfjarða,
en hann býst við 20-30% fjölgun
ferðamanna til Vestfjarða í sumar. Sigurður byggir mat sitt á
samræðum við rekstraraðila
gistiheimila á Vestfjörðum, en
búið er að bóka meira en á sama
tíma á síðasta ári.
Að sögn Sigurðar verður ferðaþjónustan á Vestfjörðum að hafa
áhrif inn í samfélagið og umhverfið á svæðinu. Aðspurður um
helstu verkefni Ferðamálasamtakanna í sumar segir hann að
mestu máli skipti nú að sveitarfélögin á Vestfjörðum og Fjórðungssamband Vestfirðinga klári

sína umhverfisvottun. Hér er um
að ræða umhverfisvottunina
„EarthCheck“, en árið 2010 var
ákveðið að hún yrði tekin upp á
Vestfjörðum.
„Þessi vottun felur í sér stefnumörkun í umhverfismálum og
samfélagsmálum, og satt best að
segja er ég ekki í rónni fyrr en
þessi vottun hefur gengið í gegn
í öllum sveitarfélögum Vestfjarða,“ segir Sigurður. Hann
telur að með vottuninni verði
stuðlað að aukinni fagmennsku
innan stjórnsýslu og meðal
fyrirtækja á svæðinu. „Stjórnsýslan verður bæði nútímalegri
og gagnsærri með vottuninni og
umhverfismálum er komið í réttan farveg.“ – gudmundur@bb.is

Tveir smábátar yfir
1000 tonna markið

Frá björgunaraðgerðum. Ljósm: Jón Arnar Sigurþórsson.

Hrapaði við eggjatöku í Aðalvík
Karlmaður á sextugsaldri hrapaði sex til átta metra niður kletta
í Aðalvík á Hornströndum síðastliðinn sunnudag. Björgunarsveitir Slysavarnarfélagsins
Landsbjargar á norðanverðum
Vestfjörðum voru kallaðar til
og sóttu manninn, en hann var
fluttur á gjörgæsludeild. Mað2

urinn féll niður klettabletti og
hlaut alvarleg beinbrot. Maðurinn var við eggjatínslu þegar slysið átti sér stað.
Maðurinn var fluttir til Reykjavíkur með þyrlu landhelgisgæslunnar, en hann var hífður um
borð í þyrluna úr björgunarskipi
Ísfirðinga undir Grænuhlíð. Hóp-

ur þrautþjálfaðra manna var
skammt frá slysstaðnum þegar
útkallið barst og gátu því hlúð
að honum áður en björgunarsveitarmenn komu á björgunarbátum og á björgunarskipi
frá Ísafirði. Líðan mannsins var
stöðug þegar BB fór í prentun
á mánudag.

Línubátanir Hrólfur Einarsson
og Sirrý hafa hvor um sig komið
með yfir 1000 tonn að landi það
sem af er fiskveiðiárinu, eða á
átta og hálfum mánuði. Nánar til
tekið er Sirrý með 1.088 tonn og
Hrólfur Einarsson með 1.085
tonn. Það mætti reyndar bæta
þriðja bátnum eða réttara sagt
þriðju áhöfninni í þennan hóp
því Vilborg /Fríða Dagmar hefur
aflað 1.075 tonn frá 1. september
2011.
Tveir aðrir bátar fara fljótlega
fyrir 1000 tonna markið en það
eru Einar Hálfdáns, sem er kominn með 938 tonn, og Guðmundur Einarsson, sem er kominn með
934 tonn. Þá er veik von fyrir
Sigga Bjartar að ná 1000 tonnum
á fiskveiðiárinu en afli bátsins er
nú kominn í 699 tonn.

Hrólfur Einarsson ÍS.
Áhafnir þessara sex smábáta
hafa því komið með rúmlega
5.800 tonn að landi það sem af er
fiskveiðiárinu sem er rúmlega
helmingur landaðs afla í Bolungarvík á sama tímabili. Frá þessu
er greint á vikari.is.
– thelma@bb.is
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Brautskráðir nemendur frá Menntaskólanum á Ísafirði árið 2012 ásamt skólameistara og aðstoðarskólameistara.

Sunna Karen Einarsdóttir dúx MÍ
Á laugardag brautskráðust 35
nemendur frá Menntaskólanum
á Ísafirði, þar af 25 stúdentar.
Sunna Karen Einarsdóttir fékk
verðlaun fyrir bestan árangur á
stúdentsprófi, en hún útskrifaðist
með meðaleinkunnina 9,44. Silja
Rán Guðmundsdóttir var semídúx með 9,35 í meðaleinkunn.
Brautskráningarathöfnin var
haldin í Ísafjarðarkirkju, en þar
söng skólakór MÍ undir stjórn
Bjarneyjar Ingibjargar Gunnlaugsdóttir. Tónlistaratriði voru
í flutningi Sunnu Karenar Einarsdóttur, Berglindar Höllu Elíasdóttur, Rannveigar Jónsdóttur og
Hreins Þóris Jónssonar. Jón
Reynir Sigurvinsson skólameistari flutti ávarp og afhenti verðlaun ásamt Hildi Halldórsdóttur.
Fjölmargir nemendur hlutu
verðlaun fyrir góðan námsárangur. Birgir Loftur Bjarnason hlaut
verðlaun Orkubús Vestfjarða
fyrir hæstu einkunn í vélstjórnargreinum A, og Ingólfur Jón
Línberg Halldórsson hlaut verðlaun sem veitt eru til minningar
um hjónin Margréti Leósdóttur
og Jóhann Júlíusson, en þau eru
veitt fyrir góða ástundun og árangur í vélstjórnargreinum B.
Andri Pétur Þrastarson fékk verðlaun Sjóvár fyrir félagsstörf.
Anna Elísa Karlsdóttir fékk
verðlaun Íslandsbanka fyrir
framúrskarandi árangur í félagsog viðskiptagreinum. Berglind
Halla Elíasdóttir fékk verðlaun
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga fyrir
framúrskarandi árangur í stærðfræði, og Rannveig Jónsdóttir
fékk verðlaun kanadíska sendi4

ráðsins fyrir framúrskarandi árangur í listgreinum.
Hermann Óskar Hermannsson
fékk þrenn verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði og
raungreinum. Þau voru veitt ef
Efnafræðifélagi Íslands, Háskólanum í Reykjavík og af Ragnheiði Hákonardóttur og Guðbjarti
Ásgeirssyni. Síðastnefndu verðlaunin voru veitt til minningar
um Guðbjart Guðbjartsson. Guð-

Sunna Karen Einarsdóttir flutti ávarp við brautskráninguna.
björg Ebba Högnadóttir fékk andi árangur í dönsku, náttúruverðlaun fyrir framúrskarandi fræði, lífefnafræði og lífeðlisárangur í sögu, ensku og frönsku fræði, þýsku og í náttúrufræði
og erlendum tungumálum. Verð- og umhverfismennt. Verðlaunin
launin voru veitt af Sögufélagi voru veitt af danska sendiráðinu,
Ísfirðinga, kanadíska sendiráð- Gámaþjónustu Vestfjarða, Landsinu, Eymundsson og hugvísinda- bankanum, Kerecis og þýska
sendiráðinu. Sunna Karen Einsviði HÍ.
Silja Rán Guðmundsdóttir, arsdóttir, dux scholae, fékk viðsemídúx, fékk fimm verðlaun á urkenningar fyrir framúrskarandi
brautskráningunni. Silja hlaut árangur í frönsku, íslensku og
viðurkenningu fyrir framúrskar- stærðfræði. Verðlaunin voru veitt

af Menntaskólanum á Ísafirði og
Stærðfræðifélagi Reykjavíkur.
Sunna hlaut einnig verðlaun Ísfirðingafélagsins í Reykjavík
sem veitt eru til minningar um
Jón Leós, fyrir lofsverða ástundun, framfari í námi og félagsstörf.
Að auki fékk Sunna viðurkenningu frá Aldarafmælissjóði Ísafjarðarbæjar fyrir hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi.
– gudmundur@bb.is
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Þorskurinn
í Einarshúsi
í byrjun júní
Tónlistarhátíðin Þorskurinn hefur verið haldin undanfarin ár á laugardeginum
fyrir sjómannadag í Einarshúsi í Bolungarvík. Ragna
Magnúsdóttir eigandi Einarshúss hefur haldið utan
um hátíðina en í ár sjá Ylfa
Mist Helgadóttir og Haraldur Ringsted, eiginmaður
hennar um hátíðina. Hátíðin
er haldin í garðinum á bakvið Einarshús, en þar verður
þétt dagskrá af fjölbreyttri
tónlist frá miðjum degi fram
á kvöld.
„Fólk getur komið og
fengið sér veitingar og
hlustað á tónlist. Við einblínum á vestfirska listamenn,“ segir Ylfa, og hvetur
um leið vestfirska tónlistarmenn til að setja sig í samband, vilji þeir koma fram.
„Öll tónlist er velkomin á
hátíðina. Þetta er notaleg hátíð og það er pláss fyrir alla,
hvort sem það eru kórar,
klassískir tónlistarmenn,
hljóðfæraleikarar eða rapparar,“ segir Ylfa.
Að launum fyrir tónlistina
frá tónlistarmennirnir greitt
í léttsöltuðum þorskhnakkasteikum. Hátíðin verður
haldin eins og áður sagði á
laugardaginn 2. júní, daginn
fyrir sjómannadag.
– gudmundur@bb.is

Spurningin
Ertu þú búin(n) að
gera upp við þig,
hvern þú vilt sem
næsta forseta Íslands?
Alls svöruðu 754.
Já sögðu 518 eða 69%
Nei sögðu 236 eða 31%
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:
Sunnan 10-18 m/s,
hvassast vestanlands.
Dálítil rigning eða súld
sunnan- og vestanlands
og hiti 8-12 stig. Horfur á
laugardag: Sunnanátt og
rigning með köflum, en
þurrt og bjart NA-til. Hlýtt
í veðri. Horfur á sunnudag: Sunnanátt og
rigning með köflum, en
þurrt og bjart NA-til.
Hlýtt í veðri.
6

Ísfirðingar fæddir árið 1948 fögnuðu því að 50 ár eru liðin frá fermingu þeirra.

Fögnuðu hálfrar aldar fermingarafmæli
Árgangur 1948 á Ísafirði fagnaði því um helgina að 50 ár eru
liðin frá fermingu hans. Mæting
var góð en rétt tæplega 40 manns
komu saman. Mótið byrjaði með
móttöku í golfskálanum í Tungudal á föstudag en síðan var haldið

í Húsið þar sem snæddur var
kvöldverður. Á laugardag var
farið í Vestrahúsið þar sem Smári
Haraldsson og Hjalti Karlsson
kynntu starfsemina sem þar fer
fram.
Að því loknu var farið í rútu-

ferð til Bolungarvíkur þar sem
heimsótt var sjóminjasafnið við
Ósvör og Náttúrugripasafnið áður en farið var í Einarshús þar
sem borðuð var súpa á meðan
hlýtt var á sögu hússins. Að því
loknu var farið yfir til Súðavíkur

þar sem farið var í Raggagarð og
Melrakkasetur Íslands. Mótinu
lauk svo á þrírétta máltíð á Hótel
Ísafirði. „Þetta tókst alveg geysilega vel og var mjög skemmtilegt,“ segir Finnur Magnússon
eitt af fermingarbörnunum.

Ritstjórnargrein

Klukkan tifar
,,Það er skelfilegt að horfa upp á þetta. Vandi okkar á Vestfjörðum
og í fleiri landshlutum, eins og Norðausturlandi, er að við höfum
tapað fólki á meðan aðrir hafa náð að halda í horfinu. Það þarf kannski aðra aðferðafræði hér en annars staðar þegar verið er að skoða aðgerðir hjá stjórnvöldum og heimamönnum. Við upplifum þetta þannig að fólk vill koma til Vestfjarða en vöntun á störfum háir okkur.
Okkar megin vandi er að geta ekki boðið upp á fjölbreyttari störf.“
Svo mælist Aðalsteini Óskarssyni, framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga, um þróunina á Vestfjörðum, í viðtali við
Morgunblaðið nýverið. Rúmt ár er nú liðið síðan ríkisstjórnin fundaði
á Ísafirði og skrifað var undir 16 liða verkefnalista, sem skapa átti svo
og svo mörg störf í fjórðungnum, til skemmri eða lengri tíma. Samkvæmt upplistun Mbl. stendur á jöfnu með framvindu afgreiddra og
óafgreiddra mála af téðum lista.
Vandamálið er ekki jafnteflið á markatöflunni. Vandamálið er að
íbúunum heldur áfram að fækka. Með hverjum brottfluttum skattgreiðanda eykst vandi þeirra sem eftir sitja, byrðar hvers og eins þyngjast.
Ekki skal dregið úr gildi hvers og eins nýs starfs sem verður til og
sem betur fer er sitthvað í farvatninu. Staðan er hins vegar orðin það
alvarleg að stórátak, í líkingu við það sem gert var fyrir austan, þarf
til að snúa dæminu við. Til þess þarf vilja og áræði. Slíkur viðsnúningur

er jafnframt forsenda þess atvinnuumhverfis sem við þurfum á að
halda til að nýgræðlingar nái að festa rætur, vaxa og dafna.
Dómur Fjárfestingarstofu, á sínum tíma, um að staðsetning
netþjónabús, eða annarra orkufrekra fyrirtækja, komi ekki til greina
í Ísafjarðarbæ, meðal annars vegna óáreiðanleika raforkuafhendingar,
sagði í raun ekkert annað en það sem vitað hafði verið árum saman.
Ummæli fyrrverandi iðnaðarráðherra um að öryggisleysi Vestfirðinga
í raforkumálum væri ekki nokkrum manni bjóðandi og stjórnvöldum
til skammar, eru ekki gleymd. Samt sem áður hafa stjórnvöld ekki
lyft litla fingri til að ráða bót þar á. Það skal síðan orðað svo, að til að
bíta höfuðið af skömminni hefur forstjóri Landsnets haft orð á því að
partur langtímahugsunar Landsnetsmanna til lausnar á orkuvanda
Vestfirðinga, sé ný díselrafstöð og ný spennistöð í Bolungarvík!! Á
meðan sitja stjórnvöld og þingmenn með hendur í skauti.
Meðan þannig er staðið að málum varðandi raforku á Vestfjörðum
og meðan skógar, sem haft er á orði um að það nægi mönnum að
standa upp til að ná áttum, hafi þeir villst, eru teknir fram yfir hagsmuni fólks; meðan þörfin er augljós, en áræðið ekkert, þarf engan að
undra þótt örli á svartsýni og menn spyrji hver leikslok verða með
byggð á Vestfjörðum að þremur áratugum liðnum?
Eitt er víst: Klukkan tifar.
s.h.
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Séð yfir Ísafjarðarhöfn. Mynd: Mats.

Ný veðurstöð
tekin í gagnið
Hafnir Ísafjarðarbæjar hafa
tekið í notkun nýja veðurstöð. Að
sögn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra markar veðurstöðin tímamót fyrir innsiglingar
inn í Ísafjarðarhöfn. „Þessi veðurstöð er magnað fyrirbæri. Veðurstöðin er á Mávagarði og er
því í raun í innsiglingunni sjálfri
svo við fáum alltaf raunveður
hverju sinni,“ segir Guðmundur.
Veðurstöðin sýnir meðal annars
vindstyrk, vindastefnu, hviður,
hitastyrk, loftþrýsting o.s.frv.
Veðurstöðin gagnast sjómönnum
fyrst og fremst, en áður studdust
þeir við tilfinninguna eina saman
að sögn Guðmundar.
„Þetta hefur þá þýðingu fyrir
okkur að nú sjáum við nákvæm-
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lega hvernig veðrið er, og einnig
flóðahæð og loftþrýsting á svæðinu og fleira í þeim dúr. En þetta
gagnast ekki bara sjómönnum,
því þetta kemur til með að breyta
miklu fyrir skemmti-ferðaskipin og
samskipti okkar við þau,“ segir
Guðmundur, en venja þykir að
áður en skipin koma til hafnar
eru fengnar sé upplýsingar hjá
höfnum um veður, flóðhæð og
vindstyrk. Guðmundur segir að
áður hafi þessum spurningum
verið svarað á mjög ónákvæman
hátt, en það komi til með að breytast fyrir tilstuðlan nýju veðurstöðvarinnar.
Til stendur að veðurstöðin
verði aðgengileg öllum á vef Ísafjarðarbæjar innan tíðar.
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Hyggst róa kajak frá
Ísafirði til Grænland
Baldvin Kristjánsson er einn af
eigendum Greenland Kayak en
fyrirtækið selur nú kajaka víðsvegar um Evrópu. Baldvin býr
einnig yfir mikilli reynslu sem
leiðsögumaður á heimskautinu
og hefur ahyglisverðar hugmyndir um landnám Íslands og rostungaveiðar. Í sumar hyggst hann
svo róa kajak frá Ísafirði til Grænlands ásamt félaga sínum.

600 árum síðar
„Kajakinn sameineinar áhuga
minn á sögu og útivist. Á sínum
tíma reri ég mikið á Breiðafirði
sem er ekki bara besta kajaksvæði á Íslandi heldur líka söguslóðir Eiríks rauða. Ég sökkti
mér því í Eiríks-sögu og velti
mikið fyrir mér hvar þessir kallar
hefðu verið. Þeir fóru auðvitað
til Grænlands svo ég gerði það
líka. Þar bjó ég í nokkur ár og
reri mikið. Árið 2008 giftist ég
konu frá Grænlandi, í Hvalseyjarkirkju í Hvalseyjarfirði. Hún
hafði verið bóndi þarna í firðinum og þar er að finna stærstu
rústirnar frá norrænni tíð á
Grænlandi. Það eru til heimildir
um að fólk á meðal síðustu norrænu mannanna sem bjó þarna
hefði gift sig í kirkjunni 1408.
Við gerðum það sama 600 árum
síðar,“ segir Baldvin.
„Ég ætlaði mér að bjóða upp á
ferðaþjónustu á Grænlandi en áttaði mig smám saman á að það er
mjög erfitt að reka fyrirtæki þar
vegna þess hversu landið er einangrað. Ég þurfti því að ígrunda
mjög vel hvað ég ætti að gera.
Ég lærði ferðaþjónustu í Ástralíu
á sínum tíma og bakgrunnur minn
er ferðaþjónusta með kajak. Ég
starfa reyndar enn sem leiðsögumaður í kajak- og hundasleðatúrum allt frá Svalbarða til Suðurskautsins og Austur-Rússlands
til Galapagos. Ég er mest notaður
á köldum svæðum því ég er vanur
að vinna á ís. En þessi bakgrunnur minn varð til þess þarna á
Grænlandi að ég ákvað að reyna
að koma upp ferðaþjónustunámi
og var að vinna að því fyrir Íslendinga um tíma. Auk þess sem
mig fór að langa til að koma grænlenska kajaknum á framfæri.“

Greenland Kayak
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Í dag rekur Baldvin fyrirtækið
Greenland Kayak.
„Það er í eigu minni og nokkurra Grænlendinga. Fyrirtækið
er skráð hér á Ísafirði og öll timburvinna fer fram hér en saumavinnan í Svíþjóð. Nú erum við
komnir með heila vörulínu í
kajakútbúnaði og útivistarvörum
sem er byggð á heimskautaaðferðum. Við framleiðum grænlenskan kajak, anorakka, sokka,
poka, töskur og árar, allt vörur
byggðar á mörgþúsund ára reynslu af heimskautinu en lagað að
nútímanum. Á heimskautinu er
skinnafatnaður saumaður á ákveðinn hátt til að skinnin eyðileggist
ekki og við notum þær aðferðir
en lögum okkur að nútímanum.
Vörurnar eru framleiddar úr lífrænum efnum. Við erum eini kajakaframleiðandinn í heiminum
sem notar vistvæn efni á meðan
aðrir eru í efnum eins og plasti
og epoxy. Grindurnar okkar eru
auðvitað úr timbri og yfir þeim
er dúkur sem við þróuðum sjálfir
og er saumaður með sérstökum
þræði sem notaður er í ofurtog.
Þetta er band sem er sterkara en
stál. Við framleiðum líka lífræna
sápu sem er notuð til að þrífa
fatnaðinn og timburgrindurnar í
bátunum. Að auki býður Greenland Kayak upp á leiðangra og
námskeið á Grænlandi.“

Brennandi
áhugi á Ísafirði
Greenland Kayak var upphaflega á Grænlandi en flutti á Ísafjörð fyrir fjórum árum. „Fyrirtækið er fimm ára gamalt. Þetta
byrjaði þannig að við smíðuðum
einn og einn bát í einu eftir pöntunum. En ég sá í hendi mér að
það væri hægt að gera grænlenska
kajakinn að nútíma söluvöru. Við
höfum svo fengið skipahönnuði
og textílhönnuði til að hjálpa
okkur við að laga kajakinn að
nútíma kröfum án þess að trufla
grunnhönnunina eða notagildið.
Nú fimm árum síðan erum við að
selja fyrstu pantanir í búðir. Erum
hættir að framleiða einn og einn
bát í einu og komnir með iðnað.“
- Af hverju flutti fyrirtækið á
Ísafjörð frekar en til Reykjavíkur? „Frekar en til Svíþjóðar áttu
við? Það hefði verið mesta vitið

að fara þangað. Svíar eru öflug
iðnþjóð sem kann að framleiða,
býr við stóran markað, á vélar og
allt til alls. En Ísfirðingarnir vildu
fá okkur. Hér eru mjög öflugir
kajakmenn, áhugi á sjósporti og
ferðaþjónustu tengdri henni.
Kosturinn við að vera hér frekar
en í Svíþjóð er að áhuginn fyrir
kajak er brennandi hérna. Svíarnir hefðu ekki jafn mikinn persónulegan metnað og framleiða
bara það sem þeir eru beðnir að
framleiða. En ástríðan hér hjálpar
til við að þróa framleiðsluna,“
segir Baldvin.
„Við erum með samning við
Trésmiðju Ísafjarðar og þeir
framleiða grindurnar og árarnar.
Dúkarnir hafa verið settir á í Noregi en núna erum við að fá þá
hingað frá Svíþjóð og ætlum að
prófa að strekkja þá á hérna.“

Grænlenska árin
- Þetta virðast dýrir kajakar.
„Já, enda handverksvara. Aðrir
kajakar sem eru framleiddir í dag
eru í raun eins og BIC-pennar að
því leyti að þeir eru bara úr plasti
og fjöldaframleiddir í vélum í
Kína eða Eystrasaltslöndunum.
Grænlenski kajakinn er öðruvísi
því að hann er mjúkur og við
framleiðsluna á honum er ekki
notað lím, skrúfur eða naglar.
Hann er bundinn og tappaður
samkvæmt heimskautaaðferðinni. Og kajakinn á að vera mjúkur, þannig er sjóhæfastur og best
að róa honum. Bara eins og að
sitja á bakinu á æðarfugli. Hinsvegar eru allir vanir því að kajakinn sé eins og tóm kókflaska á
sjónum. Þannig á hann alls ekki
að vera. Þetta er kannski svipað
og ef allir hestar hefðu verið settir
í gifs fyrir hundrað árum og svo
hefðu allir vanist því að hestar
væru í gifsi. Ég ákvað bara að
leysa kajakinn úr þessum fjötrum
á sínum tíma,“ segir Baldvin.
„Og tíminn er að vinna með
okkur því það er að verða gríðarleg vakning fyrir gamla kajaknum. Á verkstæðum um allan
heim eru handverksmenn að
dunda sér við að smíða einn og
einn bát í einu, kópíur af gömlum
grænlenskum bátum. En við
ákváðum að gera hann að búðarvöru og þegar þú kaupir kajak
frá okkur ertu ekki síður að borga
fyrir handverkið en endinguna.

Annað sem er að slá í gegn í
kajaksportinu er grænlenska árin,
enda svo mikið betri að þegar þú
skiptir ferðu ekki til baka.“
- Hvað sjáið þið fyrir ykkur að
þetta verði stórt? „Markmiðið er
bara ein og ein búð í einu og að
þjónusta eins vel og við getum.
Núna erum við að selja í Bretlandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Þegar við vorum enn á
Grænlandi komumst við aldrei
inn í Bandaríkin því við vorum
ekki að vinna eftir teikningum.
Það hefur nú breyst og búið að
bjóða okkur aðgengi þar. En við
viljum vanda okkur og tökum
eitt skref í einu.“

Hundasleðatúr
í 40 stiga frosti

Baldvin er nú búsettur í Telemark í Noregi. „Þetta er vagga
nútíma skíðasportsins og þar sem
Telemark skíðastíllinn varð til.
Konan mín er farin í nám þarna
en ég hef einbeitt mér að framleiðslunni á kajaknum og vörulínunni og svo er ég að byrja að
vinna sem leiðsögumaður aftur.
Við eigum tveggja ára strák þannig að ég er búinn að vera í pásu.
Reyndar var ég að koma frá
Grænlandi þar sem ég var leiðsögumaður í hundasleðatúr í 40
stiga frosti.“
- Hvernig er það? „Það er kalt.
Flestir leiðsögumenn brenna út
en ég hef reynt að viðhalda áhuganum með því að fara alltaf á
nýja staði. Ég hef mest unnið
fyrir ameríska leiðangursskrifstofu, hef verið mikið í leiðöngrFIMMTUDAGUR 24. MAÍ 2012
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um þar sem maður þarf að vinna
einn á einangruðum stöðum og
fær ekki aðstoðarmenn með sér.
En þegar ég er búinn að fara á
alla staði tvisvar segi ég nei við
tilboðum. Ég var kominn í það
þegar strákurinn okkar fæddist.
En um daginn byrjaði ég á þessu
aftur og svo er ég líka að fara í
ferð með Dóra ljósmyndara.“

Róa til Grænlands
Baldvin og Halldór Sveinbjörnsson ljósmyndari hyggjast
róa á kajökum frá Ísafirði til
Grænlands í sumar. „Þetta hefur
ekki verið gert svo vitað sé og
mun taka okkur fjóra til tíu daga.
Ef sjórinn er sléttur tekur um tíu
daga að róa þetta. Ef vindir blæs
í hundrað metra hæð gætum við
FIMMTUDAGUR 24. MAÍ 2012

notað flugdreka til að draga okkur
áfram og þá getum við skotist
þessa leið á nokkrum dögum. Ef
ekki, tekur þetta fleiri daga.
Markmiðið er að róa yfir til
Grænlands og svo líka niður með
austurströndinni að Kulusuk.“
- Hvað verður um daglegar
þarfir á úthafinu? „Við setjum
niður rekankeri og sofum um
borð. Þá bindum við bátana saman, snúum þeim upp í vindinn og
leggjum okkur svona þrjá tíma í
einu. Eins þurfum við að standa
upp reglulega til að teygja úr
skrokknum og laga blóðflæðið
því maður stirðnar auðvitað. Við
smíðum bátana hér á Ísafirði og
því getum við haft þá eins og
okkur hentar, til dæmis sett rennilása ofan á skrokkinn svo þægilegra sé að rétta úr hnjánum.“

- Hvað er flóknast við þessa
ferð? „Það er sálfræðilega hliðin.
Við erum tveir saman og tveir
geta orðið ósammála. Við höfum
þekkst í tuttugu ár en ekki róið
mikið saman. Halldór hefur lagt
gríðarlega mikla áhersla á tækni.
Hér æfa þeir sig í hverri viku,
stúdera og ná framförum. En ég
fæ meira kikk út úr því að fara
með leiðangra inn í óbyggðir.
Ég fékk til dæmis mikið út úr því
þegar ég fór í kajakferð á Grænlandi með tvo blinda menn og
þufti að kljást við kajakinn og
koma okkur áfram,“ segir Baldvin.
„Við erum búnir að selja tvær
eða þrjár greinar um túrinn í besta
tímaritið í kajakbransanum. Aðra
um róðurinn yfir til Grænlands
og svo aðra um ferðina niður

með ströndinni. Við verðum auðvitað bara að sjá hvað aðstæður
leyfa þegar þar að kemur. Við
byrjum að kíkja út á sjóinn 25.
júlí. Þá verðum við búnir að
pakka og gera okkur klára. En
við getum ekki beðið með að
fara af stað mikið fram yfir 15.
ágúst. Þá værum við komnir yfir
í kringum 25. ágúst og eftir það
erum við farnir að taka sénsa.
Þetta getur verið góður gluggi en
við getum líka fengið svakalega
lægðir á okkur.“
- Þið viljið enga fylgd eða
aðstoð? „Það má ekki. Þá getum
við ekki sagt að við höfum gert
þeta sjálfir. Þá værum við bara
að sýna fram á að þetta sé hægt
en svo kæmi einhver annar og
gerði þetta rétt. Þá er betra að
framkvæma þetta strax sjálfur.“

Rostungar
Ætla mætti að þessi verkefni
Baldvins væru nóg við fyrir einn
mann en svo er ekki. Hann hefur
einnig velt mikið fyrir sér landnáminu og er kominn á bólakaf í
rannsóknum á því.
„Það er sérstakt að standa uppi
á fjalli í Grænlandi, horfa yfir
auðn og hugsa með sér að þarna
hafi einhverntíma búið þúsundir
af löndum manns. Ég hef lengi
haft áhuga á Grænlandsgátunni
en fólki hefur náttúrlega gengið
illa að leysa hana. Hugsanlega
hefur það horft á hana í of þröngu
ljósi. Veðurfræðingarnir hafa
skoðað veðrabreytingar og notað
þær til að rökstyðja hversvegna
norrænir menn hurfu á Grænlandi. Aðrir hafa skoðað landbún9

Vespurnar við skrifstofu Vesturferða.

Ísafjörður hentar vel fyrir vespur
aðinn. En enginn horfir á þessa
menn sem venjulegt fólk sem
þurfti að kaupa verkfæri, versla
og hafa tekjur. Hvaðan komu
peningarnir? Hugsanlega hættu
þeir að gert verslað og kannski
hafði það eitthvað að gera með
að norrænir menn hurfu af Grænlandi. Þetta tengist þessum rannsóknum sem ég hef verið í um
nokkurn tíma,“ segir Baldvin.
„Ég var búinn að róa mikið á
slóðum Eiríks rauða og hafði
auðvitað lesið mér mikið til um
landnámið. En svo þegar ég las
Gerplu Halldórs hætti ég að bera
virðingu fyrir þessum gömlu
textum. Í janúar í fyrra settist ég
niður og hóf markvissa rannsóknarvinnu á þessari kenningu
minni. Ég baði líka um gagnrýni
úr öllum áttum, jafnt frá líffræðingum, sjómönnum sem sagnfræðingum. Og allir sögðu mér
að það sem ég er að setja fram
gangi upp, ég sé á réttri leið.“

Íslendurnar
- Út á hvað gengur kenningin?
„Í grófum dráttum fjallar hún
um að Eiríkur rauði hafi ekki
verið útlagi heldur rostungaveiðimaður. Að landnámið hafi stýrst
af rostungaveiði frekar en öðru.
Íslendingar hafi veitt í „Íslendunum“
og þannig sé nafnið á þjóðinni
upprunalega vinnuheiti. Íslendingar voru starfstétt, rostungaveiðimenn. En þessi kallar voru
ekki þar allt árið heldur bjuggu
hér í verstöðinni ásamt fjölskyldum sínum. Hér voru ræktaðar
rollur og spunnin ull en eins og
Helgi Guðmundsson hefur bent
á eru engin verðmæti í því. Það
er bara matur og föt. Þú bankaðir
ekki upp á í höllunum í Evrópu
með vaðmál og skreið. Þá fórstu
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bara í eldhúsdyrnar og fékkst ekki
að hitta kónginn. Og það vantaði
ekki ull í Evrópu, það var engin
ástæða til að búa í ballarhafi til
að spinna ull. Hér voru frjálsir
menn og þeir vildu auðvitað eignast pening,“ segir Baldvin.
„Helgi Guðmundsson hefur
rakið sögu nokkkura náhvalstanna en þær er að finna á stöðum
í Evrópu þar sem þessi kallar
lærðu, þá í dómkirkjunni eða í
háskólanum. Þeir borguðu sig
fyrir með þeim og þær þóttu gríðarleg vermæti. En hér við Ísland
var enginn náhvalur heldur rostungur. Á þessum tíma voru reipi
í stór segl unnin úr rostungi. Og
stóru seglin voru jafn mikilvæg
og bátavélar eru í dag. Rostungaspik var brætt og borið á bátaskrokka til að halda frá maðki.
Og tennurnar voru fílabein Evrópu á þessum tíma. Það var allt
notað af rostunginum, spikið,
húðin og tennurnar. Hann var
því mjög verðmætur.
Rostungur lifir á skelfiski og
það er athyglisvert að skoða skelfiskmiðin við Ísland og kort af
landnámsjörðum. Þau kort eru
nánast alveg eins, það er áberandi
stutt á skelfiskmið þar sem rostung var líka að finna frá landnámsjörðum á Íslandi.“
Aðspurður hvert Baldvin ætli
með þessa kenningu, svarar hann:
„Boltinn heldur áfram að rúlla.
Þetta nær alla leið aftur í mýtólógíu en það er of langt mál að
fara út í það hér. En ég held
áfram að rannsaka þetta og skoða
leiðir til að koma þessu frá mér,
hugsanlega á bók eða í greinum,
jafnvel sem sjónvarpsefni. Mér
finnst áríðandi að opna augu
fólks fyrir þessari fortíð okkar
og er opin fyrir öllu til að það megi
verða.“
- Huldar Breiðfjörð.

Glöggir vegfarendur hafa eflaust tekið eftir litlum rafmagnsvespum þeysa um Ísafjörð undanfarna daga. Vespurnar eru í
útleigu hjá Vesturferðum, en þær
eru 25 talsins og komu til landsins
um síðustu mánaðamót. Að sögn
Nancy Bechtloff framkvæmdastjóra Vesturferða, eru miklar
vonir bundnar við að vespurnar
verði vinsæll fararskjóti meðal

bæði ferðamanna og heimamanna á Ísafirði í sumar. „Þær
henta mjög vel fyrir bæ eins og
Ísafjörð. Rafhlaðan í þeim endist
á bilinu 20-30 kílómetra í einu,
en í sætunum er að finna lítið
hleðslutæki, svo hægt er að hlaða
vespuna hvenær sem er,“ segir
Nancy.
Að hennar sögn hafa Vesturferðir fengið margar fyrirspurnir

um vespurnar, en fyrirtækið mun
bjóða upp á svokallaðar „rafmagnsvespuferðir“ í sumar. Í
þeim verður farið í ferð um Ísafjörð og fræðst um sögu bæjarins
og menningu. Leiðsögumenn
munu einnig fræða gesti um íslenskt fuglalíf og gróður. „Við
bindum miklar vonir við að þessar rafmagnsvespuferðir verði
vinsælar í sumar,“ segir Nancy.

Bæjarstjóri ósáttur við seinagang
„Við höfum verið að bíða eftir
því að talsmenn Orkubús Vestfjarða og Landsnets láti okkur
vita hvert aðveitustöðin eigi að
fara. Þá fyrst getum við byrjað
að skipuleggja framkvæmdir,“
segir Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Framkvæmdir við gerð ofanflóðavarna neðan
Gleiðarhjalla á Ísafirði hafa tafist
talsvert sökum þess að aðveitustöðu Orkubúsins og Landsnets
í Stóruurð hefur ekki verið færð
til, en hún stendur í hlíðinni ofan
Urðarvegar og Hlíðarvegs á Ísa-

firði. „Við höfum beðið eftir
svörum í ár. Þetta er hvimleitt
vandamál því verkefnið þarf að
hefjast,“ segir Daníel, en hann er
uggandi yfir töfunum og telur að
Orkubúið og Landsnet þurfi að
komast að niðurstöðu sem fyrst.
„Það sem veldur mér áhyggjur
er að þessi seinagangur seinkar
flutningnum á afveitustöðinni
sömuleiðis. Það er ár síðan við
pressuðum á þá með þetta og
ekkert hefur gerst. Því óttast ég
að ekki hafi verið sett upp neitt
tímaplan um hvernig eigi að

standa að þessu,“ segir Daníel,
en hann bindur engar vonir við
að framkvæmdir geti hafist í
sumar. „Nei, sumarið er svo sem
löngu farið hvað þetta varðar.
Við þurfum hinsvegar að fara að
hefja þessar framkvæmdir fyrr
en síðar. Hugmyndin var alltaf
sú að hefjast handa í sumar en
það er því miður ekki mögulegt.“
Landsnet og Orkubú Vestfjarða eiga aðveitustöðina í
Stóruurð og hafa síðastliðið ár
skoðað hvar best væri að byggja
nýja aðveitustöð.

Vilja að Landsnet greiði kostnað við flutning aðveitustöðvar
„Við höfum fyrir löngu gefið
út okkar niðurstöðu. Orkubúsið
vill að stöðin verði nokkurn veginn þar sem hún er og verði
einungis lítið færð,“ segir Kristján Haraldsson orkubússtjóri. Til
stendur að færa til aðveitustöð
Orkubúsins og Landsnets sem
stendur í Stóruurð fyrir neðan
Gleiðarhjalla á Ísafirði, en aðveitustöðin er á hættusvæði samkvæmt endurmati á hættum
vegna ofanflóða úr Gleiðarhjalla.
Framkvæmdir við gerð varnargarða vegna ofanflóða geta ekki
hafist fyrr en aðveitustöðin hefur

verið færð, en ekki hefur náðst
samkomulag á milli Orkubús
Vestfjarða og Landsnets um
hvert eigi að flytja stöðina.
„Landsnet vill flytja stöðina
inn í fjörð og við getum alveg
sætt okkur við það, en þá verða
þeir líka að borga kostnaðinn sem
hlýst af flutningum,“ segir Kristján, sem telur hagkvæmara að
færa stöðina frá hættusvæði yfir
á öruggt svæði, þannig að hún
væri áfram í Stóruurð. „Við viljum ekki leggja til aukinn kostnað
bara við það eitt að flytja stöðina
– því hún myndi þjóna tilgangi

sínum vel á þeim stað sem við
leggjum til.“
Rök Landsnets fyrir því að
flytja eigi stöðin inn í fjörð eru
að sögn Kristjáns þau að Landsnet telji að lega hennar inn í firði
myndi henta kerfi þeirra betur. Í
dag munu talsmenn Orkubúsins
og Landsnet funda og reyna að
komast að niðurstöðu í málinu.
Aðspurður um hvort vænta megi
endanlegrar niðurstöðu þá sagðist Kristján ekki geta lofað því.
„Ég vonast vissulega til þess, en
lofa engu.“
– gudmundur@bb.is
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Deloitte fer með rétt mál

„Það er algjörlega útilokað að
þessar tölur Deloitte séu rangar.
Þeir hafa ekki dregið neitt til
baka sem þeir hafa lagt fram.
Niðurstöður skýrslu Deloitte eru
þær sömu og koma fram í úttekt
Daða Más Kristóferssonar og
Stefáns Gunnlaugssonar um
frumvörpin,“ segir Einar Valur
Kristjánsson framkvæmdastjóri
Hraðfrystihússins Gunnvarar.
Fram kemur á vef Vísis og í
Fréttablaðinu að sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið telji endurskoðunarfyrirtækið Deloitte
falsa tölur í skýrslu sinni um afleiðingar veiðigjalds.
Í skýrslu Deloitte kemur fram
að ef frumvarp um stjórn fiskveiða verður samþykkt á Alþingi
muni það hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir fyrirtæki
í íslenskum sjávarútvegi. Skýrsl-

Einar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri HG.
unni hefur verið haldið á lofti af
útgerðarmönnum til að benda á

báglega stöðu íslenskra útgerðarfyrirtækja verði frumvarpið samþykkt. Einar Valur telur að skýrsla
Daða Más og Stefáns, sem skrifuð var að beiðni atvinnuveganefndar Alþingis, sýni svart á
hvítu að útreikningar Deloitte séu
ekki rangir. „Þessar niðurstöður
koma líka fram hjá KPMG, og
hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða ef út í það er farið. Allir
komast að sömu niðurstöðu útreikningar þeirra sem sömdu
frumvarpið byggja á röngum forsendum. Þeim ásökunum hafa
höfundar frumvarpsins aldrei
mótmælt,“ segir Einar Valur.
Á vef Vísis kemur fram að
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið meti niðurstöður Deloitte þannig að því hærri sem
tekjur á hvert kíló séu og því
hærri kostnaður, því verri séu

afkomuhorfur. Þannig rekni
fyrirtækið afskriftir sem hlutfal
af EBITDA (hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta)
og ofreikni vexti. Samkvæmt
Vísi vill ráðuneytið því meina að
greining Deloitte byggist á mati
afkomu og arðsemi veiða og
vinnslu, og hagi bókhaldslegum
stærðum eftir hentugleika.
Einar Valur telur að nóg sé að
líta til þess að stjórnvöld hafa
kallað til sín sérfræðinga til að
meta frumvarpið og áhrif þess á
sjávarútveginn, og niðurstöðurnar séu allar á einn veg. „Það einfaldlega verður að leggja þessi
frumvörp til hliðar og vinna þau
í samvinnu við atvinnugreinina.
Lágmarkskrafa okkar sem eru í
greininni er sú að frumvörpin
verði tekin til baka.“
– gudmundur@bb.is

Frá framkvæmdum við Suðurtanga.

Ný slippbraut við Suðurtanga
„Við munum endurbæta gamla
slippinn. Gamla slippbrautin er
svo að segja ónýt,“ segir Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson eigandi
Skipanausts ehf. á Ísafirði, en
fyrirtækið hefur fjárfest í nýrri
slippbraut sem kemur til með
stórbæta aðstöðu slippsins við
Suðurtanga á Ísafirði. Að sögn
Aðalsteins Ómars er gamli slippurinn ekki boðlegur í núverandi
ástandi. „Það hefur ekki verið
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gert við brautina í áratugi. Mjög
erfitt er að setja skip í slipp og
maður veit satt best að segja ekki
hvenær þetta stoppar alveg,“ segir Aðalsteinn. Enga stóra báta er
hægt að taka upp í slippinn í
sinni núverandi mynd, en með
tilkomu nýrrar dráttarbrautar
mun það breytast.
„Allir stóru bátarnir fara í slipp
annars staðar, en við vonumst til
að geta tekið þá alla upp í slipp

hér heima á næsta ári, þegar framkvæmdum við slippinn verður
lokið,“ segir Aðalsteinn Ómar.
Stefnt er að því að vinna við
endurbætur á slippnum út þetta
ár, en Aðalsteinn Ómar telur
raunhæft að endurbótum verði
lokið á næsta ári. „Það þarf einnig
að endurnýja teinanna sem eru
ofan í sjó.“
Brautin sem Skipanaust hefur
fjárfest í var áður í Daníels slipp

í Reykjavík, og er dráttarsleði.
Að sögn Aðalsteins Ómars eru
vonir bundnar við að brautin
muni skapa Skipanaust meiri
tekjumöguleika, enda sé gamla
brautin svo gott sem einskis nýt í
núverandi mynd. Skipanaust
keypti gömlu dráttarbrautina við
Suðurtanga af Ísafjarðarbæ árið
2010. Marzellíus Bernharðsson
lét smíða gamla slippinn á sínum
tíma.
– gudmundur@bb.is

Bátafloti Sjóferða
Hafsteins og Kiddýjar.

Allt klárt hjá
Sjóferðum
Hafsteins
og Kiddýjar
„Ég er búin að þrífa og
bóna alla þrjá bátanna – það
er allt klárt hjá okkur,“ segir
Guðrún Kristjánsdóttir, betur þekkt sem Kiddý, en hún
á og rekur Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar ásamt eiginmanni sínum Hafsteini
Ingólfssyni. Að sögn Kiddýjar er talsvert búið að panta
í ferðir sumarsins, en fyrstu
ferðirnar verða nú í maí
þegar farið verður út í eyjuna
Vigur. „Við byrjum ekki strax
á Hornstrandarferðunum,“
segir Kiddý, sem telur að
með tilkomu fleiri skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar í
sumar muni álagið á Sjóferðum aukast til muna. „Það
gefur augaleið. Meirihluti
okkar viðskiptavina eru erlendir ferðamenn og stór
hluti þeirra kemur í gegnum
skemmtiferðaskipin.“
Talsverð eftirspurn er meðal farþega skemmtiferðaskipa eftir ferðum út í Vigur
og á Hesteyri, en Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýjar bjóða
upp á ferðir þangað sem innihalda bæði leiðsögn og veitingar. Auk þess að bjóða upp
á dagsferðir, sigla Sjóferðir
einnig á hverjum degi til og
frá Hornströndum með farþega. Hver og einn getur því
pantað sér far til Hornstranda
og tekið bátinn nokkrum
dögum síðar til baka. Jafnt
Íslendingar sem útlendingar
sækja í áætlunarferðirnar til
Hornstranda að sögn Kiddýjar, en starfstímabil Sjóferða er frá maí fram í miðjan
september.
Sjóferðir var stofnað formlega árið 1998, en fyrirtækið
er með þrjá báta á sínum snærum, þá Guðrúnu Kristjánsdóttur, Blika og Ingólf.
– gudmundur@bb.is
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Stækkun Mjólkárvirkjunar
kostaði 500 milljónir króna
Árleg orkuvinnsla Mjólkárvirkjunar eykst um 6 GWh í kjölfar
stækkunar stöðvarinnar og standa
vonir til að hún verði í kringum
50 GWh. Heildar kostnaður við
stækkunina nemur um 500 milljónum króna en kostnaður við
stækkunar stöðvarhússins er um
110 milljónir króna. Vélarkaup
og uppsetning vélar nemur 360
milljónum króna og inntak og
pípa um 22 milljónir króna, að
því er fram kemur í ársskýrslu
fyrirtækisins.
Þar kemur einnig fram að
stækkun Mjólkárvirkjunar sé
ekki lokið eins og lagt var upp
með árið 2009 í kjölfar útboðs á
fjórum vélum, þar sem tvær
þeirra voru ætlaðar til endurnýjunar þeim sem fyrir voru og hinar
sem viðbót ofar á virkjunarsvæðinu. Ákveðið var að kaupa tvær
vélar en fresta endurnýjun Mjólkár I um óákveðinn tíma, aðallega
vegna efnahagshrunsins og treysta

smáar
Fjögurra manna fjölskylda
sem langar að skipta um hús
við fjölskyldu á Ísafirði í eina
viku í júlí. Við búum á Lækjarhjalla í Kópavogi. Húsið er ca.
180m² á tveimur hæðum með
fallegum garði og svölum.
Eruð þið til í að skipta um
húsnæði við okkur? Ef svo er
hringið í síma 699 4613 eða póst
á nataliachow89@gmail.com
eða niels@ss.is.

í staðinn á endingu hennar enn
um sinn. Einnig var hætt við nýja
virkjun, Mjólká IV, þar sem hún
kom illa út úr útboði og hagkvæmni á henni minnkaði þegar
ákveðið var stækka Mjólká II.
Áður en næstu vélakaup verða
ákveðin, mun liggja fyrir endurskoðuð áætlun fyrir nýjan kost
sem væri álíka stór og kæmi í

stað Mjólkár IV, þó með þeirri
breytingu að sú vél mun ekki
miðla vatni milli virkjunarkerfa,
heldur tilheyra efra kerfinu. Staðsetningin yrði fyrir ofan inntak
Mjólkár II, líkt og Mjólká III,
sem er staðsett ofan inntaks
Mjólkár I og skilar vatninu frá
sér í réttri hæð fyrir inntak hennar.

Hafist var handa í byrjun apríl
í fyrra við stækkun stöðvarhúss
við Borgarvog. Til fróðleiks má
nefna að þegar Mjólká I var tekin
í notkun árið 1958 var salurinn
127 m2 en er í dag 269 m2 eftir
stækkun sem gerð var árið 1975
og á síðasta ári.
Í ágúst í fyrra var 5,7 MW
vélin svo stöðvuð eftir rúmlega

35 ára rekstur. „Á þessum tíma
er vélin búin að framleiða 1.457
GWh. Til samanburðar framleiddu vatnsvélar Orkubúsins að
frátalinni vél II árið 2010 30
GWh og vél II 44 GWh. Á þessum tölum sést vel hversu hátt
hlutfall framleiðsla vélar II hefur
verið af heildarframleiðslu Orkubúsins,“ segir í skýrslunni.

Messíana hættir eftir 50 ár í starfi
„Ég byrjaði að kenna í skólanum þegar ég var í gagnfræðaskóla, svo var ég fastráðin 19 ára
og hef starfað þarna meira og
minna síðan,“ segir Messíana
Marzelíusardóttir kennari við
Tónlistarskóla Ísafjarðar sem er
að láta af störfum eftir að hafa
starfað nær allan sinn starfsferil
hjá skólanum. „Ég hef unnið við
skólann síðan árið 1961, en var
reyndar tíu ár í burtu. Þá var ég
við Tónlistarskóla Reykjavíkur
og í Húsmæðraskólanum, og náði
mér í eiginmann,“ segir Messíana
létt í bragði.
Messíana kenndi fyrst á píanó
en hefur kennt á harmonikku frá
árinu 1987. Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla
Ísafjarðar segir það mikinn missi
fyrir skólann er Messíana lætur
af störfum. „Hún var mikill brautryðjandi í harmonikkukennslu,
ekki bara hér, heldur á landinu

Messíana Marzelíusardóttir.
öllu. Þegar hún byrjaði að kenna safna harmonikkum, en safn
á harmonikku hér hafði ekki áður þeirra hjóna er hægt að sjá á
tíðkast að kenna eftir nótum og Byggðasafninu í Neðstakaupnámskrá á hljóðfærið,“ segir Sig- stað. Þar gefur að líta um 170
harmonikkur. Að sögn Sigríðar
ríður.
Eiginmaður Messíönu, Ásgeir lá beinast við að biðja Messíönu
Sigurðsson, hóf á sínum tíma að um að taka að sér harmonikku-

kennslu í skólanum þegar Harmonikkufélag Vestfjarða gaf
skólanum nokkur hljóðfæri. „Ég
held að Messíana hafi aldrei haft
neinn sérstakan áhuga á harmonikkum en hún lærði þetta og
hóf að kenna hjá skólanum og
reyndist það mikil blessun fyrir
skólann,“ segir Sigríður, og bætir
því við að eini nemandinn sem
lokið hefur einleikaraprófi frá
Listaháskóla Íslands í harmonikkuleik sé Helga Kristbjörg
Guðmundsdóttir, en hún lærði
undir handleiðslu Messíönu á
Ísafirði.
„Við munum sakna hennar hér,
hún er samviskusöm, dugleg,
skemmtileg og einkar vel liðin
meðal samkennara sinna,“ segir
Sigríður, en hún mun vafalítið
leitast við að Messíana verði
skólanum innan handar í harmonikkukennslu í framtíðinni.
– gudmundur@bb.is

Orð og gerðir
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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Fróðlegt er að fylgjast með því sem stjórnmálamenn segja og því
sem þeir gera. Mikið er rætt um af hálfu ríkisstjórnar að vernda þurfi
náttúruna. Samt streyma erlendir ferðamenn yfir landið og af því
verður ánauð. Ekki er að sjá að í gangi sé vinna við að takast á við
vandann. Hugsunin er, að því er best verður séð, bundin við að koma
í veg fyrir virkjanir og er ekki hlustað á forstjóra Landsvirkjunar í
þeim efnum. Annar ráðherra dásamar ferðamennina og allir stjórnmálamenn sýnast vera á móti fjárfestingum kínversks skálds á
Grímsstöðum á Fjöllum. Verst er þó að horfa upp á eyðileggingu af
völdum utanvegaaksturs. Í áratug hefur verið talað um að setja reglur. Ekkert gerist og skiptir engu hver fer með umhverfismál af hálfu
ríkistjórnar. Hér væri þó hægt að skattleggja tækin, stóra jeppa og
torfærutæki, sem notuð eru til þessarar afar óhuggulegu iðju að
skemma viðkvæman gróður, einkum á hálendinu. Aldrei er nefnt að
hestar troða mikið niður, en alltaf skammast út í sauðfé, sem bjargað
hefur þjóðinni frá hungri um aldir og kitlar bragðlauka landsmanna
við grill og víðar.
Sennilega er að bera í bakkafullan lækinn að nefna heilsutjón af
völdum nagladekkja, enda reynir meira á það í þéttbýli en víðast
hvar á Vestfjörðum. Sænsk rannsókn leiddi í ljós að árlega mætti
rekja dauða 25 manna í Svíþjóð til svifryks af völdum notkunar
nagladekkja. Málið hefur stundum verið rætt í kringum Miklubraut

í Reykjavík án þess að nokkuð gerðist. Skattleggja mætti nagladekk
og lækka á móti tolla og gjöld af alvöru gúmmídekkjum sem duga
vel í snjó og hálku. Verri er þó aðförin að lífeyrissjóðum. Ríkisstjórnin vill endilaga koma höndum á þá og fá þá til að brjóta lög
með alls kyns fjárframlögum sem eru utan þeirra sviðs. Þegar þeir
þráast við er talað um skattlagningu. Algerlega hefur gleymst að
verið er að fjalla um fjármuni fólks sem lagt hefur í sjóðina og
mun sjálft greiða skatt af útgreiðslum þegar til þeirra kemur.
Allra verst er þó að gleyma því að skuld eins er eign annars,
vernduð af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, sem allir reyna
nú að kenna um ófarir sínar og annarra. Ekki verður hjá því komist að víkja að því að stjórnvöld létu sleppa dæmdum mönnum úr
haldi, sem komið höfðu til Íslands á fölsuðum skilríkjum. Mennirnir litu ekki út fyrir að vera þau börn sem þurfti að vernda með
því að sleppa þeim. Enda gengur sú saga um samfélagið að þeir
hafi reynst um eða yfir tvítugt. Ekki heyrist orð frá ríkisstjórninni.
Hún veit þó að líki henni ekki lögin getur hún alltaf fengið hlýðna
flokksfélaga sína til þess að breyta þeim og sé það ónógt má leita
til fylgislausra þingmanna smáflokks. Það gleymdist að enn er
þrígreining ríkisvalds bundin í stjórnarskránni. Annað gleymdist.
Í gildi eru alþjóðasamningar um flóttamenn. Þeir þurfa líka að
lúta lögum.
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290 milljóna króna hagnaður
Orkubú Vestfjarða skilaði
287,8 milljóna króna hagnaði
fyrir skatta á síðasta rekstrarári.
Að teknu tilliti til tekjuskatts
nam hagnaðurinn rúmum 230
milljónum króna. Þetta kom
fram á aðalfundi fyrirtækisins
sem haldinn var fyrir stuttu.
Afskriftir námu alls 278,4 milljónum króna. Eignir Orkubús
Vestfjarða í árslok 2011 voru
metnar á tæpa sex milljarða
króna, en heildarskuldir 757
milljónir króna. Í ársskýrslu

Orku-búsins segir m.a. að árið
2009 hafi sú ákvörðun verið tekin
að virkja og endurnýja Mjólkárvirkjum á árunum 2010 og 2011,
en þá var gert ráð fyrir kostnaði
upp á einn milljarð króna.
Fjármagna átti verkið með fé
frá rekstri á árunum 2010-2012,
þannig ekki þyrfti að taka langtímalán vegna framkvæmdanna.
Í skýrslunni kemur fram að þetta
hafi gengið eftir og virkjunin
Mjólká II var tekin í notkun undir
lok síðasta árs. Heildarkostnaður

við virkjunina var 900 milljónir
króna.
Alls var 662 milljónum króna
varið til fjárfestinga á árinu 2011,
en allar fjárfestingar fyrirtækisins
voru kostaðar af eigin fé eða
greiddar af þeim sem þeirra óskuðu. Má þar nefna endurnýjun
Bíldudalslínu vegna fyrirhugaðrar spennuhækkunar og endurnýjun Reykjanesálmu í Reykhólalínu. Auk þess var lagður nýr
sæstrengur frá Reykjanesi að
Nauteyri í Ísafjarðardjúpi, og

Mýrarárvirkjum gerð fjarstýranleg.
Verðskrár Orkubús Vestfjarða
hækkuðu 1. janúar árið 2011, en
verðskrá fyrir flutning og dreifingu raforku hækkaði um 6% og
verðskrá fyrir hitaveitur sömuleiðis. Þann 1. júlí hækkaði verðskrá raforkusölu um 2,8%.
Í formála skýrslunnar segir
Kristján Haraldsson, orkubússtjóri, að rafmagnsverð á Vestfjörðum standist fyllilega samkeppni við það sem best gerist

annars staðar á landinu. Orkukostnaður heimila og fyrirtækja sé hinsvegar hærri á
Vestfjörðum en ástæðan að
baki þess er sú að á Vestfjörðum er ekki aðgangur að ódýrari
orkugjöfum en rafmagni til
húshitunar.
Kristján Haraldsson leggur
áherslu á að mikilvægt sé, ef
tryggja eigi byggð á svæðinu,
að þessi búsetumismunun verði
jöfnuð.
– gudmundur@bb.is

Vatnsþrýstingi ábótavant í Hnífsdal
„Samkvæmt reglum Ísafjarðarbæjar ber sveitarfélaginu skylda
til að afhenda vatn til heimila
sem eru 4 bör (400kPa). Hér í
Hnífsdal er helmingi lægri þrýstingur á vatninu og hefur verið í
fjölda ára,“ segir Páll Halldórsson skipstjóri og íbúi við Hlégerði
í Hnífsdal. Páll hefur undanfarna
daga mælt vatnsþrýstinginn á
ýmsum heimilum í Hnífsdal og
er hann umtalsvert lægri en á
Ísafirði. Að sögn Páls hefur þetta
ýmis óþægindi í för með sér – en
aðallega er hann þó uggandi yfir
þeirri hættu sem gæti skapast ef
kvikna myndi í húsi í Hnífsdal.
„Í dag (miðvikudag í síðustu
viku) hefur slökkviliðið á Ísafirði
verið að þrífa Bolungarvíkurgöng. Af þeim sökum er vatnsþrýstingurinn kominn niður í 0,9
bör. Þetta er þess valdandi að
varla lekur vatn úr krönunum. Ef
kvikna myndi í í bænum væri illt
í efni því ég sé ekki hvernig
slökkviliðið hefði yfir nægjanlegum þrýstingi að ráða til að fylla
annan bíl af vatni,“ segir Páll.
Aðspurður um áhyggjur Hnífsdælinga segir Þorbjörn Jóhann
Sveinsson, slökkviliðsstjóri Ísafjarðarbæjar að brunahanarnir í
Hnífsdal séu lægra í vatnsþrónni
heldur en neysluvatn íbúanna.
Það geri það að verkum að notk-

un vatns úr brunahönum ætti ekki
að hafa áhrif á vatnsnotkun heimila. „Við ættum sjálfir alltaf að
hafa nægilegan þrýsting á vatninu, ef kæmi til þess að slökkva
eld í Hnífsdal,“ segir Þorbjörn,
en bætir því við að vatnslagnir í
Hnífsdal séu orðnar gamlar og
úr sér gengar. Páll gefur ekki
mikið fyrir rök Þorbjörns og segist hafa séð með eigin augum
hvernig vatnsþrýstingurinn lækkaði þegar slökkviliðsmennirnir
streymdu vatni inn á slökkvibílinn.
Jóhann Birkir Helgason hjá
tæknideild Ísafjarðarbæjar viðurkennir að vandi Hnífsdælinga
eigi við rök að styðjast. Ekki sé
þó hægt að breyta ríkjandi
fyrirkomulagi þar sem það sé of
kostnaðarsamt. „Það þyrfti að
endurnýja tvær götur, Dalbraut
og Heiðarbraut. Sá kostnaður
hleypur á tugum milljóna. Það
eru einfaldlega ekki til peningar
til að standa í þess háttar framkvæmdum á þessum tímapunkti,“
segir Jóhann Birkir, en bætir því
við framkvæmdirnar séu hluti af
tíu ára framkvæmdaáætlun tæknideildar Ísafjarðarbæjar. Aðspurður hvort möguleg hætta sem stafa
myndi af vatnsleysi ef kvikna
myndi í húsi í bænum gæti breytt
einhverju um áætlanir bæjarins,

Á þessari mynd sést venjulegur þrýstingur á
vatninu í Hnífsdal, 2.1 bör. Myndir: Páll Halldórsson.
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sagði Jóhann að slíkt yrði vissulega að skoða alvarlega.
Páll Halldórsson telur einnig
að ef Hnífsdælingar fá ekki að
njóta vatns í sama mæli og aðrir,
ættu þeir að borga minni skatt.
„Við viljum bara fá vatn eins og
allir aðrir, ef ekki ættum við bara
að borga hálfan vatnsskatt. Það
er út í hött að rukka fyrir fullan
vatnsskatt ef við fáum ekki allt
það vatn sem við borgum fyrir.“
– gudmundur@bb.is

Hér sést lækkun niður í 0,9 bör við fyllingu á slökkviliðsbíl.

Aðalfundur
Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga verður haldinn þriðjudaginn 29. maí kl. 19:00 í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 4. hæð.
Áður en gengið verður til hefðbundinnar dagskrár aðalfundar,
verður boðið upp á léttan málsverð.
Dagskrá:
1. Setning fundarins.
2. Kosning starfsmanna fundarinar.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Kynntur ársreikningur starfsárið 2011.
5. Ákvörðun félagsgjalds og hlutfall í vinnudeilusjóð.
6. Kosning stjórnar og vinnudeilusjóðs.
7. Lögð fram tillaga um laun til stjórnenda og nefnda.
8. Önnur mál.
Stjórnin.
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Kristín Harpa komst í úrslit
í Hæfileikakeppni Íslands
Ísfirðingurinn Kristín Harpa
Jónsdóttir var á meðal þeirra áttatíu þátttakenda sem komust
áfram í Hæfileikakeppni Íslands
sem haldin var í fyrsta sinn í ár.
Ríflega 800 manns tóku þátt í
forkeppninni en bestu atriðin
voru sýnd í fimm sjónvarpsþáttum á Skjáeinum.
Kristín Harpa komst alla leið í
úrslitin en alls urðu 18 atriði fyrir
valinu. Þar var sigurvegari valinn
af þjóðinni með dyggri aðstoð
dómnefndar keppninnar en hana
skipuðu þau Anna Svava Knútsdóttir leikkona og uppistandari,
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
leikkona og Þorvaldur Davíð
Kristjánsson leikari. Tíu ára gamalt danspar stóð uppi sem sigurvegari en Kristín Harpa vakti
mikla athygli fyrir fagran píanóleik.
Ævintýrið hjá unga píanóleikaranum byrjaði fyrr í vetur.
„Ég sendi myndband til mbl.is
í lok mars og fékk svo að vita nokkru
seinna að ég væri komin áfram.
Það kom mér frekar á óvart enda
var ég ekkert að gera mér upp
vonir. Ég fékk símtal á fimmtudagskvöldi þar sem ég var látin
vita að ég hefði komist áfram og
þyrfti að koma í sjónvarpsupptökur fyrir sunnan á föstudeginum.“
– Voru upptökurnar ekkert
stressandi.
„Ekki eins mikið og ég átti
von á. Dómararnir voru að tala
við mann og hvetja á meðan þær
voru svo það myndaðist góð
stemmning. Mamma var líka
með mér sem var mjög þægilegt.“

Góð reynsla
Kristín Harpa segist hafa haft
gaman af því að vera um stund í
sviðsljósinu.
„Mér finnst þetta hafa verið
mjög góð reynsla. Ég lærði mjög
mikið af þessu og fékk að sjá
hvernig svona lagað fer fram
baksviðs. Svo var líka skemmtilegt að fá svona athygli. Ég
kynntist líka ágætlega hinum
keppendunum á meðan við vorum að bíða eftir því að koma
fram.“
Kristín Harpa er ekki óvön því
að koma fram en hún spilað á
fjölda skólatónleikum þar sem
hún hefur verið við nám við Tónlistarskóla Ísafjarðar frá barnsaldri.
„Ég var í þriðja bekk þegar ég
byrjaði í Tónlistarskólanum og
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hef líka verið að keppa í píanóleik
svo ég var alveg vön að koma
fram.“

Tónlistin í fyrirrúmi
Innt eftir því hvað hún ætli að
verða er hún verður fullorðin
segist Kristín Harpa ekki svo viss
um að hún verði píanóleikari en

mjög líklega muni hún fást við
eitthvað tengt tónlist.
„Píanóleikurinn er meira svona
áhugamál og mér finnst ekki
mjög spennandi að hugsa mér að
gera það að atvinnu. En það gæti
vel verið að það verði eitthvað
annað tengt tónlistinni.“
Aðspurð segist Kristín Harpa
ekki eiga önnur áhugamál en tón-

listina.
„Ég er í píanónámi, söngnámi
og í kór í Tónlistarskólanum svo
það kemst eiginlega ekkert annað
að en tónlist.“
Kristín Harpa er að ljúka
grunnskólanámi en aðspurð um
framhaldið segist hún hafa í
hyggju að halda áfram tónlistarnámi.

„Ég ætla í Menntaskólann á
Ísafirði og þá get ég haldið áfram
að æfa á píanó í TÍ. Ég er að fara
taka þátt í píanókeppni í nóvember, það er mjög spennandi að
taka þátt í svona keppni.“
Eflaust verður spennandi að
fylgjast með þessum unga tónlistarmanni á næstu misserum og
óskar BB henni alls hins besta.
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Sælkeri vikunnar eu Kristján Haraldsson og Halldóra Magnúsdóttir á Ísafirði

Pestofylltar kjúklingabringur með
Camenbertsósu
Þau bjóða upp á kjúklingabringur fylltar með pestó og
camenbertsósu, og rabbabaraköku frá Skáni í eftirrétt. Uppskriftin er passleg fyrir fjóra.
4 skinnlausar kjúklinga
bringur
3 msk grænt pesto
2 msk brauðrasp
1 msk olífuolía
Blandið saman pesto og
raspi, stingið vasa í bringurnar
að ofanverðu og fyllið hann
með pestoblöndunni.
Bringurnar eru snöggsteiktar á pönnu með smá olíu síðan
eru þær settar í eldfast mót,
penslaðar með pesto og settar
í 180° heitan ofn í 14 mínútur.
Bringurnar eru skornar í um 12 cm. þykkar sneiðar og bornar
þannig fram.
Sósan
½ rauðlaukur fínt saxaður

2 msk basilka fínt söxuð
1 msk olífuolía
1 dl hvítvín
1 peli rjómi
1 camenbertostur
Kjúklingakraftur Oskar eftir
smekk
Mýkið rauðlaukinn í olíunni
bætið basilku og hvítvíni út í og
látið suðuna koma upp. Hitið
rjóma og brytjið ostinn út í, þegar
osturinn hefur samlagast rjómanum er er osthratið sigtað frá og
rjómablöndunni bætt út í sósuna.
Kjúklingakrafti bætt í eftir smekk
Má þykkja með ljósum sósujafnara ef þarf.
Með þessum rétti er gott að
hafa hrísgrjón, ferskt grænmetissalat og heit smábrauð.
Smábrauð
500 g hveiti
100 g heilhveiti
150 g fjölkornablanda

1 pk þurrger
1 tsk salt
2 msk hrásykur
90 g smjör
3 dl mjólk
1½ dl vatn
1 egg
Öllu mjöli ásamt sykri og salti
er blandað vel saman. Smjörið
brætt og mjólkinni hellt í þannig
að blandan verði fingurheit og
hellt saman við þurrefnin. Egginu bætt við og síðast volgu vatni
(30°) en gæta skal þess að hafa
deigið ekki of þurrt. Hnoðað vel
saman og látið hefast í ca 40-45
mínútur. Búnar til bollur og raðað
saman í hring. Gott er að teikna
hring á bökunarpappír áður en
bollunum er raðað upp. Deigið
dugar í 2 hringi í matardiskastærð
og gott er að miða við að 14
bollur séu í hvorum hring. Látið
hefast aftur í ca 10-15 mínútur.
Síðan penslað með eggi og bakað
við 200° í ca 20 mínútur. Bollurn-

ar má skreyta með ýmsum fræjum eftir hugarflugi hvers og eins.
Þetta er heldur meira brauð en
þarf með kjúklingnum en nýtist
vel í nokkra daga á eftir.
Þar sem sumarið nálgast og
rabbabarinn fer að vaxa látum
við fylgja góðan eftirrétt
Rabbabarabaka frá Skáni
400g rabbabari
1/2 dl hveiti
2 egg
2 og 1/2 dl. sykur
Þvoið rabbabarann og skerið í
2 cm bita. Blandið saman rabbabara, hveiti, sykri og eggjum.
Setjið í smurt eldfast mót u.þ.b.

24 cm í þvermál.
1 og 3/4 dl hveiti
1 og 1/2 dl púðursykur
50g smjör
Hnoðið saman hveiti, púðursykur og smjöri og myljið
yfir rabbabarafyllinguna. Hitið ofninn í 200°C og bakið í
u.þ.b. 45 mín. Berið fram volgt
með rjóma og/eða ís.
Við skorum á Lindu Rós
Kristjónsdóttur og Sigurð
Gunnarsson að deila með lesendum blaðsins leyndarmálum sínum varðandi matseldina. Það verður enginn svikinn
af því sem þau hafa fram að
færa.

Útskriftarnemar fögnuðu
Hefð er fyrir því að fjölskyldur útskriftarnema við Menntaskólann á Ísafirði snæði saman kvöldverð að kvöldi útskriftardags.
Kvöldverðurinn var haldinn í íþróttahúsinu á Torfnesi þar sem
dýrindis veitingar voru á boðstólum. Skólakór Menntaskólans á
Ísafirði söng fyrir gesti á meðan þeir snæddu. Að loknum kvöldverði
spilaði hljómsveitin Húsið á sléttunni fyrir dansi, en þar hristu
bæði ungir sem aldnir á sér mjaðmirnar, og fögnuðu þessum
merka áfanga í lífi þeirra 35 nemenda sem brautskráðust frá
Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag. Ljósmyndari Bæjarins
besta var á svæðinu á laugardag og tók meðfylgjandi myndir.

Aðalfundur Styrktarsjóðsins Framfarar
Aðalfundur Styrktarsjóðsins Framfarar verður haldinn í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði föstudaginn 1. júní kl. 20:00.
Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf og önnur mál.
Allir velunnarar sjóðsins eru velkomnir.
Styrktarsjóðurinn Framför.
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