Bjó í þriggja landa borg

– sjá bls. 6-7.

Hann er kominn á Ísafjörð á ný eftir sex ára
búsetu í Sviss. Þar gildir heiðursmannareglan,
öfugt við Ísland. Í Sviss stóð hann meðal
annars fyrir tónleikahaldi og innflutningi á
íslenskri tónlist og gróðursetningu trjáa í
Ölpunum. Þar brann líka skeggið hans á ZZ
Top tónleikum. – Snorri Örn Rafnsson er í
viðtali vikunnar.
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Leitað
að æti!

Vaktstjóri Ísafirði
Tvö störf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni á
Ísafirði eru laus til umsóknar. Um 100% störf er
að ræða.
Yfir vetrartímann er unnið á vöktum sem
spannar tímann frá 05:30 til 22:00. Yfir sumartímann er unnin hefðbundin dagvinna.
Starfssvið
· Vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði og
mælitækjum ásamt greiningu á upplýsingum
frá þeim.
· Upplýsingamiðlun og útsending viðvarana,
ásamt boðun og stjórnun aðgerða.
· Umsjón og viðhald á greiningar- og skráningarbúnaði tækja
· Viðhald og þjónusta vega, vegganga og
vegbúnaðar
· Ýmis vinna í starfsstöð á Ísafirði
Menntunar- og hæfniskröfur
· Iðnmenntun, framhaldsskólapróf eða sambærilegt
· Góð kunnátta í íslensku
· Tölvukunnátta nauðsynleg
· Almennt bílpróf
· Æskilegt er að viðkomandi hafi réttindi á
vinnuvélar
· Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu
á aðstæðum m.t.t. vega og veðurs á landinu
· Haldgóð þekking á fjarskipta- og tæknibúnaði
· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
· Góðir samstarfshæfileikar
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinar
eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi
ríkisins og SFR stéttarfélags í almanna þjónustu.
Umsóknarfrestur er til 22. júní 2015. Umsóknir berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar,
netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi
fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er
eftir.
Ráðið verður í störfin fá 1. september 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur R. Björgvinsson, yfirverkstjóri í síma 522
1661
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Bolvískur afburðanámsmaður

Bolvíkingurinn Elías Jónsson
lauk á síðasta ári BS-prófi í iðnaðar- og vélaverkfræði frá Háskóla Íslands með fyrstu ágætiseinkunn. Síðan ákvað hann að
bæta við sig ári til að fá BS-gráðu
í tölvunarfræði, sem hann er núna
að klára. Þar hefur hann líka fengið afburðagóðar einkunnir í einstökum kúrsum.
„Það voru tölvunarfræðikúrsar
í verkfræðináminu sem vöktu
áhuga minn,“ segir hann í spjalli
við Bæjarins besta. Elías gat valið
úr erlendum háskólum til framhaldsnáms, en niðurstaðan varð
sú að hann fer til Kanada í haust

í meistaranám í tölvunarfræði við
Toronto-háskóla. Námstíminn
þar verður samtals sextán mánuðir, þar af átta mánuðir í námið
sjálft og aðrir átta í starfsreynslu,
sem hann fær reyndar greidd laun
fyrir.
Foreldrar Elíasar eru hjónin
Sigrún Sigurðardóttir og Jón Þorgeir Einarsson í Bolungarvík.
Sumarstörf hans voru lengst af
að stunda sjó frá Bolungarvík,
eins og hann á kyn til. Í fyrra var
hann síðan við verkfræðistörf hjá
Isavia á Keflavíkurflugvelli og
þar áður var hann í sumarskóla í
sjálfum Stanford-háskóla í Kali-

forníu.
Unnusta Elíasar er Aldís Braga
Eiríksdóttir (Böðvarssonar), sem
útskrifaðist frá Verzlunarskólanum fyrir stuttu. Hún ætlar með
honum út til Kanada. „Hún ætlar
að vera í staðarnámi í tölvunarfræði við Háskóla Íslands en fá
leyfi til þess að stunda námið í
Kanada og mun því þurfa að skila
öllum verkefnunum sínum rafrænt til kennara.“
Í tómstundum hefur Elías verið
mikið í golfi, en stundaði það
samt meira á sumrin heima í Bolungarvík en hann hefur haft tök á
síðustu ár.

Dýrfiskur og Fjarðalax
í sameiningarviðræðum
Fiskeldisfyrirtækin Dýrfiskur
og Fjarðalax eiga í viðræðum
um sameiningu fyrirtækjanna.
„Þetta er ekki komið langt á veg.
Við höfum átt í samvinnu og
ætlum að taka sumarið í að ræða
betur fleiri fleti á auknu samstarfi
og mögulega sameiningu að hluta
til,“ segir Sigurður Pétursson,
framkvæmdastjóri Dýrfisks.
Á fimmtudag var undirrituð
viljayfirlýsing um sameiningarviðræður. Starfsfólki fyrirtækj-

anna hefur verið tilkynnt um viðræðurnar. „Þetta er algjörlega á
frumstigi, en við vildum samt
kynna þetta fyrir starfsfólki sem
fyrst. Við reiknum ekki með skýrum línum fyrr en seinni part sumars – það er sá tími sem við erum
að gefa okkur,“ segir Sigurður.
Hann segir hagræðingu í rekstri
ekki vera leiðarljósið í viðræðunum. „Fyrirtækin hafa byggst upp
með ólíkum hætti. Dýrfiskur hefur fyrst og fremst verið að leggja

grunn að vexti fyrirtækisins með
uppbyggingu innviða, til dæmis
með byggingu seiðaeldisstöðvar
í Tálknafirði, á meðan Fjarðalax
hefur verið í mun hraðari uppbyggingu í sjálfu sjóeldinu. Sameinað fyrirtæki hefði betri grunn
til hraðari vaxtar,“ segir Sigurður.
Þess er ekki að vænta að samruninn hafi í för með sér uppsagnir eða fækkun starfa. Frekar er
búist við auknum umsvifum.
– smari@bb.is
FIMMTUDAGUR 11. JÚNÍ 2015

FIMMTUDAGUR 11. JÚNÍ 2015

3

Erfitt að reka fjarskipabúnað á Hornströndum

Útgefandi:
Afgreiðsla og ritstjórn:
Ritstjóri BB og bb.is:
Ábyrgðarmaður:
Blaðamaður:
Auglýsingar:
Prentvinnsla:
Upplag:
Dreifing:
Stafræn útgáfa:
Önnur útgáfa:

Gúttó ehf., kt. 680501-2620
Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560
Sigurjón J. Sigurðsson, 892 5362, bb@bb.is
Sigurjón J. Sigurðsson.
Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
Litróf ehf.
2.200 eintök
Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll heimili
á norðanverðum Vestfjörðum
www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
Á ferð um Vestfirði
ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum
fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Fjarskiptamál sjófarenda og
smábátasjómanna sem sækja
austur undir Horn eru ekki eins
og best verður á kosið og ræðst
það af erfiðum aðstæðum. „Það
eru tæknileg vandamál að glíma
við. Þarna eru há fjöll og mikil
björg og erfitt að koma fyrir
stöðvum á svæðinu. Það er stöð
á Straumnesi, en það er rafmagn
sem er vandamálið,“ segir Ásgrímur L. Ásgrímsson, framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar. Sigurður Hjartarson, sjómaður í Bolungarvík,

hefur bent á það, að sæki sjómenn
austur fyrir Straumnes, þá detti
út bæði sjálfvirka tilkynningaskyldan og sími, og fyrir austan
Horn sé lélegt talstöðvasamband.
„Það er verið að reyna að nota
sólarsellur til að hlaða búnaðinn,
en það er nú þannig að stundum
er lengri tími sem ekki skín sól.
Fyrst á vorin eru loftnet oft
skemmd eftir veturinn, því það
gerir mikil veður á þessu svæði.
Það eru varðskipsmenn núna á
leið upp á Straumnes að gangsetja
rafstöð til að hlaða inn á geyma

sem sólarsellan á svo að halda
við. Þyrlan reyndi að fara upp á
Straumnes í síðustu viku en það
var ekki hægt að lenda vegna
veðurs.
Neyðarlínan sér um búnaðinn
og segir Ásgrímur að fyrirtækið
reyni sitt allra besta til að sjá til
þess að hann sé í lagi.
„Við hvetjum sjófarendur til
að hlusta á rás 16. Það eru oft
bátar út af Hornvík sem við getum náð í, og þeir geta hjálpað
okkur að ná í báta sem eru á
skuggasvæðum,“ segir hann.

Ritstjórnargrein

Spellvirki
Vera kann að hvasslega þyki til orða tekið með yfirskrifinni. Svo er
þó að staðið þar sem ekki verður annað séð en að yfirvofandi sé
hryðjuverk í tónlistarframhaldsnámi á landsbyggðinni. Eldar hafa
verið kveiktir í tjaldbúðum menntamálaráðherra Íslands. Þaðan hafa
borist boð um að ríkið hætti öllum stuðningi við framhaldsnám í tónlist utan Reykjavíkur. Tónlistarskólar, sem fram til þessa hafa gegnt
þessu hlutverki vítt og breitt um landið, geti bara átt sig, eins og það
er stundum orðað.
Lögum samkvæmt eru tónlistarskólarnir á ábyrgð sveitarfélaganna
en samkvæmt samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga, frá 2011,
,,um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda,“ hefur
ríkið lagt fram 250 – 300 milljónir í framhaldsnámið í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þessu, segir 25 manna hópur tónlistarskólastjóra af öllu landinu, vill ráðherra nú kippa til baka og semja í þess
stað við samhnoð Tónlistarskólans í Reykjavík og Tónlistarskóla
FÍH. Í greinargerð sem skólastjórarnir 25 hafa sent frá sér segja þeir
afleiðingar fráhvarfsins frá samkomulaginu, sem verið hefur í gildi,
vera meðal annars: Jafnrétti til náms með tilliti til búsetu skerðist;
gjörningurinn er byggðapólitík með öfugum formerkjum; mat á tónlistarnámi í framhaldsskólum landsins skerðist og snarlega er vegið
að tónlistarskólum sem hafa staðið myndarlega að framhaldsnámi,
svo dæmi séu tekin.
Skjótið fyrst, spyrjið svo! er sagt vera eitt af mörgum orðatiltækjum
í Bandaríkjunum. Í herbúðum ráðherrans eru kveiktir eldar og síðan
er þolendum, sem þeir beinast gegn, bent á að anda rólega, óvarlegt sé
að draga viðamiklar ályktanir af upplýsingum sem nú liggja fyrir og
stöðu málsins. Það sé á upphafsreit. Þetta sé bara allt til skoðunar.
Hvað veldur að nú sé talið brýnt að hverfa frá ríkjandi kerfi um
styrkveitinga til hinna fjölmörgu, góðu tónlistarskóla, er spurning út
af fyrir sig? Ýmsar hugmyndir eru sagðar á lofti, þar á meðal nýr
framhaldsskóli, að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu! (Nemendafjöldi
tilgreindu skólanna tveggja var á síðustu haustönn um 240, en á öllu
landinu voru þeir um 900 að tölu.) Hvar á að koma mismuninum fyrir. Byggja eina skólahöllina enn í Reykjavík? Varla hrökkva 300
milljónir á ári langt til þeirra hluta?
Spellvirkið sem blasir við tónlistarskólum á landsbyggðinni jafngildir margra ára afturhvarfi frá rétti til náms. Landsbyggðin má ekki
við slíku. Áhyggjur stjórnenda tónlistarskóla á landsbyggðinni eru
þungar og láir þeim enginn. Horft til fjölda og ferils margra nemenda
frá þessum skólum í gegnum árin er ljóst að skaðinn verður mikill,
fari sem fram horfir. Alþingi verður að taka í taumana.
– s.h.

Spurning vikunnar
Ertu sátt(ur) við stöðu hátíðarhalda á Ísafirði í tilefni sjómannadags?

Alls svöruðu 373.
Já sögðu 42 eða 11%
Nei sögðu 232 eða 62%
Alveg sama sögðu 99 eða 27%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Kátir voru karlar.

Feitafélagsmenn kveðja veturinn
F.C. Feitafélagið á Ísafirði
kom saman og kvaddi
veturinn í og við sumarbústað í Tunguskógi í Skutulsfirði síðdegis á föstudag.
Eins og sjá má á þessum
myndum, sem Marzellíus
Sveinbjörnsson tók, er heldur
fátt kvenna í þeim annars
ágæta félagsskap. Auk þess
að stunda knattspyrnu þegar
þannig liggur á körlunum
hefur félagið einnig veitt
bjartsýnisverðlaun í fjölda
ára.
Meðal þeirra sem verðlaunin hafa hlotið má nefna
tónlistarhátíðina Aldrei fór
ég suður, Ástarvikuna í
Bolungarvík, Sjávarþorpið
Suðureyri og ferðaþjóninn
Frigga Jó (Friðrik Jóhannsson) og farþegabát
hans Ramónu. Fyrirmynd
bjartsýnisverðlauna Feitafélagsins eru Bjartsýnisverðlaun Brøstes, sem veitt
voru hérlendis tvo síðustu
áratugi síðustu aldar.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Jón Rafn Oddsson
lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða sunnudaginn 7. júní sl.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 13. júní kl. 14:00.
Gunnsteinn Jónsson Mariam Esmail
Oddur Jónsson Kolbrún Guðjónsdóttir
Kristín Karlsdóttir Ingimar Halldórsson
börn, barnabörn og barnabarnabörn.
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Bjó í þriggja

landa borg í Sviss
Snorri Örn Rafnsson fluttist
fyrir tæpu ári aftur til Ísafjarðar
eftir sex ára búsetu í Sviss. Bæjarins besta tók Snorra á spjall til
að fræðast um hans ýmsu ævintýri í landinu hlutlausa, sem meðal annars fólust í tónleikahaldi
og innflutningi á íslenskri tónlist
til Sviss, gróðursetningu trjáa í
Ölpunum og skeggbruna á ZZ
Top tónleikum.
Þrátt fyrir að hafa slitið barnsskónum á Suðurlandi og ekki
flutt á Ísafjörð fyrr en á unglingsaldri segist Snorri telja sig
Ísfirðing.
„Ég fluttist til Ísafjarðar 18
ára gamall. Við bjuggum þá á
Selfossi og ég var að læra kjötiðn
hjá Sláturfélagi Suðurlands á
Hvolsvelli. Þegar ég hafði lokið
verklega hlutanum ákvað ég að
fara vestur til að vinna, þar sem
fjölskylda mín hafði flutt þangað
nokkru áður. Ég ætlaði bara að
vinna mér inn smá pening áður
en ég færi í bóklega hlutann, en
ég fór svo aldrei í hann.
Á Ísafirði kynntist ég fljótlega
mörgum af mínum albestu vinum
í dag og þá varð ekki aftur snúið.
Ég hef litið á Ísafjörð sem heimili
mitt síðan þá.“
Kynntist stelpu frá Sviss ...
– Hvernig kom það til að þú
fluttist til Sviss?
„Það var reyndar skyndiákvörðun. Ég kynntist stelpu frá
Sviss, Conny, og þegar ég sá
fram á að engin framtíð væri í
starfinu sem ég hafði, þá spurði
hún hvort ég vildi ekki bara skella
mér með henni til Sviss þegar
hún færi. Ég sló til og úr varð að
ég bjó þar í sex ár.“
Fyrsta árið nýtti Snorri til að
ferðast um og kynntist Evrópu
vel á þeim tíma.
„Ég átti pening og gat því leyft
mér að slæpast í ár. Ég skoðaði
Sviss alveg eins og það lagði sig
og hef ábyggilega komið á hverja
einustu stoppistöð sem lestakerfi
Svisslendinga hefur upp á að
bjóða og fór víða um Evrópu.“
Páfinn kom í veg
fyrir skoðunarferð
– Hvað stendur upp úr frá þessu
ferðaári?
„Það er nú svo margt. Til dæmis er ég hélt upp á 36 ára afmæli
mitt í Dijon í Frakklandi, eða
þegar við fórum í helgarferð til
Parísar þar sem við ætluðum að
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skoða alla helstu túristastaðina.
Við komumst hins vegar fljótlega
að því að ein helgi dugir engan
veginn, því það er svo margt að
skoða. Við náðum þó að fara á
alla helstu staðina, Versali og
Eiffelturninn. Útsýnið er magnað
uppi í turninum, en þar er borg
eins langt og augað eygir. Ég hef
alltaf búið í litlum borgum og því
var ótrúlegt að sjá stærðina.
Við fórum og skoðuðum Louvre, þar sem ég varð fyrir einum
mestu vonbrigðum lífs míns þegar ég sá Mónu Lísu, sem er pínkulítil. Safnið er þó mjög flott, eða
þessi 60 prósent sem við náðum
að skoða, en það er ótrúlega stórt
og mikið. Við ætluðum líka í
Notre Dame en komumst ekki
að, þar sem páfinn var í heimsókn
og fjöldi manns kominn til að
hlýða á ræðu hans. Við fórum
því aftur að kvöldlagi. Þar var
bíósýning um sögu Notre Dame,
en páfinn kom í veg fyrir að ég
sæi hana að degi til.“
Í þremur löndum á sama tíma
Snorri bjó í landamæraborginni
Basel í Sviss, en þar mætast landamæri Sviss, Þýskalands og Frakklands.
„Rín rennur í gegnum borgina
og þar sem öll löndin þrjú mætast
hefur verið sett bryggja við ána,
þar sem maður getur verið í öllum
þremur löndunum á sama tíma.
Eitt sinn stökk ég í ána af þessari
bryggju vegna áskorunar. Reyndar mátti ég það ekki, en hvað
gerir maður ekki þegar skorað er
á mann?
Það er frekar skondið að búa í
borg sem tilheyrir þremur löndum. Þegar maður þurfti að kaupa
nytjavörur, eins og til dæmis klósettpappír sem vanalega er frekar
dýr í Sviss, þá hjólaði maður yfir
til Þýskalands og verslaði þar á
hagstæðara verði. Svo ef mann
langaði í góðan franskan mat, þá
trítlaði maður bara yfir á veitingahús í franska hlutann, sem var
bara um tíu mínútna göngutúr.“
Sviss er helmingi minna en
Ísland, en Snorri segist aldrei hafa
komið á stað þar sem hann sá
ekki mannvirki.
„Alls staðar eru hús og mjög
víða eru jarðgöng og þau eru alltaf
hvítmáluð til að auka lýsinguna.
Ef það er smá klettanös fyrir veginum, þá eru grafin göng í gegn.
Enda eru Svisslendingar að gera

lengstu göng í heimi, Gotthard
Basis-göngin, sem fara þvert í
gegnum Alpana.“
Í vinnu rétt við
Toblerone-fjallið
„Ég fékk eina skemmtilegustu
vinnu sem ég hef nokkru sinni
haft eftir að ég álpaðist í starfsviðtal hjá háskólanum í Basel.
Starfið fólst í að vera aðstoðarmaður stúdenta sem voru að gera
tilraunir með trjágróður í Ölpunum. Ég fékk ekki starfið, en þeim
leist svo vel á mig í starfsviðtalinu
að búið var til annað starf fyrir
mig. Þetta var ótrúlega skemmtilegt, en ég var handlangari stúdentahóps þar sem allir voru að
klára doktorsnám í grasafræði.
Tilraunin fólst í því að athuga
hvaða áhrif mikil hæð hafi á vöxt
og getu trjáa. Þá voru fluttar tugþúsundir plantna bæði í frönsku
Alpana og þá svissnesku rétt hjá
Matterhorni, sem margir þekkja
sem fjallið á Toblerone-umbúðunum. Þetta voru alltaf nokkurra
daga ferðir í senn og því gistum
við oftast á gistiheimilum, nema
í frönsku Ölpunum, en þar höfðum við aðstöðu í fjallaskála sem
var æðislegur. Þetta var ekta
bjálkakofi, svona eins og í bíómyndunum, engin kynding nema
kamína og mjög kósí.“
Örið fylgir til æviloka
„Í svissnesku Ölpunum var
ekta sveitaþorp rétt hjá bækistöðvum okkar skammt hjá borginni Chur, en þar var ekki óalgeng
sjón að sjá beljur með risastórar
bjöllur á rölti um götur þorpsins.
Manni leið pínu eins og maður
væri staddur í skáldsögu líkt og
um afastelpuna Heidi. Svo sáum
við einu sinni villtan asna lengst
uppi í óbyggðum sem kom til
okkar og var álíka forvitinn um
okkur og við um hann.
Það var mjög skemmtileg lífsreynsla að þvælast upp Alpana
og gróðursetja tré. Eina leiðinlega
var að þar fékk ég köngulóarbitið
mitt. Ég er með stærðarinnar ör á
fætinum eftir það, eins og eftir
byssukúlu. Ég fór til læknis sem
sagði mér að þetta hefði verið
köngulóarbit en ég hélt að þarna
hefði verið mítill að verki. Ég
hafði einmitt verið bitinn af einum slíkum áður. Eftir að hafa
verið að kljást við þetta mein í
einhverja mánuði var ég eitt sinn
að skipta um sótthreinsandi um-

búðir á sárinu þegar ég gat tekið
stærðar stykki úr fætinum. Eftir
var stór gígur en þá hafði holdið
hreinlega dáið út frá eitrinu. Eftir
það var þetta svo bara búið, en ég
er með minjagrip frá þessu Alpaævintýri mínu til æviloka.“
Aðalheiður yfirkönguló
fengin til starfa
Snorri var með könguló í vinnu
hjá sér þegar hann bjó úti í Sviss
„Ég var alltaf bitinn svo mikið
af alls kyns kvikindum og fannst
það gerast mest heima við. Ég
fór því út og náði mér í könguló
til að hafa heima til að éta kvikindin sem voru að reyna éta mig.
Hún hét Aðalheiður yfirkönguló.
Aðalheiður vann hjá mér þar til
hún drapst, en eftir að hún flutti
inn var ég aldrei bitinn.
Annars er ég mikill pöddukarl
og hef ekkert á móti pöddum, en
það var frekar leiðinlegt að þær
væru alltaf japlandi á mér. Eitt
sinn þegar ég var að vinna í Ölpunum fundum við svo viðurstyggilega lífveru að ég gat ekki
hugsað mér að snerta hana. Ég
var reyndar sannfærður um að
hún væri neðanjarðargeimvera,
en einn doktorinn sem var að
vinna með mér sagði að þetta

væri dýr sem myndi síðar koma
upp úr jörðinni sem fluga. Ég
veit ekki um það, en hún leit
allavega út fyrir að geta bitið í
mann og snúið mann niður án
þess að hafa fyrir því.“
Missti skeggið í vindilsbruna
á ZZ Top tónleikum
Snorri er mikill áhugamaður
um tónlist og var partur af hópi
sem annaðist skipulagningu tónleika og stóð meðal annars fyrir
því að flytja út íslenska tónlist.
„Ég var mjög iðinn við að
sækja tónleika víða um Evrópu,
sér í lagi fyrstu árin sem ég bjó
úti. Í fyrstu ferðaðist ég milli
staða með lestum, en oft fór síðasta lestin áður en tónleikarnir
voru búnir og annað hvort þurfti
maður þá að fara snemma eða
punga út fyrir hótelherbergi. Ég
festi því kaup á station-bíl sem
ég tók aftursætin úr og útbjó mér
þannig nokkurs konar húsbíl. Eða
í það minnsta bíl sem ég gat
sofið í, ef ég var á ferðinni oft
seint til að komast heim.
Ég fór á alls kyns tónleika út
um alla Evrópu. Til dæmis vakti
skeggið mitt mikla athygli á ZZ
Top tónleikum sem ég fór á, en
þar missti ég það þar sem það var
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brennt af mér! Það má nú segja
að sé hámark kaldhæðninnar,“
segir Snorri kíminn, en eins og
allflestir vita er hljómsveitin þekkt
fyrir myndarlegan skeggvöxt.
„Áður en skeggbruninn varð
var tekið viðtal við mig fyrir
heimildamynd um hljómsveitina,
ætli þeir hafi ekki talið að ég
væri mikill aðdáandi vegna
skeggvaxtarins. Skömmu seinna
var svo rekinn vindill í skeggið
og það kviknaði í því. Það skondna er að ég er enginn sérstakur
aðdáandi, fór bara á tónleikana
af því ég var staddur í borginni
vegna skipulagningar á öðrum
tónleikum.“
Tónleikahald og innflutningur á íslenskum böndum
„Við Conny vorum ásamt hópi
nokkurra ungmenna að standa
fyrir tónleikahaldi í tengslum við
sjálfboðaliðasamtök í Basel.
Fólki var skipt niður eftir tónlistartegundum, þessi sá um þungarokkið, annar um poppið og svo
framvegis. Conny var í fyrstu
alltaf með pönkdeildina og við
þurftum því að taka á móti böndum, finna gistingu fyrir þau og
elda ofan í hljómsveitarmeðlimina.
FIMMTUDAGUR 11. JÚNÍ 2015

Algengt var að þær sveitir sem
ekki voru prímadonnur fengu
gistingu í gömlum herbúðum sem
við höfðum afnot af. Pönksveitirnar voru nú aldrei neinar prímadonnur, svo að við vorum mestmegnis þar. Þetta var neðanjarðarbyrgi með fullt af rúmum og
þar var oft stuðinu haldið áfram
eftir tónleikana.
Síðan þróaðist það út í að við
Conny hættum í pönkinu og fórum að flytja inn fullt af íslenskum
böndum, héldum litla íslenska
tónlistarhátið sem spannaði tvær
helgar. Þar spiluðu meðal annarra
Hjaltalín, Agent Fresco, Pétur
Ben, Rökkurró og fleiri. Einnig
fengum við nokkrar sænskar
sveitir til að koma og spila. Þetta
var mjög skemmtilegt. Allir sem
unnu að þessum tónleikum gerðu
það í sjálfboðavinnu og skiptust
á verkum.“

strætóbílstjóranum miðann þinn.
Allir ganga út frá því að þú hafir
keypt þinn miða og treysta því.
Af og til eru svo gerðar rassíur
þar sem miðavörður gengur á
fólk og þeir sem ekki eru með
miða fá skömm í hattinn og umtalsverða sekt. Fólki er bara treyst
og þar af leiðandi vill það sýna
að það sé traustsins vert og hefur
meira frelsi.
Áfengislöggjöfin er einnig
töluvert öðruvísi en hér á landi.
Þar mega ungmenni byrja að
drekka léttvín 16 ára og sterkt
áfengi 18 ára. Unglingadrykkja
er þó ekki nærri því eins mikið
vandamál og við þekkjum hér
heima. Það heyrir til undantekninga að maður sjái mikið fyllirí á
fólki, hvort sem það eru unglingar
eða fullorðið fólk. Alls staðar er
þó hægt að kaupa sér áfengi, allt
frá matvöruverslunum til pöbba.“

Heiðursmannareglan gildir í Sviss
– Hver fannst þér vera helsti
munurinn á Íslandi og Sviss?
„Stjórnkerfið þar gengur út á
að þegnunum sé treyst. Heiðursmannareglan er það sem gildir í
Sviss, og hún virkar þar. Til að
mynda þarftu aldrei að sýna

Mesta byssueign í heimi
„Samfélagið stendur að mínu
mati á margan hátt mun framar
hinu íslenska þegar kemur að
stjórnsýslu og velferðarkerfinu.
Bæði hvað fólki er treyst og hve
vel er hugsað um þegnana. Maður
þarf til dæmis aldrei að taka upp
veski þegar maður fer til læknis.

Mesta byssueign í heiminum
er meðal Svisslendinga, en þar
er aftur á móti lítið um skotárásir.
Flestir fullvaxta karlmenn eiga
sjálfvirkt vopn, því þar er herskylda og allir sem fara í herinn
taka vopnið með sér heim að
skyldunni lokinni. Herskyldan
gildir aðeins um karlmennina,
en konum er frjálst að ganga í
herinn ef þær vilja.
Ég skipti mér ekki af pólitíkinni í Sviss, þar sem ég sem íslenskur ríkisborgari mátti auðvitað ekki kjósa. Sem betur fer kannski, því það voru alltaf einhverjar
kosningar í gangi. Það er nefnilega fullt lýðræði í Sviss og varla
neitt gert nema það fari í gegnum
þjóðaratkvæðagreiðslu fyrst.
Allir geta komið máli í kosningu
ef þeir fá nógu margar undirskriftir. Þannig getur Jón út í bæ
komið máli á framfæri, sem verður að lögum ef kosningin verður
því hliðholl.
Mótmælamenningin þarna úti
er líka svolítið ólík því sem maður
átti að venjast. Sem dæmi átti að
rífa gamalt hús í hverfinu þar
sem ég bjó. Fólk kom til að mótmæla niðurrifinu með því að setja
upp skilti, byggja kofa og tjalda
fyrir framan húsið. Og þar var

það í mánuð! Eða bara alveg þar
til þau fengu í gegn að húsið yrði
ekki rifið.“
Hundur undir næsta borði
„Annað gott dæmi um það
hvað fólkið nýtur mikils trausts
frá yfirvöldum er að hundahald
er leyft í Sviss og fólk beinlínis
hvatt til þess að eiga hunda. Þar
er samt ekkert vandamál eins og
þekkist víða annars staðar. Víða
eru tunnur með pokum til að hirða
kúkinn upp og hundaeigendur
gera það samviskusamlega.
Hundar eru alls staðar leyfðir
og ekki óalgengt að maður fari út
að borða á fínum veitingastað og
það liggur hundur undir næsta
borði. Ef einhverjir verslunareigendur vilja banna að hundar komi
inn í verslunina, þá verða þeir að
gjöra svo vel og bjóða upp á
aðstöðu fyrir hundinn úti. Það er
líka ekkert mál að fara með hunda
í lestir eða strætó. Ef hundur er
að bíða fyrir utan búð fer heldur
enginn að honum og klappar honum. Fólk kann að haga sér og fer
ekki að klappa ókunnugum hundi
og hætta á að verða bitið,“ segir
Ísfirðingurinn veraldarvani Snorri
Örn Rafnsson.
–Thelma Hjaltadóttir.
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Suðureyrarhöfn hlaut bláfánann
Suðureyrarhöfn hefur fengið
leyfi til að flagga bláfánanum,
en hann er alþjóðleg umhverfisviðurkenning sem veitt er smábátahöfnum og baðströndum um
allan heim. Fáninn er veittur fyrir
markvissa umhverfisstjórnun,

góða þjónustu og vandaða upplýsingagjöf um aðbúnað og umhverfi. Meginmarkmið verkefnisins er að vernda umhverfi í og
við smábátahafnir og baðstrendur
og tryggja þannig heilbrigði umhverfisins til framtíðar. Yfir 4000

staðir í 48 löndum víða um heim
flagga bláfánanum.
Bláfánaverkefnið varð til árið
1985 og er undir hatti alþjóðlegu
umhverfismenntasamtakanna
Foundation for Environmental
Education (FEE). Landvernd

hefur verið fulltrúi FEE á Íslandi
frá árinu 2001 og Bláfánaverkefninu var hleypt af stokkunum
hérlendis árið 2002.
Handhafar bláfánans skulu

uppfylla skilyrði sem lúta að umhverfisfræðslu og upplýsingagjöf, mmhverfisstjórnun, vatnsgæðum, öryggi og þjónustu.
– smari@bb.is

Kristján G. Jóhannsson, Einar Valur Kristjánsson, Valdimar
Steinþórsson og Jóhann Jóhannsson við uppsetningu skiltisins.

Upplýsingaskilti
sett á Rauða húsið
tengslum við veiðar og vinnslu á
hval og síðar síld allt fram til ársins 1940.
Fiskiðjan flutti húsið svo í pörtum til Ísafjarðar árið 1956 þar
sem það var endurreist og var
lengi vinnsluhús. Í dag er húsið
nýtt sem geymsluhúsnæði fyrir
útgerð Gunnvarar.
– smari@bb.is

Hraðfrystihúsið Gunnvör stóð
nýlega fyrir því að útbúa og setja
upp upplýsingaskilti á Rauða
húsið svokallaða við höfnina á
Ísafirði, þar sem tilurð og saga
þess er tíunduð. Hús þetta má
teljast allmerkilegt. Það var byggt
á Hesteyri í Jökulfjörðum upp úr
aldamótunum 1900, þar sem það
var notað sem íbúðarhúsnæði í

Höft, verkföll og vonleysi
Ísland nútímans er verðugt athugunarefni, einkum fólkið sem hér
býr og þá sérstaklega þeir sem tekið hafa að sér að stjórna, margir
valdir af okkur kjósendum. Heita málið er að sjálfsögðu afnám hafta
og nýsett lög þar að lútandi, sem herða höftin til að byrja með svo
hægt sé að slaka á síðar. Vonandi gefast þau vel. Það gaf að minnsta
kosti góða von að lögin skyldu samþykkt að kvöldi sunnudags á
Alþingi og það á innan við klukkustund eða 47 mínútum. Þar kviknaði loks von. Ef unnt er að ná samstöðu um mikilvæg mál með
þessum hætti og alþingismenn, trúnaðarmenn kjósenda, geta náð
saman um þau atriði sem skipta hagsmuni þjóðarinnar miklu, þá
skyldi hver maður ætla að slíkt mætti endurtaka í smærri málum.
Jóhanna María Sigmundsdóttir fékk nóg um daginn og las félögum
sínum á þingi pistilinn og það með réttu. Heilbrigðir menn, konur eru
líka menn, skortir siðferðilegan rétt til þess að tala eins og tíðkast á
Alþingi. Vilji menn sjá bardaga eru margar leiðir til þess, svo sem
box, bardagaíþróttir alls konar, að ógleymdum spurningaþáttum í
fjölmiðlum sem alla jafna fara mun betur fram en umræður á Alþingi, þótt spennan kunni að verða nokkur. Kjarni málsins er að
alþingismenn náðu saman um hagsmuni þjóðarinnar og komu í veg
fyrir brask vegna væntanlegrar losunar hafta. Hafi þeir allir þökk
fyrir að sýna af sér mannlega hegðun til fyrirmyndar.
Verkföll félaga í Bandalagi háskólamanna hafa nú um langt skeið

8

haft slæm áhrif á þjóðlífið og er þá ekki nema von að raunverulegt
láglaunafólk stari á þá í forundran. Rétt er að taka strax fram að best er
að allt launafólk hafi mannsæmandi kjör, en hver þau eru reynist ávallt
deiluefni í kjarasamningum launþega og atvinnuveitenda. Það er sorglegt þegar allt er heldur á réttri leið að það skuli vera fólkið sem við
treystum á og starfar í þjónustu ríkisins sem lamar ákveðna þjónustu af
hálfu ríkisins í krafti einokunarstöðu vinnuveitaanda síns. Lögfræðingar
hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu eru glöggt dæmi um það
og svo hafa hjúkrunarfræðingar bæst í hópinn. Það er auðvelt að skilja
afstöðu beggja hópa, en verkföllin bitna á fólki í fasteignakaupum og
það sem verra er sjúklingum sem einskis mega sín. Ekki er lengur hægt
að kaupa sér hamborgara á Búllu Tómasar ,,frænda“. Dýralæknar
verða víst að standa við hliðina á tollvörðum þegar kjöt er tollafgreitt
inn í landið. Þeir eru í verkfalli og ekki er hægt að deyða dýr. En menn
geta dáið án þess að læknar þurfi að vera þar viðstaddir.
Er nema von að vonleysi sæki á. Ekkert virðist gerast og eru þó
,,pólitíkusar“ við samningaborðið og það samherjar úr Samfylkingunni,
þær Bryndís Hlöðversdóttir sáttasemjari og fyrrum ráðherrann Þórunn
Sveinbjarnardóttir formaður BHM. Báðar voru þingimenn Samfylkingar. Stjórnmálamenn eiga helst ekki að vera í þessum stöðum. Ekki
er gert lítið úr formanni BHM og sáttasemjara ríkisins, en vonleysið
blasir við. Lítið er ljósið framundan, því mður.

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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Krossgátan

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
11. júní 1994: Sveitarfélögum
fækkaði um átján með sameiningu 25 sveitarfélaga í sjö.
12. júní 1967: Björg KofoedHansen, 18 ára, varð fyrst íslenskra kvenna til að varpa
sér út úr flugvél í fallhlíf. Þetta
gerðist yfir Sandskeiði. Tveim
árum fyrr hafði faðir hennar,
Agnar Kofoed-Hansen, orðið
fyrstur Íslendinga til að
stökkva í fallhíf hérlendis.
13. júní 1875: Jón Sigurðsson forseti ávarpaði skólapilta í Reykjavík. Hann sagði
að eitt af skilyrðunum fyrir því
að geta orðið nýtur maður
væri að þola stjórn og bönd.
Frelsti án banda, án takmörkunar, væri ekki frelsti heldur
agaleysi og óstjórn.
14. júní 1949: Þyrlu var flogið
á Íslandi í fyrsta sinn. Þetta
var tveggja sæta ,,helecopter-flugvél“ af Bell gerð. Hún
hafði verið flutt til landsins svo
hægt væri að reyna slíka
flugvél við björgunarstörf og
strandgæslu hérlendis.
15. júní 1926: Dönsku konungshjónin lögðu hornstein
að Landsspítalabyggingunni,
sem konur beittur sér fyrir í tilefni af kosningarétti sínum.
Við athöfnina var flutt ljóð eftir
Þorstein Gíslason, en það
hefst þannig: „Hér hófu verk
af drengskap Íslands dætur.“
16. júní 1982: Lögreglan
staðfesti að hún hefði lagt
hald á 189 kg af maríjúana
sem sent var frá Jamaíka. Líklegt þótti að efnið hefði átt
að fara áfram til Evrópu.
17. júní 1811: Jón Sigurðsson
síðar nefndur forseti, fæddist
á Hrafnseyri við Arnarfjörð.
17. júní 1925: Sjúkrahúsið á
Ísafirði var vígt. Það var þá
talið fullkomnasta og vandaðsta sjúkrahús landsins.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt og skúrir,
einkum á sunnan- og vestanverðu landinu. Hiti 6-12 stig.
Horfur á laugardag:
Hæg breytileg átt og skúrir,
einkum á sunnan- og vestanverðu landinu. Hiti 6-12 stig.
Horfur á sunnudag:
Hæg suðlæg átt og bjartviðri, en smásúld með suðurströndinni. Hiti 10-15 stig.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar
Tjón tilkynnist
beint til Vegagerðarinnar
Um síðustu mánaðamót hætti
Sjóvá sem tryggingafélag Vegagerðarinnar. Vegfarendur eiga að
tilkynna tjón á ökutækjum vegna
ástands vega beint til Vegagerðarinnar og óska eftir bótum telji
þeir bótaskyldu fyrir hendi.
Vegagerðin er veghaldari þjóðvega og því er ekki unnt að tilkynna til Vegagerðarinnar önnur
tjón en þau sem verða á þjóðvegum. Tjón sem verða á götum í
umsjá sveitarfélaga verður að tilkynna annað.
Í tilkynningu segir að Vegagerðin bregðist við eins fljótt og
unnt er ef tilkynnt er um vegskemmd á vegi með viðgerð eða
viðvörunarmerkingum. Hafi
Vegagerðin brugðist nægilega
fljótt við tilkynningum sem berast er að jafnaði ekki um bótaskyldu að ræða. Meta þarf hverju
sinni hvort svo er, en ljóst að
starfsmenn Vegagerðarinnar geta
ekki haft stöðugt eftirlit með öllu
þjóðvegakerfi landsins. Vegskemmdir geta myndast skyndilega og geta starfsmenn Vegagerðarinnar því ekki alfarið fyrirbyggt hættu á tjóni.
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