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Fimmtudagur
9. júní 2011
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„Ég hef mjög ákveðnar skoð-
anir á málefnum. En þó ég

hafi málefnalegar skoðanir
persónugeri ég þær ekki,“

segir Þorsteinn Jóhannesson,
yfirlæknir. Í miðopnu í dag

segir hann frá ákvörðun sjö
ára drengs um að verða lækn-

ir, árásinni sem markaði fram-
tíð hans og starfinu á Ísafirði,
sem hann segist hlakka til að

sinna á hverjum morgni.

Auðvitað er
ég umdeildur
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Finnbogi
hættur
störfum
Finnbogi Oddur Karlsson

læknir hefur látið af störfum
á sjúkrahúsinu á Ísafirði. Í
aðsendri grein á bb.is í síð-
ustu viku, sem einnig er birt
hér í blaðinu, segist hann
ekki hafa hætt að eigin frum-
kvæði heldur var honum tjáð
á fundi með yfirlæknum
Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða að ekki væri vilji fyrir
að hafa hann lengur við störf.

„Ég fer ekki að eigin frum-
kvæði en sáttur við menn og
málleysingja, sé bjarta fram-
tíð mér og ykkur til handa
og vona að engum sárni far-
arsniðmátið. Ekki er alltaf á
allt kosið og ekki eru öll
sjálfráð augnablik lífs okkar,
en við berum ábyrgð sjálf
og enginn er sterkari en við
að í að aðlaga eigin háttu,“
skrifar Finnbogi.

Rekja bolta
um götur
5. flokkur karla hjá BÍ ætl-

ar þriðjudaginn 14. júní að
láta reyna á hæfileikana og
úthaldið á sama tíma með
því að rekja bolta um allar
götur Ísafjarðar frá Holta-
hverfi og niður í bæ. Í 5.
flokki eru um 15 til 20 spræk-
ir strákar á aldrinum 11 til
12 ára. Þeir munu taka þátt í
Íslandsmótinu í knattspyrnu
í sumar undir merkjum BÍ/
Bolungarvíkur. Þeir hafa
lagt hart að sér við æfingar í
allan vetur og mikil tilhlökk-
un er í hópnum fyrir sumarið.

„Á Ísafirði er um 65 götur
og því eiga strákarnir mikið
verk fyrir höndum að rekja
boltann um þær allar. Þeir
eru þó ákveðnir í að klára
verkið á einum degi. Hér er
um samstilltan hóp að ræða
sem er undir styrkri stjórn
Atla Freys Rúnarssonar
þjálfara,“ segir í tilkynningu.

Ferðablaðið Vestfirðir 2011 komið út
Ferðablaðið Vestfirðir sumarið

2011 er komið út og hefur verið
dreift á upplýsingamiðstöðvar,
bensínstöðvar og aðra áningars-
taði ferðafólks um land allt.
Meðal fjölbreytts efnis í blaðinu
má nefna umfjöllun um sérstæð
söfn á Vestfjörðum, friðlandið
Hornstrandir og hinar ýmsu bæj-
arhátíðir. Einnig er þar að finna
reynslusögur þriggja þjóðþekktra
kvenna sem allar hafa heillast af
landshlutanum en það eru þær
Inga Lind Karlsdóttir, Eva María

Jónsdóttir og Vigdís Grímsdóttir.
Blaðið liggur að venju frammi

án endurgjalds á viðkomustöðum
ferðafólks og víðar um land allt.
Sunna Dís Másdóttir annaðist rit-
stjórn og efnisvinnslu en Birgir
Örn Sigurjónsson sá um hönnun
og umbrot.

„Ferðablaðið Vestfirðir kemur
nú út sautjánda árið í röð. Það
gefur auga leið að slíkt blað getur
aldrei gert skil öllu því sem í
boði er á svæðinu – enda væri þá
um að ræða doðrant sem hvorki

færi vel í tösku né hendi. Það er
hins vegar von aðstandenda að
ferðalangar finni hér einhverjar
hugmyndir að viðkomustöðum
á leið sinni um undralandið eða
afli sér aukins fróðleiks um land
og sögu,“ segir í ávarpi ritstjóra
blaðsins.

– thelma@bb.is

Forsíðumyndin í ár er af
Sigurði Atlasyni galdra-

manni á Ströndum. Ágúst G.
Atlason tók myndina.

Ráðið í 15 störf á Flateyri
Átaksverkefni í atvinnumálum

á Flateyri hófst í þessari viku á
vegum Ísafjarðarbæjar og Vinnu-
málastofnunar og mun sveitar-
félagið ráða til sín 15 manns af
atvinnuleysisskrá í störf við ýmis
verkefni í þorpinu. Má þar nefna
flutning á Pakkhúsi, skönnun
teikninga fyrir tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar, flokkunarstörf fyrir
Héraðsskjalasafnið og ýmiss
konar átakstengd umhverfisverk-
efni. Flest störfin verða unnin á
Flateyri en þau sem tengjast
skjalaflokkun verða unnin á Ísa-
firði og greiðir Ísafjarðarbær fyrir
flutning starfsmanna á milli byggða-
kjarna.

Vinnumálastofnun á Vestfjörð-
um hefur fengið 10 milljóna
króna framlag sem eyrnamerkt
er átaksverkefnum á Flateyri og
hefur stofnunin fundið fólk af
atvinnuleysisskrá til þessara
starfa. Nánari útfærsla verkefna
og stjórnun þeirra er í höndum
tæknideildar Ísafjarðarbæjar. Það
er von bæjaryfirvalda að þetta
átak verði ekki eingöngu til að
koma fólki aftur út á vinnumark-
aðinn heldur einnig til bæjar-
prýði.

Staðan í atvinnumálum Flat-
eyringa síðasta hálfa árið ætti að
vera öllum ljós sem á annað borð
fylgjast með fréttum. Enn er

fjöldi fólks atvinnulaus í bænum
og hefur verið unnið markvisst
að málefnum þess undanfarna
mánuði. Samráðshópur hefur hist
reglulega á Flateyri síðan Fisk-
vinnslan Eyraroddi var tekin til
gjaldþrotaskipta, en hópinn skipa
auk heimamanna fulltrúar ýmissa
stofnana stoðkerfisins á svæðinu.
Félagsþjónusta Ísafjarðarbæjar
hefur boðið upp á vikulega
viðtalstíma á Flateyri og Fræð-
slumiðstöð og Vinnumálastofn-
un hafa verið með námskeiða-
hald, svo eitthvað sé nefnt. Þá
hefur verið rekin eins konar fé-
lagsmiðstöð á Flateyri frá því í
janúar og hefur yfirumsjón starf-

seminnar að mestu verið í hönd-
um Rauða krossins og húsráð-
enda í Félagsbæ.

„Áfallið sem Flateyringar urðu
fyrir í vetur var mikið og því skal
ekki haldið fram að unnið hafi
verið að fullu úr þeim málum.
Það er þó mikilvægt að íbúar
Flateyrar átti sig á að þeir standa
ekki einir í baráttunni og róið
skal að því öllum árum að tryggja
byggð í þorpinu. Átaksverkefnið
í sumar er lítið skref í þá átt og
verður vonandi til að brúa bilið
þar til fiskvinnsla kemst aftur í
gang á Flateyri,“ segir í tilkynn-
ingu frá Ísafjarðarbæ.

– thelma@bb.is

Pönnukökubarinn hefur verið opnaður á Ísafirði en hann er
hugsaður sem kaffi- og smáréttahús. Að sögn Auðar Aradóttur
er starfsemin þó ekki komin á fullt. „Við erum búin að opna en

erum bara svona í rólegheitunum enn sem komið er og ekki
kominn fastur opnunartími.“ Hún segir viðtökurnar hafa verið

góðar, sérstaklega miðað við að opnun staðarins hafi ekkert

verið auglýst. „Við erum með bráðabirgðamatseðil sem inni-
felur kjötsúpu og smurt brauð. En við eigum eftir að innleiða

fylltar pönnukökur og ýmislegt fleira góðgæti eftir að formleg
opnun hefur farið fram,“ segir Auður. Pönnukökubarinn er til
húsa að Austurvegi 1 þar sem verslunin Orkusteinn var áður.

–thelma@bb.is

Pönnukökubarinn opnaður í rólegheitum
Auður Aradóttir á Pönnukökubarnum.
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Spurningin
Eiga bæjaryfirvöld í
Ísafjarðarbæ að loka
versluninni á Hlíf?

Alls svöruðu 688.
Já sögðu 105 eða 15%
Nei sögðu 583 eða 85%

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:

Norðaustlæg átt 5-10 m/s,
en hvassara norðvestantil.

Rigning með köflum, en
úrkomulítið suðvestantil.
Hlýnar lítið eitt í veðri.

Horfur á laugardag,
sunnudag og mánudag:

Útlit fyrir austlæga átt
með dálítilli vætu í

flestum landshlutum.
Heldur hlýnandi veður.

Ritstjórnargrein

Meðal tíu áhugaverðustu

Atvinnumálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar telur mikilvægt
að sveitarfélagið sjái til þess
að rekin séu tjaldsvæði í öll-
um byggðakjörnum. Nefnd-
in hefur því falið upplýsinga-
fulltrúa bæjarins að kanna
hvers vegna bærinn kemur
ekki að rekstri tjaldsvæðis á
Suðureyri í sumar.

Á Ísafirði eru tvö tjald-
svæði. Í Tungudal er aðal-
tjaldsvæði Ísfirðinga og ann-
að tjaldsvæði er ofan við
Menntaskólann á Ísafirði en
þar er nýtt aðstaða heima-
vistar skólans yfir sumartím-
ann undir sumarhótel Hótels
Eddu. Tjaldsvæði eru líka á
Flateyri og Þingeyri, í Korpu-
dal í Önundarfirði og á Dynj-
anda, að því er fram kemur á
heimasíðu Ísafjarðarbæjar.

Tjaldsvæði séu í
öllum byggðum

Suðureyri.

Daglegar ferðir í náttúruperl-
una Vigur á Ísafjarðardjúpi hefj-
ast 10. júní. Nokkur umferð
ferðamanna hefur þó verið í eyj-
una að undanförnu enda eyjan
vinsæll áfangastaður hjá starfs-
mannahópum og skólafólki snemma
sumars. „Við höfum tekið á móti
nokkrum hópum í maí, að ógleymd-

um ferðamönnum frá skemmti-
ferðaskipunum,“ segir Hugrún
Magnúsdóttir bóndi í Vigur.

„Það er erfitt að sjá fyrirfram
hvernig traffíkin verður þar sem
það er lítið um að fólk bóki með
löngum fyrirvara. Það liggja helst
fyrir bókanir frá skemmtiferða-
skipunum en flest ætla þau bjóða

farþegum sínum upp á ferðir í
eyjuna í sumar,“ segir Hugrún.

Fuglalífið í Vigur er auk annars
náttúrufars eitt helsta aðdráttarafl
Vigur og segir Hugrún fuglalífið
vera í miklum blóma. „Lundinn
er vinsælastur en svo er teistan
líka einstaklega falleg og auk
þess er nóg af æðarfugli og kríu.“

Fréttir hafa borist af slæmu
ástandi lundastofnsins í kringum
Vestmanneyjar en Hugrún segir
það ekki eiga við um lundann í
Djúpinu. „Við höfum ekki orðið
vör við annað en að ástandið sé
gott, allavega er nóg af honum,“
segir hún.

– kte@bb.is

Gott ástand á lundanum í Vigur

,,En það er annað Ísland: hljóðlátt leyndarmál um landshluta sem
litla athygli hefur fengið en hefur í ár vakið hrifningu sem erfitt er að
horfa fram hjá. Staðurinn er Vestfirðir, skringilega skapaður skagi
sem er aðeins tengdur restinni af landinu með mjórri ræmu. Það er
eins einangrað og það er stórkostlegt.“ Með þessum ummælum af
hálfu eins umsvifamesta útgefanda ferðabóka í heiminum, Lonely
Planet, voru Vestfirðir settir á meðal 10 eftirsóknarverðustu staða,
sem ferðalöngum heimsbyggðarinnar stendur til boða.

 Hornstrandir hafa árum saman verið griðland þeirra sem komast
vilja burt frá ysi og þysi borgarlífsins og upplifa í senn undur fagra
og hrikalega náttúru; nokkuð sem enginn gleymir. En Vestfirðir eru
annað og meira en Hornstrandir. Heimsókn á Látrabjarg, með vest-
asta odda landsins, Bjargtanga, festist hverjum og einum í minni,
sem þar stígur niður fæti. Stjórnvöldum þótti á sínum tíma ekki taka
að hafa Vestfirði með í ,,hringveginum um Ísland.“ Vestfirðir státa
hins vegar af eigin hringvegi, stóra Vestfjarðahringnum, eins og
hann er stundum kallaður. Út frá honum er hægt að fara ýmsa
smærri hringi eða útúrkróka til fjölda forvitnilegra staða. Fjölbreyti-
leikinn sem blasir við á vestfirska hringveginn er einstakur. Þetta
vita Vestfirðingar manna best og þess vegna leggja þeir ríka áherslu
á að vegakerfinu innan fjórðungsins verði komið í það horf, að boð-

legt þyki.
Vestfirðir, paradís ferðamannsins. Vestfirðingar líkt og aðrir

landsmenn eru meðvitaðir um að ferðaþjónusta er meðal líklegustu
atvinnutækifæra framtíðarinnar. Þeim er líka ljóst að þessi einstaki
landshluti sem þeir búa á hefur alltof lengi verið ,,hljóðlátt leyndar-
mál.“  Útgefendur Bæjarins besta hafa lagt sitt lóð á vogarskálina til
að halda nafni Vestfjarða á lofti. Sautjánda árið í röð er nú komið út
vandað og efnismikið ferðaþjónustublað, VESTFIRÐIR 2011, sem
dreift er á alla helstu áningarstaði ferðamanna, vítt og breitt um
landið. Öll þessi ár hefur verið lögð rík áhersla á vandaða umfjöllun
í máli og myndum um þá staði sem teknir hafa verið til kynningar
hverju sinni. Efling atvinnulífs á Vestfjörðum er allra hagur. Sam-
heldnin um að halda slíku blaði úti ber því vitini.

Erlendum skemmtiferðaskipum með viðkomu á Ísafirði fjölgar ár
frá ári. Sífellt fleiri ferðamenn leggja leið sína vestur. Markmiðið er
að greiða leið þessa fólks um allan fjórðunginn, að það fái með að-
gengilegum hætti notið þess, sem þessi einstaki landshluti hefur upp
á að bjóða.

Bæjarins besta býður alla velkomna til Vestfjarða, hvenær sem er,
í þeirri fullvissu að hver og einn sem hingað kemur í fyrsta sinn bíði
spenntur næstu heimsóknar.                                                        s.h.
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Tvær stjórnsýslukærur
Innanríkisráðuneytinu hafa

borist tvær stjórnsýslukærur á
hendur Ísafjarðarbæ vegna
ráðningar sviðsstjóra Skóla- og
tómstundasviðs. Samkvæmt
heimildum BB eru það Sigur-
lína Jónasdóttir og Kristín Ósk
Jónasdóttir sem leggja fram
kærurnar en hvorug þeirra vildi
tjá sig um málið þegar blaðið
hafði samband.

Jóhannes Tómasson, upp-
lýsingafulltrúi innanríkisráðu-

neytisins, segir kærurnar hafa
borist ráðuneytinu 24. og 25.
maí. Hann segir að það taki
ráðuneytið fáeinar vikur, jafn-
vel nokkra mánuði, að kveða
upp úrskurð. „Fyrsta skrefið
er að gefa hinum kærða kost á
að svara kærunni efnislega. Ef
eitthvað nýtt kemur upp í svar-
inu er kærendum einnig gefinn
kostur á að svara til baka. Þetta
ferli getur því tekið nokkra
mánuði,“ segir Jóhannes.

Ungmenni læri
algeng útistörf
Vinnuskóli Bolungarvíkur er

hafinn og stendur til 29. júlí.
Hann er fyrir unglinga sem eru
fæddir árin 1994 til 1997 og
verkstjóri í sumar er Trausti
Bernódusson. Markmiðið er að
skólinn sé fræðandi og upp-
byggjandi og ungmennin læri
hin algengu útistörf.

Verkefni Vinnuskólans eru
fjölbreytt og víða um sveitarfé-
lagið. Aðallega er unnið við
græn og opin svæði innanbæj-

ar, við bæinn sjálfan og um-
hverfi hans. Helstu verkefni
eru hreinsun á bæjarlandi og
umhverfi þess, almenn um-
hirða grænna svæða, viðgerðir
ýmiskonar, málningarvinna og
margt annað.

„Við viljum minna bæjarbúa
á að taka tillit til ungmenna
meðan á skólanum stendur,“
segir í tilkynningu frá Sigurði
Friðgeir, umhverfisfulltrúa Bol-
ungarvíkurkaupstaðar.

Besti blússöngvar-
inn á Norðurlöndunum

Tónlistarmaðurinn Mugison
fær fullt hús stiga hjá tónlistar-
vefnum undertoner.dk fyrir
tónleika sína á Spot-hátíðinni í
Árósum sem haldin var um
fyrri helgi. „Mugison er án efa
besti blússöngvari Norður-
landa. Ef ekki væri fyrir Muddy
Waters, Sonnyboy Williamson
og tvo eða þrjá til viðbótar
væri hann sá besti,“ segir gagn-
rýnandi Undertone, sem gaf
Mugison sex stjörnur af sex

mögulegum. Það er besti dóm-
ur sem veittur var flytjanda á
hátíðinni.

„Mugison rokkaði einn með
gítarinn og sannaði að rokk og
ról snýst ekki um oddmjó stíg-
vél og svartan klæðnað. Mugi-
son var í lafandi buxum með
axlabönd en samt hef ég ekki
séð svona mikið af rokki síðan
ég sá Keith Richards á risaskjá
á Parken,“ segir ennfremur í
dómnum.

Matreiðslumeistarinn Atli
Ottesen hefur fest kaup á Vagn-
inum á Flateyri sem hann hefur
reyndar rekið í rúmlega eitt ár.
„Þá kom ég hingað fyrst og hef
verið búsettur á Flateyri síðan.
Ég kann afskaplega vel við mig
hér á Flateyri og þegar mér bauðst
að kaupa staðinn hugsaði ég mig
ekki tvisvar um og greip tæki-
færið,“ segir Atli.

Hann útskrifaðist sem matreið-
slumeistari fyrir tíu árum og hefur
komið víða við. „Ég var nemi á
veitingastaðnum Sommelier og
lauk þar samningnum mínum.
Svo vann ég eitt ár á Sjávarkjall-
aranum þegar hann var opnaður.
Þaðan lá leiðin til Grænlands þar
sem ég starfaði í eldhúsinu á
Hótel Hans Edge í Nuuk. Þá vann
ég á veitingastaðnum Coq d’arg-
ent í London, sem er háklassa
franskur veitingastaður, en þar

var ég í rúmt ár áður. Áður en ég
kom hingað vestur sá ég um eld-
húsið á Kaffi Óliver í Reykjavík.“

Atli segir marga réttina á mat-
seðli Vagnsins eiga uppruna sinn
í Önundarfirði. „Ég vil vinna sem
mest með hráefni héðan úr firð-
inum. Meðal annars verður boðið
upp á önfirskt lambakjöt frá
Kirkjubóli í Valþjófsdal. Ferskur
fiskur verður líka í aðalhlutverki
enda ekki langt að sækja fiskinn
á bryggjuna. Þá verður hægt að
fá reyktan svartfugl sem veiddur
var hér í fjarðarmynninu í vor,“
segir Atli.

„Frá því ég kom hingað vestur
hefur áhugi minn á bæði stang-
veiði og skotveiði stóraukist og
það hefur m.a. opnað augu mín
fyrir því hversu mikil matarkista
Vestfirðir eru. Það er ólíkt skemmti-
legra að elda mat þegar maður
veit hvaðan hann kemur og enn

betra þegar maður hefur aflað
hans sjálfur. Stefnan er að færa
veitingastaðinn frekar í þessa átt
enda reglulega gaman þróa þetta
áfram.“

Vagninn er sjálfsagt þekktari
fyrir böll og tónleika en mat og
veitingar, en Atli segir að staður-
inn verði áfram rekinn sem
skemmtistaður og öldurhús.

„Vagninn er kannski sérstak-
lega þekktur meðal tónlistar-
manna á Íslandi enda hafa fyrri
eigendur verið duglegir að fá þá
til að spila á staðnum. Auðvitað
ætla ég að viðhalda þessari hefð
enda skapast hér alveg frábær
stemmning á böllum. Á þessu
eina ári sem ég hef staðið á bak
við barinn hef ég ekki í eitt skipti
þurft að vísa fólki út vegna vand-
ræða. Þetta er í raun alveg sérstakt
fyrirbæri,“ segir Atli Ottesen.

– kte@bb.is

Nýr eigandi að Vagninum

Mikið af rusli hefur verið losað á Suðurtanganum á Ísafirði.

Losa garðaúrgang
víða í sveitarfélaginu

Nokkuð hefur borið á því að
fólk losi sig við garðaúrgang á
víðavangi. Meðfylgjandi mynd
sýnir hvar slíku hefur verið sturt-
að við útsýnispallinn á Skarfa-
skeri í Hnífsdal. „Það kann að
vera að fólk fari þessa leið af því
það telur að greiða þurfi fyrir
losunina hjá móttökustöðinni
Funa. Það er hins vegar misskiln-
ingur því öll losun garðaúrgangs
er gjaldfrjáls,“ segir Einar Péturs-
son hjá verktakafyrirtækinu
KNH. „Þetta er því óþörf sparn-
aðarleið.“

Einar segir sorphirðuna og
flokkunina að öðru leyti ganga
vel. „Það er þó ástæða til þess að

árétta, að gler má alls ekki fara í
flokkunartunnuna því það getur
skapað hættu fyrir starfsmennina.

Glerið á að fara með almennu
heimilissorpi og það er urðað
með því,“ segir Einar Pétursson.

Garðaúrgangur sem losaður hefur verið við Skarfasker.
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Kostur að þekkja
sjúklingana

orðnir vel þjálfaðir og rútíneraðir,
svo þetta gengur nú yfirleitt mjög
vel. En eins og í öllum skurð-
lækningum fær maður líka drama-
tísk tilfelli og erfið, sem ganga
kannski ekki alltaf eins og maður
ætlaði sér,“ segir hann. „Ég ákvað
að reyna þessa grein, enda átti
sér stað mjög ör þróun í henni á
þessum tíma. Ég var í þrjú og
hálft ár í hjartaskurðlækningum
og var þá farinn að gera allar
aðgerðir sjálfstætt,“ segir Þor-
steinn frá.

Framtíðaráform hans tóku hins
vegar á sig breytta mynd í kjölfar
tilviljanakenndrar og fólskulegr-
ar árásar sem hann varð fyrir
skömmu síðar.

Engin eftirsjá íEngin eftirsjá íEngin eftirsjá íEngin eftirsjá íEngin eftirsjá í
augnmissinumaugnmissinumaugnmissinumaugnmissinumaugnmissinum

Framtíðaráform hans tóku hins
vegar á sig breytta mynd í kjölfar
tilviljanakenndrar og fólskulegr-
ar árásar sem hann varð fyrir
skömmu síðar.

„Árið 1989 fór ég til Hollands
til þess að taka lokaáfanga í æða-
skurðlækningum. Þar varð ég
fyrir árásinni. Við vorum að
koma heim á hótelið okkar, fimm
félagar sem vorum þarna á þessu
námskeiði. Þá ráðast á okkur
fimm ungmenni á götu úti - á
stórri brú þarna í Amsterdam.
Þar var allt fullt af fólki, en þeir
hlaupa að okkur og ráðast á okkur
og slá okkur alla,“ segir Þorsteinn
frá.

Sjálfur varð hann verst úti. „Ég
var eitthvað óheppinn. Ég sá að
það stefndi eitthvað að mér, snéri
mér við og vissi ekki fyrr en ég

sínu. „Ég var svo hér á Ísafirði
1978-79 en fór svo til starfa á
slysadeild Borgarspítalans í eitt
ár, í hálfgerðri námsstöðu sem
kölluð var superkandídat. Hugur
minn stefndi alltaf til skurðlækn-
inga á einn eða annan hátt,“ út-
skýrir hann.

Þaðan tók Þorsteinn stefnuna
á Þýskaland, sem ekki heldur
var algengt hjá læknanemum,
sem flestir fóru til Svíþjóðar eða
Bandaríkjanna. „Mig langaði að
vera aðeins öðruvísi,“ segir hann
og brosir við. Þorsteinn fékk
stöðu í Aalen, 70.000 manna bæ
rétt austan við Stuttgart. „Hann
er í schwaebischen Alp, svebísku
Ölpunum. Þar býr þjóðflokkur
sem heitir Schwaben, eða Svabar.
Það er afskaplega vinnusamt
fólk, tryggt, sparsamt og aðhalds-
samt. Það eyðir aldrei um efni
fram og gerir bara það sem það
hefur efni á. Það var mjög gott
að vera hjá þeim. Þeir segja það
um sjálfa sig að þeir séu í sjálfu
sér Skotar, en hafi verið reknir
þaðan sökum nísku,“ segir Þor-
steinn frá og hlær. Hann dvaldist
í Aalen í þrjú ár.

„Ég vann á tiltölulega stórri
skurðdeild, með hundrað og þrjá-
tíu rúm. Hún þjónustar náttúru-
lega miklu stærra svæði en bara
bæinn sjálfan. Þarna var skorið
mikið og alla daga, svo ég fékk
mikla reynslu á skömmum tíma.
Svo mikla að ég taldi mig alveg
hafa efni á því að fara á háskóla-
klíník. Þar fer maður nefnilega í
biðröð og verður að vinna sig
upp. Híerarkían er mjög mikil
og ef maður er alveg óreyndur
þarf maður kannski að vera þar í
þrjú, fjögur ár áður en maður fær
að gera eitthvað sjálfur. En ég
naut þess að hafa þessa reynslu,
svo ég komst tiltölulega fljótt
að. Ég notaði tímann líka í vís-
indavinnu og lauk þarna doktors-
prófi. Ég kláraði almennar skurð-
lækningar og ákvað í kjölfarið
að fara í hjartaskurðlækningar,“
útskýrir hann.

Í eyrum leikmanns hljóma
hjartaskurðlækningar nokkurn
veginn eins og það flóknasta sem
nokkur maður getur tekist á
hendur. Þorsteinn er ekki endi-
lega sammála því. „Ég veit það
ekki. Hjartaskurðlækningar eru
auðvitað mjög krefjandi grein.
Þetta eru vandasamar aðgerðir
og í þeim er oft um líf og dauða
að tefla. En tækninni hefur fleygt
geypilega fram og menn eru

Þorsteinn segir hafa verið afar
gott og skemmtilegt að vaxa úr
grasi á Ísafirði þess tíma. „Ég
held nú reyndar að það sé það
ennþá. En við höfðum allt -
fjöruna og hlíðina og svo vinnu-
svæði fullorðna fólksins til við-
bótar. Við höfðum slippinn, verk-
stæðin, rækjuverksmiðju, íshús,
fiskimjölsverksmiðju... Þarna
þvældumst við um og fylgdumst
með. Ég held að maður hafi
skynjað lífið miklu betur en börn
gera í dag, sem hafa ekki þetta
aðgengi og þessa návist við at-
vinnuvegina og sjá hvað er að
gerast. Í dag verja þau tíma sínum
öðruvísi, sem er kannski bara
tímans tákn,“ segir Þorsteinn.

Hann var sjö ára þegar hann
ákvað að leggja læknisfræðina
fyrir sig. „Faðir félaga míns og
jafnaldra, Hannesar Hafsteins-
sonar, eignaðist hund árið 1958
og þá sagðist Hannes ætla að
verða dýralæknir. Þá sagði ég,
„Já, þá verð ég læknir.“ Svo var
ég þeirri ákvörðun trúr!“ rifjar
hann upp og hlær við.

Þorsteinn tók landspróf á Ísa-
firði og eitt ár í menntaskóla, en
að því loknu hélt hann til Reykja-
víkur til að stunda nám við MR.
„Það var nú frekar óvenjulegt,
langflestir fóru til Akureyrar. Ég
fer kannski ekki alltaf sömu leið
og aðrir,“ segir hann og brosir
við. „Ég átti líka afa og ömmu í
Reykjavík sem buðu mér að vera.
Það var afskaplega gott að vera
hjá þeim, gömlu hjónunum, og
eiginlega viðbótarþroskaskeið.
Þar kom maður inn á heimili
eldra fólks sem þurfti að hugsa
um og taka öðruvísi tillit til en
maður hafði gert heima, og ég
held að það hafi gert mér mjög
gott,“ segir Þorsteinn, sem bjó
hjá afa sínum og ömmu í fimm
ár. Þau höfðu flust til Reykjavík-
ur rúmum áratug áður.

„Afi minn, séra Þorsteinn Jó-
hannesson, var prófastur og
prestur í Vatnsfirði í Djúpi, frá
1927 til 1954. Þá fluttust þau
suður og hann fór að starfa í
stjórnarráðinu og síðar Seðla-
bankanum. Hann var starfandi
þar þegar ég fór suður,“ útskýrir
hann.

Hugurinn stefndiHugurinn stefndiHugurinn stefndiHugurinn stefndiHugurinn stefndi
til skurðlækningatil skurðlækningatil skurðlækningatil skurðlækningatil skurðlækninga

Þorsteinn lauk kandídatsprófi
frá Háskóla Íslands 1977 og hélt
þá til Akureyrar á kandídatsári

Þorsteinn Jóhannesson gefur
sér tíma til að taka á móti blaða-
manni á skrifstofu sinni á sjúkra-
húsinu á Ísafirði. Á ríflega tutt-
ugu árum sínum í starfinu sem
yfirlæknir hefur Þorsteinn vænt-
anlega öðlast betri þekkingu á
Ísfirðingum en flestir aðrir. Hann
fagnaði sextugsafmæli sínu ný-
verið og tók vel í þá bón blaða-
manns að líta yfir farinn veg á
þeim tímamótum, eins og margra
manna er siður. Hann segir hér
frá uppvextinum í barnaparadís-
inni á Hlíðarveginum, náminu í
Þýskalandi, árásinni sem varð til
þess að hann varð að breyta fram-
tíðarplönum sínum og ánægjunni
sem hann hefur af starfinu.

Ólst upp í barn-Ólst upp í barn-Ólst upp í barn-Ólst upp í barn-Ólst upp í barn-
margri götumargri götumargri götumargri götumargri götu

Þorsteinn er fæddur á Ísafirði,
í „læknisgötunni“. „Göturnar höfðu
allar sín eigin heiti. Læknisgatan
er Mjallargata. Næsta gata,
Mánagata, var svo Spítalagata,
því þar var fyrsti spítalinn byggð-
ur á Ísafirði árið 1896. Læknis-
gatan hét hins vegar eftir Þorvaldi
Jónssyni sem þar bjó, en hann
var héraðslæknir frá 1863 og dó
árið 1917, að mig minnir, á Ísa-
firði,“ útskýrir Þorsteinn.

„Ég fæddist í Læknisgötunni,
í húsi afa míns og ömmu - Magn-
úsar Jónssonar, sem var skipstjóri
hérna og Hannesínu Bjarnadótt-
ur, sem var húsmóðir og verka-
kona. Fyrstu tvö árin mín bjó ég
niðri í Aðalstræti, en frá árinu
1953 bjó ég á Hlíðarveginum og
ólst þar upp,“ segir Þorsteinn frá.
Á þeim árum var Hlíðarvegurinn
afar barnmörg, og fyrir vikið
mjög lífleg, gata. „Ég taldi þetta
saman fyrir nokkrum árum og ég
held að við höfum verið fimmtíu
og átta púkar, frá Bæjarbrekku
að Hallabrekku. Þetta var alveg
ótrúlegt. Á þessu svæði held ég í
dag að séu innan við tíu börn,“
segir hann.

Þorsteinn ólst upp hjá foreldr-
um sínum, Jóhannesi Þorsteins-
syni, sem er enn á lífi, og Sjöfn
Magnúsdóttur, sem er látin. „Við
systkinin vorum fimm í allt. Það
er frekar barnmörg fjölskylda,
en ætli hún hafi nú ekki bara
verið venjuleg miðað við hvernig
þetta var. Fólk átti yfirleitt frá
þremur og upp í átta börn,“ segir
hann frá og brosir við.

Ákvað framtíðina 7 áraÁkvað framtíðina 7 áraÁkvað framtíðina 7 áraÁkvað framtíðina 7 áraÁkvað framtíðina 7 ára
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fékk eitthvað í andlitið. Hann
var með lykil í hendinni sem fór
í augað á mér og blindaði mig,“
segir Þorsteinn, sem segir tíma-
bilið sem þá fór í hönd hafa verið
nokkuð erfitt. „Ég fór í þrjár að-
gerðir þarna á eftir þar sem reynt
var að bjarga þessu, en það var
ekkert hægt að gera. Augað var
eyðilagt,“ segir Þorsteinn, sem
neitar því ekki augnmissirinn hafi
reynst honum nokkuð þungbær.

„Þetta var svolítið erfitt. Ég
fór náttúrulega aftur á minn
gamla vinnustað og var þar í níu
mánuði. Ég tók til við mitt gamla
starf og það gekk, en bara með
miklu álagi og mikilli áreynslu.
Ég sá fram á að það væri ekkert
sniðugt að halda því áfram. Ég
fékk þá stöðu á Landsspítalanum,
hálfa á hjartaskurðdeild og hálfa

á almennri og var þar í eitt ár,“ út-
skýrir Þorsteinn, sem segir miss-
inn hafa haft áhrif á dýptarskyn.

„Þegar maður tapar öðru aug-
anu sér maður í rauninni alveg
jafn vel, sjónsviðið þrengist að-
eins, en dýptarskynið minnkar
hins vegar því maður sér ekki í
„stereó“. Fyrir vikið var ég lengur
að öllu í aðgerðunum. Þegar mað-
ur er svo kominn með hreyfing-
arnar í vöðvaminnið fer þetta aft-
ur að virka betur, en mér fannst
það ekki vera nein réttlæting -
enda höfðum við fullt af öðrum
góðum mönnum á að skipa á
Íslandi. Ég söðlaði þess vegna
bara um,“ segir Þorsteinn.

Aðspurður hvort hann hafi
ekki verið haldinn neinni eftirsjá
eftir að framtíðaráform hans tóku
þessa beygju segir Þorsteinn svo

ekki vera. „Ég ætlaði mér auðvit-
að allt annað og var kominn á
þessa ákveðnu braut þarna úti.
Ég hefði ekkert endilega komið
heim. Á þessum tímapunkti var
þetta svolítið sárt, því þá fannst
manni þrjú og hálft ár í námi
vera farin í súginn. En það er
náttúrulega engan veginn rétt - á
þessum árum safnaði ég heil-
mikilli reynslu sem ég bý auð-
vitað að áfram. Eftir á að hyggja
er engin eftirsjá eftir þessu, því
ég er mjög ánægður með að hafa
komið hingað á Ísafjörð og sest
hér að,“ segir hann.

Hefur enganHefur enganHefur enganHefur enganHefur engan
hrakið í burtuhrakið í burtuhrakið í burtuhrakið í burtuhrakið í burtu

Þorsteinn hélt heim til Ísafjarð-

ar og tók við stöðu yfirlæknis á
sjúkrahúsinu árið 1990, eftir að
hafa starfað á Landsspítalanum í
eitt ár. „Reyndar kom ég hingað
vestur nokkrum sinnum til að
leysa af. Á þessu tímabili var því
miður bölvað ástand í læknamál-
um hérna. Það voru hér miklar
deilur á milli lækna. Ástandið
varð að lokum til þess að þeir
voru allir látnir fara,“ segir Þor-
steinn frá. „Kannski var það ekk-
ert slæmt, því þegar ég kom hing-
að var það að alveg hreinu borði.
Það þurfti hins vegar að fá mann-
skap hingað og þó ég segi sjálfur
frá hefur það alltaf gengið vel.
Við höfum verið fullmönnuð
eiginlega allan þann tíma sem ég
hef verið hér,“ segir Þorsteinn.

Hann er fyllilega meðvitaður
um að hann hafi á stundum verið

umdeildur. „Auðvitað hef ég ver-
ið umdeildur. Menn hafa líka
vænt mig um að ég hreki fólk í
burtu héðan. Það hefur heyrst og
sést á síðum dagblaða. Það er
alls ekki rétt. Hins vegar er ég
þeirrar gerðar að ef mér finnst
menn ekki vinna vinnuna sína
læt ég þá kannski heyra það. En
ég hef ekki hrakið nokkurn mann
í burtu,“ segir Þorsteinn ákveð-
inn.

Nú síðast hafa þær fregnir að
Finnbogi Oddur Karlsson, sem
hefur starfað við Heilbrigðis-
stofnunina í tæpt ár, verið á
margra vörum. Þorsteinn stað-
festir að Finnbogi muni láta af
störfum í júní, enda hafi hann
verið ráðin til eins árs og þeim
ráðningartíma sé lokið.

„Það er allt gert í sátt og sam-
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lyndi að mér vitandi. Finnbogi
er hér núna að ganga frá sínum
hlutum og pappírum. Hann gerir
það og fer svo héðan sáttur, að
því er ég held. Hann segir mér
það. Við tölum mjög hreinskiln-
islega saman, enda er það best.
Þó að kannski sjóði á keipum
stundum er það mikið hreinskipt-
ara og mikið eðlilegra,“ segir
Þorsteinn.

„Ég hef mjög ákveðnar skoð-
anir á málefnum. En þó ég hafi
málefnalegar skoðanir persónu-
geri ég þær ekki. Ég reyni að láta
þær ekki hafa áhrif á álit mitt á
persónunni. Maður verður að að-
skilja persónu og starf og það
hef ég alltaf reynt að gera,“ segir
Þorsteinn.

Gott að þekkjaGott að þekkjaGott að þekkjaGott að þekkjaGott að þekkja
sjúklinganasjúklinganasjúklinganasjúklinganasjúklingana

Það er auðvelt að gera sér í
hugarlund að það geti reynst
snúið að starfa sem læknir í ekki
stærri bæ en Ísafjarðarbæ, þar
sem læknirinn þekkir sjúklingana
og sjúklingarnir hann. Þorsteinn
segir það hins vegar aldrei hafa
reynst sér erfitt.

„Það er nú alltaf sagt að það
verði enginn spámaður í sinni
heimabyggð, sem er kannski rétt.
Mér hefur aldrei fundist erfitt að
starfa hér, en ég hugsa að sumu
fólki hafi kannski fundist það
erfitt þegar ég kom hingað fyrst
ungur maður - eða, ekkert svo
ungur, ég var um fertugt. Ég held
að á vissan hátt sé það bara kost-
ur. Maður þekkir fólkið og veit
nokkurn veginn að hverju maður
gengur,“ segir Þorsteinn, sem
kveðst hafa búið að mjög góðri
þekkingu á fólki í bænum - að
minnsta kosti helmingi bæjarins.

„Þegar ég var níu ára gerðist
ég umboðsmaður fyrir Vikuna
ásamt öðrum dreng hérna í bæn-
um. Við skiptum bænum með
okkur. Ég þekkti þess vegna alla
eyrina vestan við Silfurgötu,
Hafnarstrætið og allt frá Halla-
brekku inn á Seljalandsveg. Þarna
fór ég um í hverri viku og seldi
blaðið, kom við í hverju húsi og
kynntist heilmörgu fólki. Það var
líka fullt af fólki sem þekkti mig
frá þessum tíma,“ segir Þorsteinn
og brosir við. „Það hafði reyndar
alltaf loðað við mig að ég hafi
verið uppivöðslusamur sem
krakki. Það viðurkenni ég ekki.
Ég var bara lifandi og gáskafull-
ur, en aldrei neinn villingur. Ég
var uppátektasamur, en það var
aldrei til að meiða eða slasa eða
skemma,“ segir hann og brosir
við.

Aðspurður hvernig starf hans
sem yfirlæknis skiptist, hvort
mikill tími fari til að mynda í að
sinna ýmsum stjórnunarerindum,
þarf Þorsteinn ekki að hugsa sig
lengi um.

„Ég held að mitt starf með fólki
sem leitar til okkar með bráða-
sjúkdóma, króníska sjúkdóma og

ýmiss konar vandamál sé alveg
örugglega 100-120% af minni
vinnu. Það sem ég þarf svo að
taka á í stjórnun, sem ég vil nú
helst ekki skipta mér mikið af,
bætist þar ofan á,“ segir hann.

„Ég er alls ekki að kvarta, ég
er afskaplega ánægður með þetta
starf mitt og hef varla einn einasta
dag kviðið því að fara í vinnuna.
Hins vegar hef ég oft verið lam-
aður að kveldi þegar maður lendir
í einhverjum hörmungum, eins
og í Súðavík og á Flateyri. Ég fór
á báða staðina. Maður vissi nátt-
úrulega ekki þegar maður fór í
vinnuna hvað beið manns. En ég
hef á hverjum morgni vaknað
glaður og hlakkað til að fara í
vinnuna. Það held ég að segi
heilmikið um vinnustaðinn,
fólkið sem ég vinn með og fólkið
sem leitar til okkar,“ segir Þor-
steinn.

Í karlkyns félags-Í karlkyns félags-Í karlkyns félags-Í karlkyns félags-Í karlkyns félags-
skap utan vinnuskap utan vinnuskap utan vinnuskap utan vinnuskap utan vinnu

Þegar vinnan gerir ekki tilkall
til tíma og athygli Þorsteins nýtur
hann þess að verja tíma með
fjölskyldu sinni. „Ég er tvíkvænt-
ur. Ég átti í fyrra hjónabandi einn
son, Jóhannes, sem nú starfar í
fjármálageiranum á Wall Street í
New York. Hann á fjölskyldu,
konu og tvær dætur. Með seinni
konu minni, Margréti Hreinsdótt-
ur, á ég tvö börn. Magnús Þórir
er ellefu ára og Þuríður Kristín
er níu ára. Auðvitað eru þau stær-
sta áhugamálið, fjölskyldan,“
segir Þorsteinn.

„Þess utan á ég mjög góða
vini. Við hittumst reglulega á
veturna, einu sinni í viku í gufu.
Þar fáum við útrás fyrir þjóð-
málin og þar spinnast skemmti-
legar umræður um það sem hæst
ber í samfélaginu á hverjum tíma.
Sitt sýnist hverjum, en þetta er
afskaplega góður hópur,“ segir
Þorsteinn frá. Hann hefur einnig
sungið í karlakór í tíu ár. „Það er
líka hlutur sem ég hefði ekki
viljað fara á mis við. Við æfum
tvisvar í viku  og ég kem alltaf
skemmtilegri og betri maður
heim eftir hverja æfingu,“ segir
Þorsteinn, sem að auki er félagi í
Rótarýklúbbi Ísafjarðar.

„Það er að verða eini Rótarý-
klúbbur á landinu þar sem konur
eru ekki meðlimir - okkur hefur
tekist að verja þetta vígi okkar,“
segir hann og brosir út í annað.
„Ég vinn á vinnustað þar sem
stærstur hluti samstarfsfélaganna
eru konur. Þess vegna sæki ég
utan vinnunnar í félagsskap þar
sem ekki endilega eru konur. Í
gufunni eru bara karlmenn, enn
sem komið er, í karlakór eru bara
karlar, þó stjórnandi og undir-
leikari séu konur, og svo er það
Rótarý,“ segir hann.

Hann hefur að auki mjög gam-
an af íslenskri náttúru og fuglalífi.
„Ég þekki fuglaflóruna á Íslandi
vel. Ég er líka veiðimaður, stunda
sjófuglsveiði og geng til rjúpna.

lítið fylgi og bara einn mann, sé
alltaf í oddastöðu. Ég hef alltaf
verið þeirrar meiningar að það
sé miklu hreinlegra að kjósa einn
flokk til ábyrgðar, ekkert sam-
krull, og svo er honum þá bara
refsað eftir fjögur ár ef hann
stendur sig ekki. Með samsteypu-
stjórnum er alltaf hægt að kenna
hinum um og aldrei verður neinn
einn dreginn til ábyrgðar,“ segir
Þorsteinn. Hann hlaut ekki kosn-
ingu í það skiptið, en tók þó sæti
í bæjarstjórn eftir að annar maður
af listanum fluttist úr bænum.

„Ég var þess vegna í átta ár í
pólitíkinni. Eftir það hef ég bara
starfað í bæjarmálaflokki sjálf-
stæðismanna á Ísafirði en ekki
verið mjög aktífur þannig séð og
ekki skipt mér mikið af,“ segir
Þorsteinn og hugsar sig um. „Það
var eiginlega upp úr þessu sem
ég fór í karlakórinn. Það voru
mjög góð og skemmtileg skipti!
Ég er mjög ánægður með þau -
að fara úr pólitíkinni í karlakór-
inn,“ segir hann og brosir.

„Hugsaðu til dæmis um fólkið
sem er núna í bæjarstjórn. Ég
finn til með því. Það eru engir
peningar til og allt sem þau gera
er umdeilt og óvinsælt. En svona
er þetta, þau gefa kost á sér og
mér finnst það virðingarvert - að
fólk gefi færi á sér í þetta,“ segir
Þorsteinn. Er þetta þá vanþakklátt
starf? „Ég segi það kannski ekki
beinlínis. Sjálfur lærði ég að
minnsta kosti heilmikið á því,
þroskaðist mikið og bý að þeirri
reynslu í ýmsu. Ég sé alls ekki
eftir þessum tíma,“ segir hann.

Alltaf á leiðinniAlltaf á leiðinniAlltaf á leiðinniAlltaf á leiðinniAlltaf á leiðinni
til Þýskalandstil Þýskalandstil Þýskalandstil Þýskalandstil Þýskalands

Samhliða starfi sínu sinni
Þorsteinn hlutverki þýsks ræðis-
manns á Ísafirði og hefur gert frá
árinu 1993. „Sá sem var þýskur
konsúll hér á undan var Úlfur
Gunnarsson, sem var einmitt yfir-
læknir á spítalanum hér. Hann
lærði líka að hluta til í Þýskalandi
og talaði þýsku - ég hugsa að það
hafi líka ráðið því að ég var kjör-
inn hérna. Ég hafði búið í Þýska-
landi í tæp tíu ár  og var þokkalega
talandi,“ segir Þorsteinn, sem
segist þó ekki hafa mikil tengsl
við Þýskaland í dag - önnur en
þau sem hljótast af ræðismanns-
starfinu.

„Það er lítið, fyrir utan þá fé-
laga mína sem þar búa. Ég er nú
reyndar alltaf á leiðinni að
heimsækja þá en það dregst alltaf
einhvern veginn. Minn akkilles-
arhæll er að ég á erfitt með að
komast frá. Ég get ekki farið frá
öðruvísi en það sé einhver sem
leysir mig af,“ segir Þorsteinn.
„Ég sé fram á að það bjargist í
sumar, svo ég komist frá í þrjár
vikur. Það gerir mikið fyrir
mann,“ segir hann að lokum, áður
en hann snýr sér aftur að verkefn-
um dagsins og blaðamaður þakk-
ar fyrir sig.

– Sunna Dís Másdóttir.

Ég fer oft í göngutúra, bæði á
fjöll og annað og hjóla. Við hjón-
in erum líka í gönguhópi sem
heitir Hallgrímur bláskór. Við
förum alltaf í eina ferð á ári með
bakpoka og tjöld. Reyndar er
hópurinn nú eitthvað að linast -
fólk er farið að sleppa tjöldunum
og fara í trússferðir. Það er nú
ekki alveg minn stíll, en ég verð
víst að sætta mig við vilja meiri-
hlutans,“ segir hann glettinn.
„Við höfum gengið mikið á
Hornströndum, svo höfum við
verið að fikra okkur á Suður-
landið líka. Í sumar ætlum við að
ganga Laugaveginn. Í þessum
hópi eru níu pör og hann er af-
kaplega samstilltur og skemmti-
legur. Þetta er mikið söngfólk og
gleðifólk, svo kvöldvökurnar eru
mjög skemmtilegar hjá okkur,“
segir hann frá.

Skipti á pólitík og söngSkipti á pólitík og söngSkipti á pólitík og söngSkipti á pólitík og söngSkipti á pólitík og söng
Þorsteinn var á árum áður afar

áberandi í bæjarpólítikinni, sem
hann fór fyrst í árið 1994. „Líf
mitt er svolítið kaflaskipt. Þarna
ákvað ég að fara í pólítik, ungur
maður. Er það ekki þannig að
menn halda að þeir geti breytt
einhverju og gert eitthvað betur
en aðrir?“ segir hann og brosir við.

„Ég hellti mér í pólítík og tók
skólamálin sérstaklega fyrir. Sem
oddviti fór ég inn sem formaður
skólanefndar og reyndi að hafa
þar góð áhrif. Ég hef nefnilega
þá trú að skóla- og menntunarmál
séu það sem mikilvægast er
hverju samfélagi. Þegar maður
eignast börn kemst maður að því
að framtíð manns sjálfs skiptir í
raun engu máli, heldur bara að
koma börnunum á legg og búa
þau undir framtíðina. Þar geta
skólamálin spilað veigamikla
rullu,“ segir Þorsteinn.

Þegar afskipti hans af pólítik
hófust stóð sameining sveitarfé-
laganna fyrir dyrum, og hún gekk
í gegn tveimur árum eftir að hann
fór inn í bæjarstjórn. „Ég var
áfram oddviti sjálfstæðismanna
í því. Árið 1998 ákvað ég að
reyna að fá uppstokkun á listann.
Mig minnir að það hafi verið
þrjár konur í þremur efstu sætum,
karlmaður í fjórða og ég í því
fimmta. Ég vildi allt eða ekki
neitt - ef ég næði kjöri værum
við í hreinum meirihluta,“ segir
Þorsteinn, sem er þeirrar skoð-
unar að hreinar meirihlutastjórnir
séu betur til þess fallnar að stýra
bæjarfélögum.

„Það er voðalega erfitt að einn
flokkur, með kannski tiltölulega
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Vegagerðin hefur óskað eftir
tilboðum í endurbætur á rafkerfi
jarðganganna undir Breiðadals-
og Botnsheiði. Um er að ræða
endurnýjun á iðntölvum í öllum
stjórnskápum auk nauðsynlegra
breytinga á skápunum og inn- og
útgangseiningum sem verða í nær
öllum neyðarsímaskápum með
reglulegu millibili í öllum leggj-
um ganganna. Einnig felst verkið
í endurbótum á neyðarsímaskáp-

um, blikkljósum, lokunarbóm-
um, dreifiskápum, varaafli og til-
færslu á fjarskiptaskápum (TETRA)
og uppsetningu á loftnetum.

Verkinu skal að fullu lokið 15.
mars 2012. Útboðsgögn eru seld
hjá Vegagerðinni á Dagverðardal
á Ísafirði og í Borgartúni 7 í
Reykjavík. Skila skal tilboðum á
sömu stöðum fyrir kl. 14 þriðju-
daginn 28. júní og verða þau
opnuð þar kl. 14.15 þann dag.

Rafkerfið endurbætt

Langadalsá, Laugardalsá og
Hvannadalsá í Ísafjarðardjúpi eru
að verða uppbókaðar í sumar.
Að því er fram kemur á vef fyrir-
tækisins Lax-á sem hefur árnar á
leigu eru eingöngu örfá holl eftir.
„Árnar okkar þrjár í Djúpinu hafa
átt auknum vinsældum að fagna
undanfarin ár – enda verið fanta-

góð veiði þar vestra,“ segir á vefnum.
Vatnsstaða lítur vel út í ánum.

Einnig gefur skýrsla Veiðimála-
stofnunar tilefni til bjartsýni en
hún spáir góðu veiðisumri. Fyrsta
hollið mætir í Laugardalsá 15.
júní og viku seinna verður opnað
fyrir veiði í Hvannadalsá og
Langadalsá.

Árnar í Djúpinu að
verða fullbókaðar

Reksturinn í Einarshúsi í
Bolungarvík þetta sumarið er
kominn á fullan skrið. Tals-
verður gestagangur hefur verið
undanfarnar vikur og hafa sjó-
stangaveiðimenn verið tíðir
gestir í mat og drykk og einnig
í gistingu. Opið verður alla
daga vikunnar í sumar og á
matseðli verður boðið upp á
fiskrétti í bland við kjötrétti
og hrefnukjöt sem hefur slegið
í gegn á matseðlinum það sem
af er sumri. Einnig verður hægt
að fá vöfflur Völusteins fyrir

utan hnallþórur af ýmsu tagi
með kaffinu.

Gistiheimili var opnað á
efstu hæð hússins í vor en þar
eru fimm herbergi með hand-
laug og glæsilegri setustofu þar
sem hægt er að njóta anda lið-
inna tíma. Öll endurgerð húss-
ins hefur miðast við að halda í
gamla tíma og varðveita sög-
una. Um þessar mundir er verið
að vinna að sögusýningu um
íbúa hússins og stefnt að því
að fyrsti hluti hennar verði til-
búinn innan skamms.

Gistiheimili opn-
að í Einarshúsi

Útséð um eggjatöku á Hornströndum
„Tíðin hefur leikið okkur grátt

þetta vorið. Norðaustanáttin hef-
ur verið ríkjandi allan maí og þá
er hvergi hægt að lenda bát undir
björgunum,“ segir Tryggvi Guð-
mundsson lögmaður á Ísafirði,
sem um árabil hefur stundað
eggjatöku á Hornströndum. „Ég
fór norður eftir með Einari Val
til að freista þess að komast í
björgin en við urðum frá að
hverfa vegna þess að þar var
haugasjór og hvergi lendandi.
Þetta hefur verið það slæmt að
ég hitti Arnór Stígsson, sem ólst
upp á Horni, og hann sagði að
tíðin hefði ekki verið leiðinlegri
síðan 1943. Þetta er allavega í
fyrsta skipti í nokkra áratugi sem

ég hef ekki komist í björgin,“
segir Tryggvi.

Hann er ekki langur tímaramm-
inn sem menn hafa til að sækja
egg í björgin. „Þetta er tiltölulega
stuttur tími. Varpið byrjar í kring-
um 20. maí og fyrst verpir fuglinn
í skútum og þræðingum neðar-
lega í bjarginu. Viku seinna geta
menn sótt ný egg uppi við brún-
ina. Eftir rúmlega viku er svo allt
orðið ungað og það er ekki fyrir
nema allra hörðustu Hornstrend-
inga að borða eggin stórstropuð.“

Tryggvi segir að eggjatakan
hafi farið hratt minnkandi á und-
anförnum árum. „Núna í seinni
tíð tökum við ekki nema upp
undir þúsund egg, sem er rétt

nóg fyrir mann sjálfan auk vina
og ættingja. Þetta er eiginlega
deyjandi atvinnugrein og þeir eru
ekki margir sem stunda þetta í
dag. Björgin eru engu að síður

almenningur og öllum er frjálst
að sækja þangað egg. Aðstaðan
er hins vegar nokkuð hrikaleg og
því ekki mikið framboð af mann-
skap í verkið. Áður fyrir var þetta

stóriðnaður, fjöldi fólks kom sam-
an og árlega voru tekin allt upp í
70 þúsund egg. Engu að síður sá
ekki högg á vatni enda milljónir
fugla sem verpa í bjarginu.“

Vegna veðurs hafa menn ekki komist í eggjatöku á Hornströndum þetta vorið.
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Við skólaslit Grunnskólans á
Ísafirði í Ísafjarðarkirkju var
blásið til sérstakrar dagskrár. Sáu
þær Málfríður Arna Helgadóttir
og Melkorka Ýr Magnúsdóttir
úr 9. bekk um kynningu atriða.
Það var glæsilegur hópur 10.
bekkinga sem kvaddi skólann
með tónlistaratriðum og þakkaði
kennurum sínum og starfsmönn-
um skólans samfylgdina.

Regína Sif Rúnarsdóttir flutti
ávarp fyrir hönd nemenda 10.
bekkjar. Skólastjórnendur ávörp-
uðu nemendur og veittu viður-

kenningar fyrir hæstu meðaleink-
unn í 8. og 9. bekk. Í 8. bekk varð
Svanhildur Sævarsdóttir hæst og
í 9. bekk Kristín Harpa Jónsdóttir.
Þá veitti Rótarýklúbburinn sér-
stök verðlaun fyrir ástundun og
framfarir í 8., 9. og 10. bekk.
Aðalsteinn Ólafsson hlaut þau
verðlaun í 8. bekk, Þormóður
Eiríksson í 9. bekk og Tómas
Jóhannsson í 10. bekk.

Í 10. bekk var það Rannveig
Hjaltadóttir sem hlaut verðlaun
fyrir hæstu meðaleinkunn, auk
þess sem hún fékk viðurkenningu

fyrir góðan námsárangur í ís-
lensku, stærðfræði og dönsku,
en dönskuverðlaunin eru veitt af
danska menntamálaráðuneytinu.
Þá hlaut Rannveig einnig viður-
kenningu í íþróttum ásamt Patr-
eki Þór Agnarssyni, en þau verð-
laun voru gefin af Stúdíó Dan.

Vigdís Pála Halldórsdóttir
hlaut viðurkenningu í samfélags-
fræði, Hildur Hálfdánardóttir í
náttúrufræði og Salóme Katrín
Magnúsdóttir í ensku. Freyja
Rein Grétarsdóttir hlaut bók að
gjöf frá sænska ríkinu, en það

styrkir sænskukennslu í íslensk-
um skólum með bókagjöf.

Kvenfélagið Hlíf gaf viður-
kenningar fyrir verk og listgrein-
ar. Viðurkenningu fyrir skapandi
vinnubrögð í listavali hlaut Eva
Lind Smáradóttir, viðurkenningu
fyrir skapandi vinnubrögð í tex-
tílmennt hlaut Salóme Katrín
Magnúsdóttir, viðurkenningu
fyrir framfarir, snyrtimennsku og
vinnubrögð í heimilisfræði hlaut
Skúli Pálsson, viðurkenningu
fyrir framfarir og vinnubrögð í
tæknimennt hlaut Alex Elfarsson

og viðurkenningu fyrir framfarir
og skapandi vinnubrögð í mynd-
mennt hlaut Líf Indíana Sveins-
dóttir.

Til fjölda ára hefur Ísfirðinga-
félagið í Reykjavík gefið pen-
ingagjöf til minningar um Hanni-
bal Valdimarsson. Þessi viður-
kenning er veitt nemendum í 10.
bekk fyrir virka þátttöku í félags-
starfi. Í ár hlutu þrír nemendur
viðurkenningu Ísfirðingafélags-
ins, þau Fanney Dóra Veigars-
dóttir, Martha Þorsteinsdóttir og
Þórir Karlsson. – thelma@bb.is

Fjöldi viðurkenninga veittur við skólaslit GÍ

2,5 milljónir til
nýbúafræðslu
Heildarúthlutun framlags

vegna nýbúafræðslu á fjár-
hagsárinu 2011 til Ísafjarðar-
bæjar nemur 2.530.000 krón-
um. Var það tilkynnt bæjar-
yfirvöldum í bréfi frá Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga, þar
sem fram kemur að sjóðurinn
hafi tekið nemendaskrá til
endurskoðunar á grundvelli
upplýsinga frá kennsluráð-
gjafa í nýbúafræðslu.

Með tilvísun til þessa er
sveitarfélaginu veitt framlag
vegna 23 nýbúa. Framlagið
greiðist með jöfnum mánað-
arlegum greiðslum. Tilkynn-
ing Jöfnunarsjóðs um þetta
var lögð fram til kynningar í
bæjarráði Ísafjarðarbæjar og
send fræðslunefnd til upplýs-
ingar.

Óska eftir
rökstuðningi

Sigurlína Jónasdóttir og
Kristín Ósk Jónasdóttir hafa
óskað eftir rökstuðningi
vegna ráðningar sviðsstjóra
Skóla- og tómstundasviðs
Ísafjarðarbæjar en þær voru
báðar meðal umsækjenda.
Minnisblöð með beiðni þeirra
voru lögð fram á bæjarráðs-
fundi í síðustu viku og var
bæjarstjóra falið að svara er-
indinu

Daníel Jakobsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar kvaðst
hafa búist við að óskað yrði
eftir rökstuðningi og yrði
hann gefinn mjög bráðlega.

Jón Reynir Sigurvinsson, skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði, segir það hafa verið mikið
fagnaðarefni þegar Kennarasam-
band Íslands og samninganefnd
ríkisins skrifuðu undir kjara-
samning til þriggja ára. „Það er
ekkert sem truflar meira skóla-
starf og kemur í veg fyrir um-
bætur en karp um kjör kennara
og verkfallsaðgerðir,“ sagði Jón
Reynir í ræðu sinni við skólaslit
MÍ. Þar sagði hann einnig að
Menntaskólinn á Ísafirði hafi að
mörgu leyti gegnt lykilstöðu í
atvinnu- og menningarlífi Ísa-
fjarðar og nágrennis. „Fjölbreytt
námsframboð og atvinnulíf eru
þeir þættir sem þurfa að haldast í
hendur ásamt góðum samgöng-
um milli þéttbýliskjarna, sem

fyrst og fremst koma í veg fyrir
að fólk hrekist úr dreifðum
byggðum landsins.“

Út eru komnar niðurstöður
rannsókna á líðan og starfsum-
hverfi framhaldsskólakennara,
sem voru unnar af Guðrúnu
Ragnarsdóttur lýðheilsufræð-
ingi, framhaldsskólakennara og
kennslustjóra í Borgarholtsskóla,
í samstarfi við Félag framhalds-
skólakennara. Jón Reynir skóla-
meistari nefndi, að í úttekt sem
gerð var sérstaklega fyrir Mennta-
skólann á Ísafirði voru dregin
saman jákvæð atriði sem eru ein-
kennandi í samanburði við um
900 kennara í 30 framhaldsskól-
um landsins sem þátt tóku í þess-
ari könnun. Þar segir m.a. að
kennurum við MÍ takist að halda

góðum vinnuaga í kennslustund-
um, þeir telja sig hafa meira svig-
rúm til að sinna fjölbreyttum
kennsluháttum, upplifa frekar
gagnkvæma virðingu á milli
nemenda og kennara og eru já-
kvæðari en almennt gerist.

Í skýrslu Félagsvísindastofn-
unar Háskóla Íslands, sem út kom
í desember, er greint frá niður-
stöðum spurningakönnunar um
starfshætti framhaldsskóla og
viðhorf starfsfólks, sem er hluti
af rannsóknarverkefninu Skil-
virkni framhaldsskóla. Í níu af
nítján markmiðum um skóla-
starfið telja kennarar MÍ að þeim
takist betur að meðaltali að ná
fram markmiðum sínum, eins og
t.d. að: Undirbúa nemendur fyrir
háskólanám í sérstökum greinum

og undir ákveðið starf. Stuðla að
menntun sem er sniðin að þörfum
atvinnulífsins. Stuðla að alhliða
þroska og góðri sjálfsmynd og
tryggja vellíðan nemenda í
skólanum. Einnig telja kennarar
MÍ sig stuðla að aukinni tillitsemi
og félagshæfni nemenda.

Þá segir Jón Reynir Sigurvins-
son skólameistari, að í svörum
kennara í starfsmannasamtölum
hjá hafi komið fram hjá þeim
öllum, að styrkleiki skólans sé
fyrst og fremst fámennið og hin
mikla nánd kennara við nem-
endur og samfélagið hér vestra.
Veikleikinn er einnig fámennið
og sú íbúaþróun sem verið hefur
marga undanfarna áratugi í fjórð-
ungnum.

– thelma@bb.is

Fámennið bæði styrkleiki
og veikleiki Menntaskólans

Jón Reynir Sigurvinsson skólameistari við skólaslit Menntaskólans á dögunum.
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Nýr samgöngumáti á Ísafirði?
Leið ehf. í Bolungarvík hefur

lagt til við bæjaryfirvöld í Ísa-
fjarðarbæ, að þar verði sett upp
skilti fyrir þá sem óska eftir bíl-
fari. Fyrir nokkru samþykktu
Bolungarvíkurkaupstaður og
Súðavíkurhreppur beiðni Leiðar
þessa efnis. Um er að ræða tilraun
með nýjan samgöngumáta sem
nefndur er samnýting ökutækja.
Skiltum er komið upp á vel völd-
um stöðum og með því að standa
við skiltið gefur sá hinn sami til
kynna að hann óski bílfars gegn
hóflegu gjaldi.

„Eftir því sem næst verður
komist hefur sá ferðamáti sem

skiltin bjóða ekki verið mikið
notaður, ekki enn sem komið er
a.m.k., enda mikill meirihluti
þeirra sem fara um á eigin öku-
tækjum. Með auknum fjölda
ferðamanna á komandi sumri er
þó ekki ólíklegt að fleiri muni
nýta sér þau,“ segir í bréfi Leiðar
til Ísafjarðarbæjar.

Skiltum hefur verið komið
fyrir skammt utan við Hrafnaklett
í Bolungarvík og við veitinga-
staðinn Ömmu Habbý í Súðavík.
„Þó er sá galli á fyrirkomulaginu
eins og það er nú að skiltin gefa
aðeins kost á bílfari til Ísafjarðar
en ekki til baka. Því er hér með

gerð tillaga um að sams konar
skilti verði sett upp sem hentað
gæti þeim sem komast þurfa frá
Ísafirði til Bolungarvíkur eða
Súðavíkur,“ segir í bréfinu.

Tilraunin er gerð á grundvelli
samnings Leiðar ehf. og sveitar-
félaganna og mun standa allt að
sex mánuði. Að þeim tíma lokn-
um verður metið hvernig til hefur
tekist. Í bréfi Leiðar er jafnframt
vakin athygli á að ýmislegt kunni
að mæla með því að tilraunin
verði gerð víðar í byggðakjörnum
Ísafjarðarbæjar, svo sem í Hnífs-
dal, á Suðureyri, Flateyri og Þing-
eyri.                   – thelma@bb.is

Komið hefur upp skiltum í Bolungarvík og
Súðavík þar sem fólk getur nýtt sér samgöngumátann.

Ekki meiri
götulýsing

Vegagerðin segist ekki
geta orðið við beiðni Ísafjarð-
arbæjar um aukna götulýs-
ingu á Suðureyri og Flateyri.
Fram kemur í svari Vega-
gerðarinnar að ekki sé hægt
að verða við beiðninni sökum
niðurskurðar á heimildum til
götulýsingar.

„Fjárheimildir til lýsingar
gatna hafa verið skornar veru-
lega niður og er leitað leiða
til að draga úr kostnaði. Í
umræðunni er að stytta veru-
lega lýsingartíma eða jafnvel
að hætta alveg að lýsa ein-
staka vegi. Eðlilegast er að
stefna að því að vegir séu
ekki notaðir sem gönguleiðir
enda getur af því stafað
hætta,“ segir í bréfi Vega-
gerðarinnar.

Úttekt á
leikvöllum
bæjarins
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur óskað eftir að gerð verði
allsherjar úttekt á leikvöllum
á vegum sveitarfélagsins. Var
það samþykkt á bæjarráðs-
fundi þar sem lagt var fram
bréf frá Umhverfisstofnun.

Þar minnir stofnunin sveit-
arstjórnir sem rekstraraðila
leiksvæða á ábyrgð þeirra
hvað varðar öryggi leikvalla-
tækja og leiksvæða. Þá barst
stofnuninni ábending frá
Neytendastofu á síðasta ári
um að á leiksvæðum kunni
að vera notuð leiktæki sem
uppfylla ekki ákvæði reglu-
gerðar um öryggi leikvalla-
tækja og leiksvæða.

Báturinn Steinunn HF, sem er
í eigu útgerðarfélagsins Kambs
ehf., verður á handfærum frá
Flateyri í sumar. Kambur er í eigu
Hinriks Kristjánssonar útgerðar-
manns, sem rak fiskvinnslu undir
merkjum félagsins á Flateyri
fram til ársins 2007. „Það er gott
að gera út á Vestfjörðum og við
ætlum að róa á handfæri í sumar.
Stefnan er að gera út frá Flateyri
en það fer líka eftir aflabrögðum
hvar hagkvæmast verður að
landa. Þetta er í annað sinn sem
við gerum þetta, en síðasta sumar
reri Kristján ÍS frá Flateyri á
handfæri og það gekk vel. Krist-
ján ÍS kemur einnig vestur um
leið og veður leyfir,“ segir Hin-
rik.

„Þessir strákar sem eru að róa
fyrir mig eru allir Vestfirðingar
og vilja gjarna róa héðan og ekki
ætla ég að standa í vegi fyrir
þeim ef þeirra vilji er í þá átt,“
segir Hinrik, sem aðspurður segir
ekki ákveðið hve lengi bátarnir
verði á Flateyri. „Þeir verða hér
allavega í sumar og svo sjáum
við til með framhaldið. Ég sé að
umræðan hér fyrir vestan snýr
mjög að háum flutningskostnaði,
eins og hún hefur reyndar gert í
fjöldamörg ár, en sá kostnaður
getur sett í strik í reikninginn.
Það er margt sem mælir með því
að gera hér út í haust frekar en
fyrir sunnan. Þetta veltur allt á
því hvað er hagkvæmt og ef það
verður hagkvæmt, þá gerum við

það,“ segir Hinrik.
Steinunn HF er Cleopatra 38

og Kristján ÍS er Cleopatra 31.
„Reyndar er stefnan að selja
Kristján ÍS og kaupa annan 38-
bát, en við fáum hann ekki fyrr
en eftir sjávarútvegssýninguna í
haust,“ segir Hinrik. Báðir bát-
arnir eru í krókaaflamarkskerf-
inu. Skv. upplýsingum í Skipa-
skrá var aflamarksstaðan á Krist-
jáni ÍS tæp 210 tonn af þorski og
120 tonn af ýsu. Aflamark Stein-
unnar HF var 240 tonn af þorski
og 120 tonn af ýsu.

Hinrik hefur rekið fiskvinnslu
í Hafnarfirði síðastliðin tvö ár og
segir hann bátana koma til með
að landa í vinnsluna. „Vinnslan
gengur vel og við erum nýbúnir

að fjárfesta í flæði- og pökkunar-
línum og höfum verið að fjölga
hjá okkur starfsfólki.“ Hinrik á
einnig fasteignir á höfninni á
Flateyri, þar á meðal vinnsluhús
þar sem fiskmarkaðurinn var áð-
ur. Spurður hvort til standi að
vinna fiskinn á Flateyri áður en
hann er fluttur segir Hinrik það
koma til greina. „Það verður alla-
vega ekki í sumar, en við ætlum
að leggja nokkuð í viðhald á hús-
unum í sumar og mála að utan og
innan. Við munum þó nota þessa
aðstöðu til að ganga frá fiskinum
áður en hann verður fluttur suður.
Það verður svo bara að koma í
ljós hvert framhaldið verður,“
segir Hinrik Kristjánsson.

– kte@bb.is

Kambur gerir út frá Flateyri
Báturinn Steinunn HF, sem er í eigu útgerðarfélagsins Kambs ehf., verður á handfærum frá Flateyri í sumar. Ljósm: © Mats.
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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.

Stofnaði
brúðuleikhús á Flateyri

Í Sveinshúsi á Flateyri, elsta
íbúðarhúsi þorpsins, býr lista-
konan Malgorzata Nowak, iðu-
lega kölluð Mao. Hún fluttist til
Flateyrar fyrir rétt rúmu ári, eftir
að hafa búið í Reykjavík í nokkur
ár og er hvergi á förum. Síðustu
mánuði hefur hún unnið að
spennandi verkefni ásamt skóla-
börnum á miðstigi Grunnskóla
Önundarfjarðar, en þau hyggjast
frumsýna brúðuleikrit á Sjó-
mannadaginn.

Vildi kynna krökk-Vildi kynna krökk-Vildi kynna krökk-Vildi kynna krökk-Vildi kynna krökk-
unum leikhúslífunum leikhúslífunum leikhúslífunum leikhúslífunum leikhúslíf

Mao hefur sjálf komið að ýms-
um skapandi verkefnum í gegn-
um tíðina, tekið þátt í gjörning-
um, hannað búninga, stíliserað
og margt fleira. Brúðuleikhúsið
setti hún á fót gagngert til þess
að leyfa krökkum í Önundarfirði
að kynnast skapandi starfi, en
með henni í verkefninu eru þau
Anna Jónína, Lísa, Helena, Karó-
lína Júlía, Tómas og Þór.

„Hugmyndin kviknaði eigin-
lega fljótlega eftir að ég kom
hingað síðasta vor. Þór og Tómas
komu þá í heimsókn til mín að
spjalla og ég hugsaði með mér -
ég verð að gera eitthvað með
þessum krökkum! Þá hafði ég ver-
ið að hugsa um brúður í svolítinn

tíma. Ég hef líka alltaf haft áhuga
á leikhúsi og unnið svolítið með
það,“ útskýrir Mao. Eftir að hafa
útfært hugmyndina sótti hún um
styrk til Menningarráðs Vest-
fjarða, sem veitti verkefninu
stuðning.

„Við gerum allt frá grunni;
brúður, búninga og svið. Ég er
leikstjóri og skrifaði líka leikritið
sem við vinnum með. Ég sé þann-
ig séð um þetta og ber ábyrgðina,
en krakkarnir gera brúðuleikhús-
ið, þau búa sjálf til brúðurnar,
smíða sviðið, búa til búninga og
spila tónlist. Ég fikta ekkert í
því. Þannig fá krakkarnir að upp-
lifa svona leikhúslíf. Við ræðum
hvernig við getum framkvæmt
það sem við viljum gera, hvað
við ætlum að nota og af hverju
og svo framvegis. Ég er að reyna
að gefa þeim tækifæri til að sjá
hvernig það er að vera listamað-
ur,“ segir Mao. „Það eru auðvitað
plúsar og mínusar við það, yin
og yang. Sköpunarferlið er ekki
alltaf auðvelt og það er tímafrekt,
en þegar maður er búinn og sér
afraksturinn er maður fullnægð-
ur,“ segir hún.

Vinna með söguVinna með söguVinna með söguVinna með söguVinna með sögu
Halldórs LaxnessHalldórs LaxnessHalldórs LaxnessHalldórs LaxnessHalldórs Laxness

Leikritið sem hópurinn mun

setja á svið er byggt á smásögunni
Kórvilla á Vestfjörðum, eftir
Halldór Laxness. Sagan, sem er í
uppáhaldi hjá Mao, fjallar um
konu sem villist í þoku. „Hún er
mjög áhugaverð. Maður veit ekki
alveg hvað er í gangi í henni, eða
af hverju. Það sem maður getur
lært af þessari sögu er að heimur-
inn snýst um jafnvægi,“ segir
Mao hugsi. „Gott og vont, rangt
og rétt blandast saman og það er
ekki svo auðvelt að greina þar á
milli í sögunni. Mér fannst að
hún myndi henta þessum krökk-
um vel. Það er mikilvægt fyrir
þau að opna augun, skoða um-
hverfi sitt og mynda sér sínar
eigin skoðanir - spyrja sig hvað
þeim finnst um lífið og taka sínar
eigin ákvarðanir. Það fallega við
þessa sögu er líka að hún tengist
náttúrunni svo sterkt. Náttúran
er eiginlega sögumaðurinn í sög-
unni, sérstaklega þokan sem
leggst yfir allt,“ segir hún frá.

Þegar vinnan við brúðuleik-
húsið hófst las hópurinn söguna
saman. „Svo lásum við leikritið
sem ég hafði skrifað líka. Það
var mjög gaman að sjá viðbrögð
krakkana,“ segir Mao og brosir.
„Þau skildu hana ekki alveg fyrst,
en fannst hún samt mjög spenn-
andi,“ segir hún.

Að hennar sögn hafa krakkarn-

ir ekki tekist á hendur sambæri-
legt verkefni áður. „Þau hafa auð-
vitað tekið þátt í sýningum í
skólanum, en sýningar í þannig
starfi, skóla eða kirkju, eru yfir-
leitt skipulagðar í þaula af kenn-
urum eða leiðbeinendum. Krakk-
arnir stjórna þeim yfirleitt ekki
sjálfir. Það tekur miklu lengri
tíma og kannski meiri vinnu af
minni hálfu að láta þau gera þetta
sjálf og treysta þeim til þess.
Þegar allt kemur til alls mun nafn-
ið mitt standa undir þessu og ég
vil auðvitað vera sátt við útkom-
una. En um leið langar mig að
gefa þeim tækifæri til að gera
þetta, þetta snýst ekki beint um
mig,“ útskýrir Mao.

Eftir því sem verkefninu hefur
fleygt áfram hefur ákveðin verka-
skipting átt sér stað í hópnum.
„Nú eru allir komnir með hlut-
verk - einhverjir sjá um smíðar,
aðrir hafa umsjón með sviði og
hönnun eða búningadeild. Við
skiptum líka hlutverkum í sýn-
ingunni sjálfri; einhverjir stjórna
brúðunum, einhver verður sögu-
maður og aðrir spila tónlist. Svo
verð ég auðvitað að hjálpa til.
Allir fá að gera það sem þeir
vilja. Ég held það sé líka gott
fyrir þau að sjá að enginn er
bestur í öllu og allir hafa mismun-
andi hlutverk,“ segir hún.

smáar
Óska eftir litlum sportbáti ca.
4-5 metra löngum. Upplýsing-
ar í síma 893 8057.

Af sérstökum ástæðum er til
sölu blár og góður hornsófi.
Selst á kr. 50 þús. Upplýsing-
ar í síma 845 5625.

Aldarafmæl-
is minnst

Í tilefni aldarafmælis Ragn-
hildar Helgadóttur og Sam-
úels Jónssonar (Öddu og Ella
eins og þau eru betur þekkt)
á Bjargi við Seljalandsveg á
Ísafirði hefur verið opnuð
myndlistarsýning í Bryggju-
salnum í Edinborgarhúsinu.
Að sýningunni standa af-
komendur hjónanna, þær
Lára Kristín Samúelsdóttir,
Ragnhildur Stefánsdóttir og
Ragnhildur Lára Weisshapp-
el.

Allir eru boðnir hjartan-
lega velkomnir. Sýningin
stendur til 19. júní.

Hin rétta yfirskrift þessara orða sem hér fylgja ætti auðvitað að
vera ríkisstjórnin gerir allt fyrir þá sem eiga peninga. Ríkisstjórn
og Alþingi létu hundruð milljarða skattfé renna til þeirra sem eiga
peninga eða áttu fyrir hrun. Ríkisstjórnin fer með yfirráð eins
banka sem telst stunda viðskipti. NBI hf., sálugi tók yfir gamla
Landsbankann sem heitir nú illu heilli aftur Landsbankinn og
blekkir þannig almenning á þann veg að þar fari banki allra lands-
manna. Ekkert er meira öfugmæli nú um stundir en að einhver
banki á Íslandi hafi hug á velferð alls almennings. Gildir það jafnt
um ríkisbankann, sem auglýsir grimmt að þeir hafi sett sér siða-
reglur. Skyldu þær gilda um skuldara sem heyra undir þann banka
ef þeir skulda ekki nógu mikið eða eru á mörkum þess að geta
skrimt? Nei.

Þeir eiga bestu kostina á eftirgjöf, sem skulda nógu svívirðilega
mikið til þess að hafa hreðjatak á bönkunum eða öllu heldur á þeim
starfsmönnum sem lánuðu einmitt algerlega glórulaust, svívirðilega
mikið til samstarfsmanna sinna og fyrirtækja þeirra svo hægt væri
að halda uppi með svikum svokölluðu eigin fé bankanna. Loksins
grillir í að farið sé af stað af hálfu sérstaks saksóknara með mál
hinna glórulausu. Héraðsdómur hefur dæmt einn fyrrum ráðuneytis-
stjóra fyrir að hafa nýtt sér vitneskju um yfirvofandi fall bankanna.
Tveir millistjórnendur Kaupþings voru sakfelldir fyrir markaðs-

misnotkun. Enginn úr efstu lögum bankanna hefur enn verið
dæmdur, en nú er beðið dóms í málum tveggja, sparisjóðstjóra
Byrs og stjórnarformanns, og eins úr MP banka. Fróðlegt verður
að sjá hvernig sá dómur verður. Svikamyllan er almenningi aug-
ljós.

Það athyglisverða er að ríkisstjórnin og bankarnir hafa sama
skilning á hugtakinu velferð og hver skuli njóta hennar. Fjár-
magnseigendur skulu það vera. Hafa bankar tekið til í sínum
ranni? Sitja ekki enn flestir þeir sem störfuðu fyrir hrun? Hefur
þeim sem tóku ákvarðanir um útlán sem svaraði milljörðum til
starfsmanna og annarra verið vikið frá?  Ekki er svo að sjá þrátt
fyrir nýjar siðareglur. Siðareglur sem ekki er farið eftir eru verri
en engar reglur. Einhverjir njóta þess snjalla áróðursbragðs
Landsbankans að segjast ætla lækka vexti ef skuldararnir séu
nógu duglegir að borga næstu þrjú árin. Samt situr eftir óbragð
í munni, að hér sé hin fullkomna sýndamennska. Trúverðugra er
víkja frá þeim sem lánuðu eins og peningar spryttu á trjánum í
bakgarði bankanna.

Ríkisstjórnin borgaði endurreisn bankanna í nafni almennigs,
sem ber kostnaðinn. Hún vildi að almennningur borgaði Icesave,
en velferð þessa sama almennings víkur fyrir velferð bankanna
og fjármagnseigenda. Það er ekki gott veganesti til framtíðar.

Allt fyrir peningana
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sveit á Austfjörðum í eitt sumar.
Þar var ég að baka pönnukökur
og svara í símann, þó ég hefði
ekki hugmynd um hvað ég væri
að segja,“ segir hún og hlær. „Ég
var hins vegar alltaf með Gufuna
í gangi. Það er Halldóru Björns-
dóttur og morgunleikfiminni að
kenna að ég er á Íslandi núna, að
ég hafi farið til Parísar að læra
íslensku,“ segir Mao og hlær við.

Að eilífu amenAð eilífu amenAð eilífu amenAð eilífu amenAð eilífu amen

„Þannig varð ég ástfangin af
tungumálinu. Það tók mig samt
tvö ár að ákveða mig, að hætta í
ítölsku, sem ég hafði líka lært í
Póllandi og fara í íslensku. Mig
langaði ekki að læra hana á
Íslandi, því mér fannst ég þurfa
að kunna eitthvað áður en ég
kæmi. Svo ég hugsaði um hvert
ég gæti farið og París var svarið
- ég hafði verið þar áður, talaði
frönsku og gæti þá hitt vini mína
aftur líka. Ég hélt að ég myndi
vera þar í þrjú ár og klára BA í
íslensku, en sex mánuðum seinna
var ég flutt til Íslands. Um leið
og ég byrjaði að læra tungumálið
fann ég að ég varð að koma til
landsins. Ég fór samt út aftur til
að taka próf og klára fyrsta árið.
Seinna hélt ég svo áfram að læra
í Háskóla Íslands, en hætti aftur
á þriðja ári. Nú er ég að spekúlera
hvernig ég geti klárað þetta nám
hérna fyrir vestan,“ útskýrir Mao.

Auk íslenskunnar og móður-
málsins pólsku, talar hún rei-
prennandi frönsku og ensku. „Og
svo eitthvað í ítölsku, spænsku,
norsku og gaelísku. Ég er ekki
hætt heldur, næst langar mig að
læra rússnesku,“ segir Mao, sem
líður eins og hún hafi fundið sér
sinn samastað á Flateyri og er
hvergi á förum - í fyrirsjáanlegri
framtíð, hið minnsta.

„Mér líður eins og ég hafi þurft
að gera þetta allt, fara í gegnum
öll þessi ár til að enda hér. Það
var margt sem var gaman, en
líka margt sem var óskemmtilegt.
Þetta var algjör öldugangur.
Stundum átti ég núll krónur og
vissi ekki hvar ég myndi sofa um
nóttina eða hvað ég ætti að gera
næsta dag. Og stundum lifði ég
eins og prinsessa og þurfti ekki
að hafa áhyggjur af neinu,“ segir
hún frá. „Svo kom ég hingað -
tók þá ákvörðun að flytja á Flat-
eyri á tveimur vikum og vissi
ekkert hvernig það yrði eða hvað
ég ætlaði að gera. En þegar ég
kom færðist yfir mig ró - eins og
ég væri loksins komin heim. Mig
langar að halda í þá tilfinningu
og mig langar ekki að fara. Kann-
ski verð ég ekki hérna að eilífu
amen, en núna. Þegar maður byrj-
ar að gera hluti og er ákveðinn í
að láta þá ganga upp, þá opnast
bara hverjar dyrnar á fætur ann-
arri. Það eina sem skiptir máli er
að gefast ekki upp. Ég sé fyrir
mér hvað mig langar að gera og
ég vil gera það hér, vera hér og
skapa,“ segir hún að lokum.

landi og á þeim tíma var ekkert
þessu líkt í boði fyrir börn. Mig
langaði alltaf til að fá að taka
þátt í einhverju svona. Þess vegna
hugsaði ég með mér núna - af
hverju ætti staðurinn sem þú býrð
á að hafa áhrif á hvað þig langar
að gera í lífinu? Mig langar að
skapa, en það get ég gert hvar
sem er. Ég þarf ekki að fara suður
til þess. Það er eins með krakk-
ana. Þeim líður vel hér, eru í
jafnvægi við náttúruna og elska
fjörðinn sinn. Þau kvarta ekki og
langar ekkert að fara, þau eru
hamingjusöm hér. Þá þarf bara
að búa til tækifæri fyrir þau til að
gera eitthvað skapandi hér,“ segir
hún.

Fyrsta brúðanFyrsta brúðanFyrsta brúðanFyrsta brúðanFyrsta brúðan
eftirmynd listamannseftirmynd listamannseftirmynd listamannseftirmynd listamannseftirmynd listamanns

Mao hefur lengi verið heilluð
af brúðugerð og sjálf spreytt sig
á henni áður. „Ég var alltaf að
fara í brúðuleikhús. Mér fannst
það alltaf æðislegt, þetta með að
gefa brúðum líf. En sjálf byrjaði
ég eiginlega fyrir tveimur árum,
þegar vinur minn kom til mín og
bað mig um að gera brúðu fyrir
sig. Þá bjó ég í Reykjavík. Brúðan
þurfti að vera tilbúin næsta dag,
hann var búinn að gera hausinn
en allt hitt var eftir. Ég sagði

honum bara að drífa sig til mín
og við gerðum brúðuna, sem var
svo notuð í gjörninga og sýningar
í New York. Brúðan var gerð í
líki listamanns sem vinur minn
var að vinna með. Sá komst ekki
til New York, svo Joseph vinur
minn ákvað að búa til brúðu,
þannig að hann væri svona eig-
inlega með,“ segir Mao og brosir
„Brúðan heitir Voy, eftir honum.
Hún vakti heilmikla athygli og
það var meira að segja einhver
sem vildi kaupa hana, en við
vildum eðlilega ekki selja Voy,“
segir hún og hlær við.

„Þarna kynntist ég því hvað
það er gaman að gera brúður, en
þetta er hins vegar í fyrsta skipti
sem ég geri strengjabrúður. Það
finnst mér mjög gaman. Og ég er
að vinna úr hugmyndum mínum,
ég var ekkert að rannsaka sérstak-
lega hvernig aðrir gera strengja-
brúður. Ég vinn bara með það
sem mér dettur í hug og það efni
sem ég er með hér,“ útskýrir hún.

Heillaðist afHeillaðist afHeillaðist afHeillaðist afHeillaðist af
morgunleikfiminnimorgunleikfiminnimorgunleikfiminnimorgunleikfiminnimorgunleikfiminni

Aðspurð um hvað hún hafi
annað haft fyrir stafni brosir Mao.
„Má ég lesa eina setningu úr leik-
ritinu? Hún lýsir því nefnilega
ágætlega. Það byrjar svona: „Mín

ævi er ekki umtalsverð þegar frá
er talin þessi stóra villa, sem eng-
inn maður hefur haft aðra eins á
Vestfjörðum, svo ég viti.“,“ les
hún upp og hlær við.

„Ég er svo rómantísk og
dramatísk og allt sem því fylgir.
Frá því að ég var pínkulítil hef
ég elst við draumana mína, leitað
að því sem ég vildi gera. Það tók
mig átta ár frá því að ég flutti að
heiman. Ég fór út um allt og
prófaði alls konar störf, ég hef
bæði plantað trjám og fóðrað
hunda heima hjá einhverjum
listamanni úti í sveit í Frakklandi.
Ég var líka alltaf mikið í kringum
börn og börn í kringum mig,“
segir hún frá. „Svo hef ég líka
prófað að fara í háskóla hér og
þar til að læra hitt og þetta,“
bætir hún við.

Á námsskránni er meðal ann-
ars íslenska, sem Mao lærði fyrst
við Sorbonne-háskóla í París.
„Það kom þannig til að árið 2005
var ég að vinna á krá í pínkulitlu
þorpi á Írlandi, þar sem ég reyndi
að tala gaelísku við fólk. Það
gekk ágætlega, ég kann aðeins í
tungumálinu núna. Ég fór þá að
hugsa um að þó að írskan væri
skemmtileg væri íslenskan ennþá
betri. Ég hafði þá komið hingað
einu sinni, þegar ég vann á far-
fuglaheimili á Stafafelli, uppi  í

Vonast til að sýna víðarVonast til að sýna víðarVonast til að sýna víðarVonast til að sýna víðarVonast til að sýna víðar
Þó að frumsýningardagur sé

enn ekki runninn upp virðist vera
áhugi á því að starfinu verði hald-
ið áfram. „Já, þau eru strax farin
að spyrja mig hvað við eigum að
gera á næsta ári,“ segir Mao og
brosir. „Þau vilja halda áfram.
Ef allt gengur upp munum við
líka sækja um ferðastyrki til að
geta ferðast aðeins um með
brúðuleikhúsið og sýninguna.
Það væri til dæmis ótrúlega gam-
an að komast í Borgarnes, sem er
nokkurs konar brúðubær Ís-
lands,“ segir Mao, sem vonast þó
líka til að geta sýnt víðar á Vest-
fjörðum.

„Við frumsýnum á Sjómanna-
daginn á Flateyri, þar sem það er
mikið um að vera og sýnum svo
síðar á Ísafirði. Vonandi getum
við líka sýnt víðar, á Suðureyri, í
Bolungarvík eða Súðavík. Við
sjáum hvernig það fer,“ segir
Mao, sem hefur fundið fyrir mikl-
um stuðningi við verkefnið.

„Það hafa allir verið boðnir og
búnir í að hjálpa mér. Ég held
líka að það hafi vantað eitthvað
svona, eitthvað skapandi verk-
efni. Í svona litlum samfélögum
eins og Flateyri er svo sjaldan
boðið upp á eitthvað slíkt. Ég
ólst sjálf upp í lítilli borg í Pól-
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Krossgáta og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Lausn á síðustu krossgátu

Hörmuleg gleðitíðindi
Það hefur verið mikið á dag-

skrá minni frá því að ég fór suður
eftir Aldrei fór ég suður. Fyrst
skal nefna meðferð við langtíma
kvilla er hrjáð hafði mig frá ungl-
ingsárum í Bolungarvík, ofurvin-
skapur við fjórða Bakkabróður-
inn – Bakkus. Vog tel ég eftir tíu
daga dvöl þar eina merkilegustu
stofnun fullveldis okkar og mættu
margir þar af læra. Boðskapurinn
er einfaldur og verkin tala. Nýt
ég nú þess að vera þurfalingur,
sofna allsgáður og vera tilbúinn í
seinni hálfleik lífshlaupsins með
ásetningi um að vinna til gull-
verðlauna.

Lífið hefur gengið sinn vana-
gang, ekki var útbreiddur faðmur

mildi og aumingjagæzku sem
beið við bílastæðin við Gullin-
vog. Þar tóku á móti mér alvarleg
veikindi þeirra sem mér þykir
vænna um en flesta. Og þar eð ég
hef lengi stundað kukl á náskyld-
um og venzluðum stökk ég þegar
út í þá djúpu og kom upp úr með
bros og beztu mögulega útkomu.

Tveimur dögum síðar kom ég
norður á Ísafjörð til að gegna
störfum mínum nokkrum dögum
síðar, að ég taldi. Þann dag var
þó helgihald í bæ hér að höfð-
ingjasið og tók ég því vaktskyldu
skömmu eftir að tók land og hafði
unun af.

Svo átti alvaran að hefjast en
þá fékk ég umsögn á þá leið, að

ekki virtist ég vinnuhæfur og
myndi vart verða í náinni framtíð.

Tók þessu með jafnaðargeði –
nýfundnu á Vogi. Leizt bara vel
á að samhæfa frekar hug, hönd
og félagsleg bönd áður en kuklið
kokgleypti tilvist mína enn og
aftur.

Áður en varði var mér boðið á
fund yfirlækna Heilbrigðisstofn-
unar Vestfjarða og æsktur um
áætlan mína. Sagði sem var að
vildi ekki breyta miklu í 6-12
mánuði að ráði sérfræðinga SÁÁ
heldur vera hér með aðlögun á
starfsháttum og búsetu í Bolung-
arvík. Bar þá svo við að mér er
tjáð að í lok starfssamnings núna
þann 21. júní væri ekki vilji fyrir

seinna en strax. Kannski opnar
maður bara stofu, heilar, heillar
og býður fjallagrös með lífshátta-
ráðleggi í Grunnavík eða Reykja-
nesi. Lítt fýsir mig til Goðmundar
Kóngs í BNA þó velmæli þel-
dökkur Barack til heimsins.

Mér hefur borist til hlusta að
hér um slóð hafi frúin á Leiti
farið á kreik vegna ofangreindra
smámuna. Skýringar eru gripnar
lausar úr lofti, láði og legi. Ekkert
er hæft í þeim fullyrðingum er
millum tanna eru og alrangt er
að úlfúð sé meðal mín og kollega
minna. Heiðurmenn starfa hér
og vinir, jafnvel vildarvinir erum
við oftar en ei.

Ég fer ekki að eigin frumkvæði
en sáttur við menn og málleys-
ingja, sé bjarta framtíð mér og
ykkur til handa og vona að engum
sárni fararsniðmátið. Ekki er
alltaf á allt kosið og ekki eru öll
sjálfráð augnablik lífs okkar, en
við berum ábyrgð sjálf og enginn
er sterkari en við í að aðlaga eig-
in háttu.

Mér hefur liðið mjög vel hér
vestra, eignast urmul vina til loka
og skilning á að þótt Grundarpúki
sé eru til ágætis Ísfirðingar innan
um. Ekki þætti mér líklegt að
öllum skiptum mínum sé lokið
við ykkur og þakka ég mikið
fyrir að fá að lifa meðal ykkar
þetta ár, vera velkominn oftar
enn ekki og læra að lífið er gott,
flott og bezt á Vestfjörðum.

Með vinsemd og djúpri virð-
ingu.

Finnbogi Karlsson, kuklari,
Grundarpúki og edrú.

að hafa mig lengur hér við störf.
Þakkaði ég hreinskilni og vatt
mér í að ljúka vinnulista, bréfum
og fleiru smáu sem eftir lá að ljúka.

Ekki veit ég enn hvar mig ber
niður næst, en einhvers staðar
verða vondir að vera.

101 er ekki ólíklegt með hausti
en lifibrauð sumarsins verð ég
að finna út um á næstu dögum
því maðurinn lifir ekki á brauði
einu, þarf köku samkvæmt drottn-
ingu og hnoðmör ef marka má
Vestfirðinga, jafnvel lýsi eða
a.m.k. niðursoðna þorskalifur,
því sumarið virðist ætla verða
snjólétt og lítt um sólarglætu til
framleiðslu hormónsins D.

Einnig tel ég ekki ólíklegt að
börnum og fyrrverandi þóknist
áframhaldandi stuðningur – svo
tekjutengt athæfi er æskilegt ekki

Finnbogi Karlsson.
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Sælkeri vikunnar er Salóme Ingólfsdóttir á Ísafirði

Karfi í sesamhjúpKarfi í sesamhjúpKarfi í sesamhjúpKarfi í sesamhjúpKarfi í sesamhjúp
Karfann smakkaði ég í fyrsta

sinn fyrir nokkrum vikum, ég
sé ekki eftir að hafa aukið við
fiskiflóruna á matseðlinum og
þessi uppskrift sá til þess að ég
á eftir að elda karfa aftur. Fjöl-
breytni í vali hráefna er lykill-
inn að hollu fæði sem allir ættu
að temja sér.

700 g hrár karfi
½ tsk salt
½ tsk svartur pipar
2 msk Dijon sinnep
1 dl vatn
1 dl sesamfræ
1 dl heilhveiti
2 msk matarolía.

Skerið karfann í þægilega stór
stykki, saltið og piprið. Hrærið
saman sinnepi og vatni og veltið
fiskistykkjunni upp úr sinnepinu
og síðan upp úr blöndu af sesam-
fræjum og heilhveiti. Steikið upp
úr olíu við frekar vægan hita í 2-
3 mínútur á hvorri hlið. Eða þar
til fiskurinn er hvítur í gegn.

Gott að bera fram með sósu,
ofnbökuðum kartöflum og fersku
salati.

Sósa:
1 dós 10% sýrðum rjóma –

Smakkað til með hvítlauk og

Dijon sinnepi.

Hér kemur skyrterta sem hægt
er að hafa á boðstólum allt árið
ef fólk er duglegt að fara í
berjamó á haustin og tilvalinn
haustréttur sem allir unnendur
skyrs- og bláberja ættu að prófa.

Skyrterta
½ Lu kanilkex
1 bolli múslí
3 msk smjör
1 peli rjómi
500 vanilluskyr
Bláber (mega vera frosin)
Kanilkexið er mulið og bland-

að saman við hollt og gott múslí
að eigin vali. Sett í botninn á
fallegu formi og bræddu smjör-
inu hellt yfir. Rjóminn er þeyttur
og blandað saman við vanillu-
skyrið. Blöndunni dreift varlega

yfir mulninginn í forminu. Og
fullt af bláberjum hellt yfir. Best
er að gera kökuna daginn áður.

Ég skora á mágkonu mína
Hörpu Lind Kristjánsdóttur að
vera næsti sælkeri vikunnar.

Ásthildur Cesil Þórðardóttir
hætti störfum hjá Ísafjarðarbæ á
fimmtudag í síðustu viku eftir 30
ára starf. Ásthildur hefur starfað
hjá sveitarfélaginu, áður Ísafjarð-
arkaupstað, með hléum frá 1966
við hin ýmsu störf sem snerta
umhverfi og fegrun bæjarins.
Samstarfsmenn hennar, Jóhann
Birkir Helgason og Ralf Trylla,
færðu henni af því tilefni gjafir
frá Ísafjarðarbæ og starfsmanna-
félagi bæjarskrifstofunnar.

„Ég vil senda öllum bæjarbú-
um góðar kveðjur og þakklæti
fyrir hve allir hafa verið mér góð-
ir og hve fólk hefur gegnum þessi
ár hvatt mig áfram, þ.e. bæjar-
búar, og verið mér mikil hvatning

til góðra hluta. Ég get líka stolt
hætt og veit að bærinn minn hefur
notið góðs af því sem ég gat gert

fyrir hann og bæjarbúa,“ segir
Ásthildur á bloggsíðu sinni.

– thelma@bb.is

Ásthildur var leyst út með gjöfum. Hér er hún með Ralf Trylla.

Ásthildur kveður
eftir 30 ára starf

Daníel Jakobsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að
umhverfisnefnd í samráði við
umhverfis- og eignasvið bæjarins

fari í vinnu við gerð fimm ára
framkvæmdaáætlunar fyrir sveit-
arfélagið. Við gerð hennar verði
sérstaklega horft til verka sem

fegra bæinn og draga úr rekstrar-
kostnaði.

„Mikið hefur verið rætt um
þörf á auknu fé til framkvæmda

og viðhalds. Nýverið var kynnt
framkvæmdaáætlun fyrir árið
2011 í bæjarráði og þau verkefni
sem til stendur að fara í. Mörg
kostnaðarsöm verkefni hafa
beðið og framkvæmdafé verið
takmarkað. Því er mikilvægt að
nýta fjármagn sem best og skoða
leiðir til að koma stórum verkum
á nokkur ár,“ segir í minnisblaði
bæjarstjóra.

Þar leggur hann til að jafnframt
verði skoðað hvort hægt sé að
bjóða út stærri verk sem greidd
væru á lengri tíma en fram-
kvæmdirnar standi yfir. „Þannig
mætti hugsanlega flýta fram-
kvæmdum og auka þær, núna
þegar að verkefnastaða verktaka
er takmörkuð,“ segir Daníel Jak-
obsson.

– thelma@bb.is

Vill að gerð verði fimm ára framkvæmdaáætlun
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