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„Ég hef gert svo margt af því sem mig
hefur langað til að gera,“ segir Stefán
Dan Óskarsson, eigandi Stúdíó Dan og
Ráðgjafa- og nuddsetursins, sem hefur
fengið að reyna margt í lífi sínu. Hann
segir frá sorginni eftir sonarmissinn,
starfi sínu með SÁÁ-samtökunum og
ánægjunni sem hann hefur af því að veita
fólki aðstoð og ráðgjöf á miðopnu í dag.

Í lífsins
ólgusjó

Ólafur B. Halldórsson mætti í sínu fínasta pússi.

Mikill fjöldi var við hátíðarhöldin á Hrafnseyri.

Fjölmenni á Hrafnseyri
Á þriðja þúsund manns voru
viðstaddir hátíðarhöld á Hrafnseyri við Arnarfjörð á þjóðhátíðardaginn sem haldin voru í tilefni
af því að 200 ár voru liðin Jóns
Sigurðssyni. „Þetta var í einu
orði sagt frábært,“ segir Valdimar
J. Halldórsson, forstöðumaður
safns Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. Við þetta tilefni tilkynnti
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra að ákveðið hafi verið
að stofna menningarsetur um Jón
Sigurðsson á Hrafnseyri. Í ræðu
hennar kom fram að lögð verði
fram þingsályktunartillaga þar að
lútandi og stendur til að menningarsetrið taki við staðnum af
Hrafnseyrarnefnd þann 1. janúar.
Jafnframt hefur verið ákveðið að
sett verði á laggirnar prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar við Háskóla Íslands.
Sá sem gegna mun stöðunni
skal hafa fasta búsetu á Ísafirði
eða nágrenni og hafa kennslu og
rannsóknir sem starfsskyldu og
samstarf við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og

Háskólasetur Vestfjarða. Gert er
ráð fyrir því að staðan verði jafnframt nátengd hinu nýja setri á
Hrafnseyri. Eitt af lykilverkefnum hennar verði að halda árlegar
ráðstefnur og námskeið í sumarháskóla á Hrafnseyri með innlendum og erlendum kennurum og fyrirlesurum.
„Það má eiginlega segja að
hér sé aldarbaráttu lokið en í upphafi 20. aldarinnar var barist fyrir
því að stofnaður yrði skóli á Ísafirði eða Hrafnseyri til heiðurs
Jóns Sigurðssyni, það var aldrei
úr því. Svo hefur einnig verið
ákveðið að hér verði menningarsetur, ég hreinlega get ekki ímynd-

að mér að hægt verði að toppa
þetta,“ segir Valdimar.
Vegleg dagskrá var í tilefni
dags þar sem kórar og ýmir tónlistarmenn komu fram, þeirra á
meðal ástsælu söngvarnir Sigrún
Hjálmtýsdóttir og Björgvin Halldórsson, Karlakórinn Ernir og
Karlakórinn Vestri. Valdimar
segir að fólk hafi skemmt sér hið
besta. Meðal gesta voru forsetahjónin og margir þingmenn ríkisstjórnarinnar. Valdimar segir
að unga kynslóðin hafi skemmt
sér jafnt á við þá sem eldri eru.
„Það er mýta að krakkar geti
ekki skemmt sér án þess að það
séu hoppikastalar eða álíka afþreying. Þau skemmtu sér konunglega hér, eins og alltaf á 17.
júní. Þau fóru t.d. á hestbak og
léku sér á Burstabænum.“
Valdimar segir að hann viti
ekki betur en mikil ánægja sé
með hvernig til tókst með hátíðarhöldin. „Ég get allavega ekki
annað en verið í skýjunum yfir
þessu öllu saman.“
– thelma@bb.is

Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, sveitarstjóri á Tálknafirði.

Fjallkona Vestfjarða, Ása Dóra Finnbogadóttir og Ásthildur
Sturludóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar sem var kynnir á hátíðinni.

Meðal þeirra sem komu fram var Björgvin Halldórsson og meðlimir Karlakórsins Ernis.
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Leitar í smiðju
popptónlistar
Madis Mäekalle stýrir lúðrasveitum Tónlistarskóla Ísafjarðar
styrkri hendi. Madis, sem kom
til Ísafjarðar frá Eistlandi fyrir
níu árum síðan, hefur á árum
sínum í starfi útsett fjölda laga
fyrir sveitirnar, sem í dag eru
þrjár. Um páskana vakti útsetning hans á lagi Mugison, Gúanóstelpan, mikla athygli gesta Aldrei fór ég suður, og Ísfirðingar
fengu aftur að njóta afraksturs
vinnu hans á árlegum vortónleikum lúðrasveitanna í maí.
Blaðamaður settist niður með
Madis og Marelle dóttur hans
sem er föður sínum til halds og
trausts ef einhver orð láta á sér
standa, til að fræðast um starfið
með lúðrasveitunum og hvernig
maður tekst á við það verkefni
að koma þekktum lögum í lúðrasveitarbúning.

Kenndi eftir orðabók
Madis fluttist til Íslands frá
Eistlandi í október 2002. Eistneskur kunningi hans hafði þá
starfað um hríð í Mývatnssveit
og benti honum á að hér væri
góður starfsvettvangur fyrir tónlistarkennara.
„Ég var þá tónmenntakennari
í grunnskóla og leikskóla í Eistlandi. Það var allt mjög gott, þetta
var nýbyggður og lítill skóli með
litlum bekkjum, það voru ekki
nema um sextán krakkar í hverjum bekk. Þetta var allt fínt, en
samt langaði mig að prófa eitthvað annað,“ segir Madis frá.
Hann ákvað því að láta reyna á
búsetu á Íslandi og hóf störf í
Tónlistarskóla ísafjarðar 1. nóvember, einungis viku eftir að
hann kom til landsins. Blaðamaður fær ekki hjá því komist að
spyrja hvernig það hafi eiginlega
gengið, að eiga að byrja að kenna
á máli sem hann hafði aðeins
haft um viku til að kynnast.
„Ég tók bara með mér orðabók
og skrifaði niður orð sem ég vissi
að ég þyrfti að nota. Ég var með
íslensk-enska orðabók og svo
ensk-eistneska,“ útskýrir Madis
og hlær við. „Þar fletti ég upp
orðunum sem mig vantaði til að
geta talað við krakkana. Eftir
svona tvo mánuði var þetta farið
að ganga betur,“ segir Madis,
sem nú er jafnvel farinn að hugsa
á íslensku.
„Og enskan... Ég er farinn að
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lenda í vandræðum með hana.
Þegar við fjölskyldan vorum í
Eistlandi síðast spurðu ferðamenn mig til vegar á ensku. Ég
reyndi að svara þeim, en það
kom bara íslenska. Þetta verður
smám saman auðveldara og nú
finnst mér betra að tala íslensku
en ensku,“ segir hann.

Prófar sig áfram
Fjölskyldan leit, að sögn Madis, á fyrsta ár sitt hér á landi sem
ákveðinn reynslutíma, en hann á
eiginkonu Kaja Mäekalle og þrjár
dætur, þær Mirjam, Marelle og
Matilda Harriet. Árið 2003 hóf
Madis starf sitt með lúðrasveitinni, en ósagt skal látið hvort
það hafði áhrif á ákvörðun fjölskyldunnar um að dveljast áfram
á Ísafirði. Fyrstu Vorþyts-tónleikarnir voru haldnir vorið 2005.
„Af þeim hljóðfæraleikurum
sem spiluðu á vortónleikunum
þetta fyrsta ár eru tíu ennþá í
sveitinni. Það er mikil hreyfing á
fólki og skiptist ört út,“ útskýrir
Madis. „Hver og einn er þess
vegna mjög mikilvægur,“ bætir
hann við, „fyrir ári vorum við
þrjátíu manna sveit en í ár erum
við tuttugu manna sveit. Þá getum við ekki spilað lögin sem við
spiluðum fyrir ári. Þá þarf maður
að útsetja eitthvað nýtt, hugsa
um hvernig maður getur látið
sveitina hljóma betur,“ útskýrir
hann.
Þar er einnig komin ein ástæða
þess að Madis fór sjálfur að prófa
sig áfram við útsetningar á lögum
fyrir lúðrasveitirnar. „Það er alveg hægt að panta tilbúnar nótur,
en þá vantaði oft einhver hljóðfæri hjá okkur. Við vorum ekki
með nógu margar klarínettur eða
kornettur og mér fannst þetta ekki
hljóma eins og það átti að gera.
Svo ég hugsaði með mér, af
hverju prófa ég þetta ekki sjálfur?
Ég veit hvernig er best að spila
þetta, hvaða hljóðfæri eru til og
svona. Svo ég ákvað að prófa og
sjá hvernig þetta gengi hjá mér.
Núna er þetta orðið hobbíið mitt,“
útskýrir Madis.
„En þetta tekur langan tíma.
Ég fer með litlu stelpuna mína í
leikskólann og er kominn heim
aftur um hálf tíu, tíu á morgnana.
Kennslan byrjar svo klukkan eitt.
Þessir þrír tímar þarna á milli
líða hratt og eitt lag tekur kannski
FIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ 2011

heila viku,“ heldur hann áfram.

Nokkurs konar
efnafræðitilraun
Madis hafði ekki mikla reynslu
af útsetningum áður en tók til
við að útsetja fyrir lúðrasveitirnar. „Ekki á þennan hátt. Ég lærði
að vera lúðrarsveitarstjórnandi
og maður varð að útsetja eitt lag
til að ná prófinu. En þá var þetta
allt öðruvísi, maður handskrifaði
hverja nótu fyrir sig. Í dag nota
ég tölvu og sérstakt forrit, sem
gerir þetta miklu léttara. Það eru
mjög margir möguleikar fólgnir
í því og stundum útset ég lögin
kannski of mikið, bara af því að
það er svo gaman að prófa sig
áfram,“ segir hann brosandi. „Þetta
er svolítið eins og efnafræði, ef
það fer einum dropa of mikið í
glasið getur farið illa,“ bætir hann
við og hlær.
„Núna skoða ég píanónótur
svolítið mikið. Ef það er eitthvað
lag sem mig langar í getur maður
keypt nóturnar á fjóra dali. Svo
prenta ég þær út, set þær inn í
tölvuna og byrja svo að raða inn
hljóðfærum og röddum. Svo sér
maður lagið vaxa og stækka
þangað til það kemur saman,“
útskýrir Madis, sem segir að nú
sé hringurinn við það að lokast.
„Nú er ég farinn að taka aftur
fram lög sem ég útsetti fyrir fimm
árum og endurútsetja þau. Svo
spilum við þau aftur, en við bætum einhverju nýju við á hverju
ári, við spilum aldrei alveg sömu
lögin tvö ár í röð,“ segir hann
frá.
„Við höfum líka tekið Vorþytinn upp í hvert skipti. Það fer
kannski þannig að lokum að við
getum út svona Best Of disk,“
segir hann og hlær.

Leitar í gamalt popp
Hvaða lög verða þá fyrir valinu
þegar Madis sest við að útsetja?
„Oftast þegar fólk hugsar um
lúðrasveit fer það strax að hugsa
um marsa. En það er alls ekki
það eina sem lúðrasveitir spila
eða geta spilað,“ segir Madis.
„Þegar ég var í hernum þegar
ég var ungur, á Sovjettímanum,
var ég í herlúðrasveit. Marsar
eru helst fyrir þannig sveitir,
gangandi lúðrasveitir eða marching bands,“ segir Madis. „Á
hverjum mánudegi var í herskólanum stór skrúðganga með lúðrasveit sem spilaði marsa utanbókar. Núna er þetta ekki lengur
þannig. Þegar ég var námsmaður
spiluðum við mikið af Sousamörsum og ég reyni líka að hafa
einhverja svoleiðis með fyrir
lúðrasveitirnar. Og kannski einn
mars sem er nánast eins og
poppmars, eitthvað sem allir
þekkja. Þeir passa til dæmis alveg
inn í skrúðgönguna 1. maí,“
útskýrir hann.
Í dag leitar hann hins vegar
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meira í popptónlist. „Popp er ekki
endilega bara nýjustu lögin í
útvarpinu. Fyrir mér er popp lög
sem fólk þekkir. Þau geta þess
vegna verið frá 1940 eða 1950.
Það er til dæmis gaman að taka
lag frá sjöunda áratugnum eins
og við gerðum núna í ár, þegar
við tókum Can’t Take My Eyes
off you. Það er lag sem allir kannast við. Að spila það með lúðrasveit, trommu og bassa... það
verður flott tónlist!“ segir Madis,
sem hefur þó einnig sótt í samtíðapopptónlist, leitað í smiðju
sjónvarpsþáttanna vinsælu, Glee,
og tekið lagið vinsæla I’ve Got a
Feeling með Black Eyed Peas
upp á arma sína.
„Það er gaman að heyra hvernig það kemur út með lúðrasveit.
Eitt árið tókum við líka rokk,
Smoke on the Water. Útkoman
getur verið fyndin og skemmtileg, þegar lúðrasveit spilar svona
lög. Það er svo gaman að prófa
þetta,“ segir hann. „Lúðrasveitin
er nefnilega alls ekki bara lúðrar
og einhver einn hljómar. Lúðrasveit er eins og eitt stórt hljóðfæri
sem getur skapað alls konar
tónlist, spilað allar áttundir og
alla hljóma. Hljóðfærin eru svo
ólík, flautur, trompet, klarínett,
básúnur... þetta er ekkert líkt.
Svo bætist trommusett og bassi
við uppi á sviði og þá er maður
komin með hljóðfæri á borð við
stórt konsertpíanó,“ segir hann.

Leyfir öllum
að njóta sín
Aðspurður hvort meðlimir
lúðrasveitanna kunni ekki vel að
meta þann nýja efnivið sem
Madis leggur af hendi rakna á
æfingum yppir hann öxlum og
brosir. „Þú verður að spyrja þau
að því,“ segir hann lítillátur.
Hann segir þó að hann leggi
áherslu á að útsetningar hans leyfi
öllum að njóta sín, jafnt byrjendum sem lengra komnum. Hann

beitti sér til dæmis fyrir því að
hljóðfæraleikurunum væri skipt
í fleiri hópa en áður var. Þannig
varð miðsveitin til, skipuð unglingum og eldri börnum, auk
skólalúðrasveitarinnar og hinnar
blönduðu Lúðrasveitar Tónlistarskóla Ísafjarðar.
„Það gekk ekki að hafa þetta
einn stóran hóp. Það verður að
vera eitthvað fyrsta stig, svo
áframhald og loks eldri sveitin.
Ég vil að nemendur læri eitthvað
af starfinu,“ útskýrir Madis, sem
hefur það í huga þegar hann
vinnur að útsetningum sínum.
„Yngstu nemendurnir spila
kannski ekki mikið, og ekki flóknar línur, en þeir vilja líka spila.
Fyrir lúðra er samspil oft það
mikilvægasta. Svo ég skrifa líka
fyrir þessa nemendur. Hvert
hljóðfæri er kannski með fjórar
mismunandi laglínur, eina létta,
eina erfiðari, eina erfiða og eina
mjög létta. Ef nemandi er að byrja
að læra á trompet spilar hann
kannski ekki nema fjórar, fimm
nótur. En hann fær þá líka að
spila og vera með í samspilinu,“
útskýrir Madis, sem reynir sömuleiðis að nota lúðrasveitartímana
alfarið í að spila, í stað þess að
stoppa og leiðbeina hverjum
hljóðfæraleikara fyrir sig ef einhverju er ábótavant.
„Ég vil ekki að þetta sé of
mikið stress og ég vil ekki vera
of strangur. Við hittumst einu
sinni, tvisvar í viku og ég vil að
það sé til þess að skemmta okkur
saman og læra saman. Ég reyni
að nota þennan klukkutíma sem
við höfum til að spila. Ef eitthvað
gengur ekki alveg nógu vel
stoppa ég ekki og tek eitt og eitt
hljóðfæri í gegn. Þá segi ég frekar
- ókei, þetta gengur ekki núna,
æfið ykkur heima og við reynum
aftur. Þá byrjum við frekar bara
á einhverri léttari útsetningu,“
segir hann frá. „Þá sting ég hinu
bara niður og geymi það. Við
prófum kannski allt að þrjú lög á
hverri æfingu. Svo safna ég þeim

bara saman þangað til ég segi
aftur - nei, nú prófum við þetta
lag aftur! Og þá þarf fólk að fara
að fletta langt aftur á bak í möppuum sínum,“ segir hann brosandi.

Á lúðrasveitarmót í sumar
Þar sem skólaárinu er nú að
ljúka er ekki úr vegi að forvitnast
um hvað er á döfinni hjá Madis
og fjölskyldu í sumar.
„Ja, það er bara sumarfrí og
við sjáum til hvort ég fæ einhverjar nýjar hugmyndir að lögum,“ segir hann og brosir. „Svo
förum við til Eistlands í sumar,
þar sem við förum meðal annars
á landsmót lúðrasveita. Þar ganga
fjöldamargar lúðrasveitir saman
í risastórri skrúðgöngu, sem er
örugglega svona sex kílómetrar
á lengd. Skrúðgangan hefst
klukkan eitt, en síðasta sveitin
leggur ekki af stað fyrr en um
fimm - gangan er svo hrikalega
löng. Þetta mót er haldið á fimm
ára fresti og er eiginlega eins og
Ólympíuleikar fyrir lúðrasveitir,“ útskýrir hann. „,Svo fara eldri
stelpurnar mínar tvær á námskeið
í þjóðlagatónlist líka,“ bætir hann
við.
Fjölskyldan sækir Eistland
heim á hverju sumri, enda eiga
þau þar fjölskyldu. „Við erum
annað hvort í höfuðborginni, sem
er alveg í norðri, eða í sumarbústaðnum sem við eigum og er
alveg í hinum hluta landsins, bara
fjóra kílómetra frá Rússlandi,“
útskýrir Madis.
Þá verður að lokum að spyrja
hvort dæturnar feti í fótspor föðursins og fjölskyldan sé kannski
öll á kafi í tónlist. Því svarar
dóttirin sjálf, sem leikur með
miðsveitinni. „Mamma spilar
reyndar ekki. Og ekki heldur litla
systir, sem er fjögurra ára. En
hún fer örugglega bráðum að
byrja,“ segir hún og brosir við
pabba sínum.

Madis ásamt eiginkonu sinni á tónlistarhátíð í Eistlandi.
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Rækjuvatn flæddi úr
holræsum á Eyrinni
Frárennslisvatn frá rækjuverksmiðjunni Kampa á Ísafirði
flæddi upp um holræsi við götur
í næsta nágrenni við verksmiðjunar á mánudag. Megn lykt var
af vatninu sem flæddi m.a. inn í
nokkur hús. „Ræsið var stíflað
af rækjuskel frá rækjuverksmiðjunni og því flæddi upp úr. Stíflan
var losuð og við vonum að þetta
gerist ekki aftur, en það er lítið
annað hægt að gera. Þeir hjá
Kampa hafa þó dregið mjög mikið úr rækjuskelinni, svona í kringum 50%, og enn stendur til að
dregið verði meira úr því. Við
gerum ekki athugasemdir við

þetta á meðan þeir vinna að því
að bæta úr þessu,“ segir Jóhann
Birkir Helgason, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs í Ísafjarðarbæ.
Jóhann Birkir segir að flætt
hafi í nokkra kjallara sem eru
neðarlega í húsum á svæðinu.
Starfsmenn Kampa urðu ekki
varir við þetta inni í verksmiðjunni en sáu hvað var á seyði er
þeir komu út og hringdu í starfsmenn bæjarins til að koma og
bæta úr þessu. Aðspurður hvort
vandamálið sé ræsinu um að
kenna segir Jóhann svo ekki vera.
„Það virðist hafa farið það mikið

Vegna stíflunnar flæddi ofan í kjallara nokkurra húsa á svæðinu.

Eins og sjá má flæddi upp úr ræsunum af töluverðum krafti.

Spurningin
Ertu sátt(ur) við íslensku þjóðkirkjuna?
Alls svöruðu 263.
Já sögðu 71 eða 27%
Nei sögðu 169 eða 64%
Hlutlausir voru 23 eða 9%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðlæg eða breytileg
átt, 3-8 m/s. Skýjað að
mestu fyrir norðan en
dálítil væta um tíma, en
skúrir sunnan til, einkum
síðdegis. Hiti breytist lítið.
Horfur á laugardag:
Norðaustlæg átt, skýjað
með köflum og úrkomulítið. Hiti 7-15 stig, hlýjast
S- og V-lands. Horfur á
sunnudag: Norðaustlæg
átt, skýjað með köflum og
úrkomulítið. Hiti 7-15 stig.
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af rækjuskel í einu og því hefur
það stoppað í lögnunum. En þetta
stendur allt til bóta og við erum
bara í samstarfi með þetta við
Kampa á meðan.“
Gagnrýnisraddir hafa verið
uppi um að yfirfall rörsins sé of
hátt og lögnin sé of löng fyrir
svo lítinn halla og það geti því

skapað vanda. Aðspurður segist
Albert Haraldsson framleiðslustjóri hjá Kampa ekki vera dómbær á það. „Það þarf þó að setja
yfirfallsrör á fyrsta brunninn til
að tryggja að ekkert geti komist í
gegn. Við reynum að hreinsa alla
skel burt en það getur verið að
einhverjar agnir fari í brunninn.“

Líkt og Jóhann Birkir sagði
stendur til að magn rækjuskeljarinnar sem fellur til við vinnsluna
verði minnkað enn. „Við erum
að fara að festa kaup á stöð svo
við getum unnið úr skelinni sjálfir
og vonandi verður þessi vandi úr
sögunni fljótlega.“
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Menningarsetur
Á 200 ára afmæli forsetans er tilvalið að hefjast handa við að rjúfa
einangrun Hrafnseyrar. Styttan á Austurvelli er góð til síns brúks á
afmælisdaginn. Ef við sem þjóð ætlum okkur á annað borð að heiðra
minningu Jóns Sigurðssonar með einum eða öðrum hætti á það að
gerast á Hrafnseyri við Arnarfjörð.
Þetta voru lokaorð leiðara BB daginn fyrir þjóðhátíðina þar sem
afmæli Jóns Sigurðssonar var minnst með einkar veglegum hætti á
fæðingarstað hans þar sem forsætisráðherra kynnti áform ríkisstjórnarinnar um skipulagsbreytingar á staðnum og að stofnað verði
Menningarsetur Jóns Sigurðssonar sem yfirtaki rekstur Hrafnseyrar
frá og með 1. janúar næstkomandi og þar með hlutverk Hrafnseyrarnendar. Eiríkur Finnur Greipsson, formaður Hrafnseyrarnefndar,
kvaðst fagna þessari ákvörðun enda væri hún í samræmi við stefnumótun nefndarinnar. Undir það skal tekið með Eiríki Finni að
ákvörðunin um Menningarsetur á Hrafnseyri er mikilsverð. Stjórnvöld hafa með þessu ákveðið hefja Hrafnseyri til þess vegs og þeirrar virðingar sem fæðingarstað Jóns Sigurðssonar ber að sýna. Endurbæturnar sem gerðar hafa verið á staðnum og sýningin um ævi og
störf Jóns, eru fyrstu skerfin.
Tveimur dögum fyrir þjóðhátíð samþykkti Alþingi Íslendinga, á
sérstökum minningarfundi um Jón Sigurðsson, einróma að koma á
fót stöðu prófessors við Háskóla Íslands, tengdri nafni Jóns með

starfsskyldu við Háskólasetrið á Vestfjörðum. BB fagnar þessari
ákvörðun Alþingis í þeirri fullvissu að hún verði lyftistöng fyrir
Háskólasetrið og jafnframt liður í uppbyggingu margvíslegra
fræðistarfa og stuðningur við fyrirhugað Menningarsetur. Og það
skal sagt hreint út að hjáróma raddir fáeinna embættismanna menningarstofnana, sem virðast sjá ofsjónum yfir ákvörðun Alþingis og
hafa dregið dár að samþykktinni með einum og öðrum hætti og lýst
því yfir að þeim fjármunum sem til þessa þurfi væri betur varið til
annarra verka, koma ekki á óvart þótt ætla hefði mátt að slík þröngsýni tilheyrði liðinni tíð. En þessi afstaða kastar ekki rýrð á gleði
Vestfirðinga og verkefnin fram undan.

Eftirmáli
Og nú er bara að drífa sig í að koma fæðingarstað forsetans í
þjóðbraut. Rífa Hrafnseyri upp úr þeirri landfræðilegu einangrun
sem staðnum er búin við núverandi vegakerfi. Og gleymum ekki að
þær framkvæmdir eru liður í að tengja saman byggðir á norður- og
suðurhluta Vestfjarðakjálkans, sem er ein af megin forsendum
hugsanlegrar stóriðju á Vestfjörðum, hvers eðlis sem hún kann að
verða. Vestfirðingar þurfa á sínum eigin hringvegi að halda, eigi
þeir að ná vopum sínum.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Kristján Torfi Einarsson, sími 456 4560,
kte@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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Stefán Dan Óskarsson hefur átt heima á Ísafirði alla sína
ævi. Hann hefur marga fjöruna sopið um ævina, átt í stríði
við Bakkus og þurft að takast á við sorgina sem fylgir því að
missa son, tengdason og barnabarn. Í dag stuðlar hann að
bæði andlegri og líkamlegri heilsu bæjarbúa með rekstri
líkamsræktarstöðvarinnar Stúdíó Dan og Ráðgjafa- og nuddsetursins. Stefán sagði blaðamanni frá áföllunum sem hann
hefur orðið fyrir um ævina, áhuganum á að hjálpa fólki og
barnabörnunum fimm sem hann fékk á einu bretti eftir að
hafa eignast þrjátíu og fimm ára gamlan son.

Sorgin hverfur aldrei
Átti að vera á rítalíni
Stefán tekur á móti blaðamanni
á Ráðgjafa- og nuddsetrinu við
Sindragötu, þar sem notalegur
og heimilislegur andi svífur yfir
vötnum. Þar hefur Stefán sjálfur
aðsetur og tekur á móti fólki í
nudd og ráðgjöf. Stefán er fæddur
11. júní 1947 og fagnaði því nýverið sextíu og fjögurra ára afmæli sínu.
„Ég hef hef alltaf átt heima
hérna á Ísafirði. Foreldrar mínir,
sem eru bæði látin, voru hins
vegar aðflutt. Faðir minn var úr
Landeyjunum og móðir mín úr
Húnavatnssýslu,“ útskýrir Stefán, „Við systkinin erum sex og
er ég næst elstur.“ Hann kveðst
trúlega hafa verið greindur sem
ofvirkur ef hann hefði fæðst síðar.
„Ég hefði sennilega átt að vera
á rítalíni frá fæðingu,“ segir hann
og hlær við. „Ég var rosalega ofvirkur. Ég hætti í skóla og fór á
sjóinn fimmtán ára, sem var bara
lenskan þá. Sex árum seinna gifti
ég mig og stofnaði heimili. Þá
svissaði ég yfir og ákvað að fara
í land. Ég var eiginlega búinn að
fá nóg. Ég hafði svo til reynt allt
sem í boði var á sjónum - rækjuna, síldina, skakið og öll veiðarfæratilbrigði sem til voru,“ útskýrir Stefán. Hann gerðist þá
sendill í versluninni Hamraborg.
„Mjög fljótlega var ég svo gerður að verslunarstjóra í útibúinu
uppi í Túngötu Ég var þar í ár,
held ég. Þá gekk reksturinn eitthvað illa og þeir hættu, eigendurnir. Ég keypti þá þessa verslun.
Þá var ég 22 ára gamall. Fljótlega
festist við hana nafnið Stebbabúð,“ segir hann frá. Brekkan
sem búðin stendur við var líka
nefnd Stebbabrekka.
Stebbabúð varð mjög vinsæl
og gekk vel til að byrja með.
Eftir sex ár var reksturinn hins vegar orðinn þungur róður og Stefán
lenti í miklum fjárhagserfiðeikum. „Það endaði á því að ég
8

hætti rekstrinum með miklar
skuldir á bakinu. Þá fór ég á
skuttogara. Ég byrjaði á Bessanum í Súðavík. Ég var ekki búinn að vera þar í marga mánuði
þegar ég var beðinn að koma á
nýtt skip sem var að koma á
Flateyri, Gylli. Þar var ég ráðinn
sem bátsmaður, netamaður og
annar stýrimaður og gegndi þeim
stöðum í átta ár,“ segir Stefán
frá.

Hefði farist
í snjóflóðinu
Stefán og kona hans, Rannveig
Hestnes, fluttust í kjölfarið yfir á
Flateyri. „Þá vorum við komin
þrjú börn. Við vorum þar í eitt og
hálft ár en þá misstum við húsnæðið. Það var bara ekki séns að
fá leigt á Flateyri á þessum tíma,
það var brjálað að gera og þénusta
fólks nánast jafn mikil í frystihúsinu og hjá okkur á togurunum.
Þeir unnu eiginlega allan sólarhringinn, eiginlega alveg á meðan þeir gátu staðið,“ segir hann
frá.
Eftir tvö ár á Flateyri hafði
Stefán unnið sér inn nægilega
miklar fjárhæðir til að geta greitt
niður skuldir sínar. „Þá datt mér
þessi vitleysa í hug að fara að
byggja hér. Ég ætlaði nú reyndar
að kaupa á Flateyri en það var
einhver annar sem bauð betur í
það hús svo við misstum af því.
Ég fór að byggja hérna uppi á
Urðarvegi í staðinn,“ segir Stefán. „Það er skrýtið að hugsa til
þess að ef við hefðum keypt þetta
hús sem var til sölu þarna, þá
hefðum við sennilega farist í
snjóflóðinu. Þetta var hús í Ólafstúninu. Það fór í flóðinu og þar
lést einn maður,“ segir Stefán.

Þrjátíu ára edrúafmæli í ágúst
Eftir flutninginn yfir á Ísafjörð
hélt hann áfram að sækja vinnu á
Flateyri. „En svo fannst mér þetta

eiginlega orðið ómögulegt, að
vera alltaf að fara yfir heiði. Ég
var í mjög góðu formi og fór
þetta því oft á skíðum, þrúgum, á
snjósleða eða snjóbíl eða gangandi. Þetta var alltaf jafn erfitt.
Stundum vorum við líka að
hlaupa yfir snjóflóðin í kinninni.
Okkur fannst við vera eitthvað
verndaðir og spáðum ekki í þetta.
Þetta blessaðist alltaf og við lentum aldrei í svona stórum hrakföllum,“ útskýrir hann.
Stefán fékk pláss á Júlíusi
Geirmundssyni og var þar í þrjú
ár, en síðasta ár hans á Gylli
markaði hins vegar stór tímamót
í lífi hans.
„Á þessum árum drakk ég
mikið og illa. Síðasta árið mitt á
Gylli hætti ég hins vegar og fór í
meðferð. Í ágúst eru þrjátíu ár
síðan, og það eru stór tímamót
hjá mér. Ég hætti líka að reykja
og eru að verða komin 29 ár
síðan, en ég var stórreykingamaður og reykti tvo til þrjá pakka
á dag af Camel filterslausum. Ég
hafði drukkið illa alveg frá fjórtán
ára aldri. Ég var samt alltaf í
þannig vinnu að hún hjálpaði
mér. Ég misnotaði áfengi alveg
hrikalega mikið í fríum í landi.
Á síðasta árinu á Gylli kom sá
tímapunktur að allt fór úr böndunum hjá mér og konan ætlaði
frá mér, og þá snéri ég við blaðinu,“ segir Stefán, sem hefur upp
frá því verið afar virkur í starfi
SÁÁ-samtakanna sem trúnaðarmaður og fleira.

Engin leið að
takast á við sorgina
Á sama tíma og hann sagði
skilið við áfengið voru þau hjón
með son sinn lítinn, Sverri Karl,
veikan, en hann fékk heilahimnubólgu á barnsaldri. Afleiðingar
sjúkdómsins drógu hann til dauða
21 árs gamlan, þegar hann lést
eftir að hafa fengið flogakast.
Stefán segir það enga leið að

takast á við sorgina sem fylgir
því að missa barn. „Maður tekst
ekkert á við neitt. Maður heldur
bara áfram. Sorgin fer aldrei, en
maður lærir að lifa með henni og
svo breytir maður sorginni smám
saman í minningar og notar hana
til að skerpa á minningunum,“
segir Stefán.
Sverrir Karl var afar vinamargur og hafa margir vina hans
haldið tryggð og vináttu við þau
Stefán og Rannveigu, sem þeim
þykir afar vænt um. „Vinir hans
héldu sjálfir minningarathöfn
fyrir hann uppi í skíðaskóla. Þar
voru hundrað manns,“ segir Stefán og brosir. Einnig var komið
saman síðastliðið haust út í Arnardal þar sem haldið var minningarmót, þegar Sverrir hefði
orðið 35 ára gamall. „Sverrir var
líka mjög listrænn. Hann var í
kominn á samning hjá Póls í
tengslum við námið, en gerði
skartgripi úr stáli þar sem hann
nýtti það sem til féll úr vinnunni
í Póls, hann skrifaði ljóð og var
mjög fær teiknari. Vinir hans
fengu allir skartgripi eftir hann,
þó við höfum reyndar ekki áttað
okkur á því fyrr en seinna að við
áttum þá enga eftir sjálf! Ljóðabókin hans var líka gefin út eftir
að hann lést,“ segir Stefán frá.
Árið áður en Sverrir lést féllu
snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri. „Þar var ég í hjálparstarfi
og mikið í sjálfboðavinnu. Því
fylgdi tilfinningalegt álag sem
reyndi mikið á mig, en það reyndi
líka mikið á hann að vera heima
þá. Þegar snjóflóðið féll á Flateyri
var það allt fólk sem ég þekkti
rosalega vel, þar á meðal vinur
minn Siggi Þorsteins og sonur
hans. Ég þekkti alla sem fórust á
Flateyri og eins í Súðavík,“ segir
Stefán, sem telur tilfinningarótið
hafa haft slæm áhrif á sjúkdóm
Sverris.
„Hættan á krampa er víst mikil
eftir svona spennuástand, sérstaklega þegar spennan fer aftur
að minnka,“ útskýrir hann.

Hræðilegt að missa
barnabarn
Aðeins fimm árum eftir fráfall
Sverris Karls, stóðu Stefán og
fjölskylda hans stóðu frammi
fyrir annarri sorg. Dóttir þeirra
hjóna eignaðist þá tvíburadætur
eftir afar erfiða meðgöngu, en
önnur þeirra lést aðeins fjögurra
daga gömul. „Það var alveg
skelfileg lífsreynsla að missa
barnabarn,“ segir Stefán hljóðlátlega. „Sú litla, Glóð, er tíu ára
núna og alveg rooosalega sæt,“
segir hann og brosir. „Hún er
algjör engill. Eldri systir hennar
er einmitt hjá okkur núna og verður í sumar,“ bætir hann við, auðsýnilega stoltur af barnabörnunum og ánægður með afahlutverkið.
Fimm árum eftir þetta áfall
missti dóttir Stefáns og Rannveigar sambýlismann sinn og
barnsföður Jón, sem tók ekki
síður á fjölskylduna. Mikið fjölmiðlafár var í kringum fráfall
Jóns sem reyndi mikið á alla aðstandendur. En með hjálp, skilningi og trausti vina og vandamanna var auðveldara að takast
á við sorgina og erfiðleikana í
kjölfarið. „Þessi áföll voru skelfileg lífsreynsla sem markaði djúp
spor hjá okkur öllum,“ segir Stefán.

Sakaður um íkveikju
Stúdíó Dan, sem er velflestum
Ísfirðingum kunnugt, var sett á
laggirnar fyrir tuttugu og fimm
árum - þó það hafi upphaflega
átt að vera nuddstofa. „Ég var þá
búinn að læra nudd,“ útskýrir
Stefán. „Mig langaði að fara í
sálfræði eða eitthvað ennþá
meira, en ég var kominn með
þrjú börn og sá fram á að ég gæti
aldrei gert þetta, farið í svona
mikið nám. Ég hafði líka lélega
undirstöðu. Í staðinn fór ég að
læra nudd.“
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Stefán náði að haga því svo að
hann vann í einn mánuð í senn
um borð í togaranum og dvaldist
hinn mánuðinn fyrir sunnan, þar
sem hann lagði stund á nuddnám.
„Ég ætlaði bara að nudda í fríunum, en svo gekk þetta svo vel
að ég komst varla út á sjó. Ég
þurfti eiginlega að gera eitthvað
í málinu og tók þá áhættu að sleppa
besta plássinu á Júllanum og
reyna það sem enginn hafði trú
á. Ég sá fram á að það væri sniðugt að opna stofu í bænum,“ segir
Stefán sem festi þá kaup á húsnæðinu sem hýsir Stúdíóið enn
þann dag í dag.
„Þegar ég ákvað að kaupa það
ætlaði ég bara að vera með nuddstofu, en ég sá fram á að ég þyrfti
að hafa eitthvað með. Svo ég
flutti inn sjö tækjabekki sem tóku
á öllum líkamanum. Þetta var
eiginlega algert rugl, bekkirnir
gerðu allt fyrir þig, hreyfðu magann og bakið og alltsaman!,“ rifjar hann upp og hlær við.
„Þetta gekk vel, en eftir sjö,
átta mánuði kviknaði í stúdíóinu
og það brann allt að innan. Mér
var kennt um, sagður brennuvargurinn af því að þetta var mjög
líklega íkveikja. Hins vegar hafði
gleymst að læsa húsinu þetta
kvöld vegna misskilnings,“ segir
Stefán frá. Hann fékk í kjölfarið
taugaáfall og lenti á spítala. „Þaðan fór ég í fangelsi og svo aftur
upp á spítala. Menn héldu víst að
þetta væri einhver leikaraskapur
í mér!“ segir hann frá.
„Ég var svo sýknaður af þessu.
Ég var samt með lélegan lögfræðing, en þetta var ekki nokkurt
vit. Ég tapaði svo miklu á þessu
sjálfur að það var augljóst að ég
hafði ekki nokkra ástæðu til að
gera þetta!“ segir hann og brosir.

Gott að þekkja fólkið
Stefán segir rekstur Stúdíó Dan
hafa gengið þokkalega í öll þau
24 ár sem hann hefur haft hann
með höndum, þó að tapið sem
bruninn hafði í för með sér hafi
sett mikið strik í reikninginn. „Ég
hef verið að reka tapið á undan
mér allan tímann. Við konan mín
höfum þess vegna alltaf unnið
eins og skepnur. Vinnudagurinn
minn er þannig að ég vakna kortér
yfir fimm, nema á helgum, og
vinn til átta á morgnanna í Stúdíóinu en fer þá í Ráðgjafasetrið.
Þar er ég svo frá átta til svona
fimm eða sex, og fer svo aftur
upp í stúdíó. Ég er búinn að vinna
klukkan níu á kvöldin. Þá fer ég
nú yfirleitt fljótlega að sofa. Maður gerir ekkert mikið meira!“
segir hann og hlær.
Fyrir fimm árum tók hann sig
til og menntaði sig sem ráðgjafa,
en ráðgjöfin er stór hluti af starfi
hans í dag. „Ég ætlaði nú bara að
einbeita mér að áfengisráðgjöf
en svo atvikaðist þetta þannig að
það kom fullt af fólki til mín sem
hafði engin áfengisvandamál. Ég
gef mig núna út fyrir að vera
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einstaklings-, hjóna- og pararáðgjafi líka. Það hefur gefist mjög
vel,“ segir Stefán, sem segir það
kost að starfa í jafn litlum bæ og
Ísafjarðarbæ.
„Ég þekki alla og það er bara
gott, ég nýt góðs af því! Hjá sálfræðingi fara margir tímar bara í
að kynnast fólki, en ég þekki það
fyrir,“ segir hann brosandi. „Svo
er það líka þannig að þó fólk
hittist hér á biðstofunni veit enginn hvað hinn er að gera, það
gæti verið að fara í nudd til mín,
í ráðgjöf, í snyrtingu eða heilun,“
útskýrir hann.
Að auki hafa Sólstafir aðstöðu
á Ráðgjafa- og nuddsetrinu og
halda þar fundi og hópfundi, en
önnur dóttir Stefáns, Harpa, starfar með samtökunum.

Einbeitir sér
að nuddi og ráðgjöf
Stefán hefur lengi haft áhuga á
andlegum málefnum og var formaður í JC- hreyfingunni og Sálarrannsóknafélaginu á svæðinu
til margra ára. „Svo ákvað ég
bara að einbeita mér að einu,
vera bara góður nuddari en fara
ekki út í að vinna með heilun og
reiki eða slíkt. Ég hef pælt mikið
í því og tekið mörg stig í því
flestu,“ útskýrir Stefán.
„Ráðgjöfin átti bara að vera
framhald af því sem ég var að
gera fyrir SÁÁ-samtökin hérna,
til að hjálpa fólki. Það er nú þannig að margir sem þurfa að fara í
meðferð leita til mín, sennilega
af því að ég hef aldrei farið í
felur með að ég er óvirkur alkóhólisti,“ segir Stefán.
Eftir því sem Stefán hefur
starfað meira við ráðgjöfina hefur
hann fundið fyrir skorti á ýmsum
gögnum og upplýsingum til að
nota við hana. „Ég var búinn að
skrifa niður punkta hjá mér og
safna upplýsingum í tvö, þrjú ár
og gaf svo út fyrstu bókina mína
núna fyrir jólin. Það er bænabók,
en töluvert öðruvísi en flestar að
því leyti að Guð eða Jesú kemur
hvergi fyrir,“ segir hann og brosir.
„Í bókinni er morgunbæn og
kvöldbæn fyrir hvern dag, svo
gerir maður hvern dag upp á
kvöldin og vikuna alla á laugardegi. Bókin seldist nú bara upp á
nokkrum dögum og ég hef fengið
góð viðbrögð við henni. Ég sem
ætlaði ekki að þora að gefa þetta
út! Ég er nú þekktur af öðru en
skrifum og bókaútgáfu,“ segir
hann og brosir.
„Ég hef síðan gefið út tvær
bækur til viðbótar. Önnur er ólík
bænabókinni að því leyti að þar
er ekki beðið til neins æðri máttar,
heldur farið með hvetjandi og
styrkjandi tilvísanir til að takast
á við daginn og meta að kvöldi
hvernig til tókst. Loks er það
Svarta bókin, nokkurs konar dagbók, sem bara er ætluð sem meðferðarbók,“ útskýrir Stefán. „Mér

fannst vanta bók fyrir fólk sem
er í ráðgjöf til að skrifa í á hverjum degi. Það kemur svo með
hana til ráðgjafa viku- eða
hálfsmánaðarlega og þar er farið
yfir hvern dag fyrir sig og málin
krufin. Það má segja að hjálparbókin hafi nú þegar sannað sig
og þeir sem hafa verið í ráðgjöf
hjá mér hafa verið ánægðir með
bókina,“ segir hann.

Eignaðist son
á gamals aldri
Það er óhætt að segja að Stefán
sé lífsglaður maður sem er
óhræddur við að prófa nýja hluti.
Það æðruleysi sem virðist einkenna hann hefur eflaust komið
að góðum notum þegar upp úr
kafinu kom fyrir nokkrum árum
að hann ætti 35 ára gamlan son,
sem árum saman hafði verið
rangfeðraður. Aðspurður segir
Stefán alla hlutaðeigandi hafa
tekið vel á því máli.
„Við Ingi Þór erum núna að
reyna að hafa samband og mynda
tengsl. Honum var tekið vel af
allri fjölskyldunni minni - enda
var hann náttúrulega getinn áður
en ég gifti mig, sko, ég var ekki
nema hálfgerður krakki! Við
skulum hafa það eins og merk
kona sagði: það er betra að það
fjölgi en fækki,“ segir Stefán og
brosir.
Hann segist annars vera á góðum stað í lífinu. „Ég er lífsglaður
og hraustur mér líður vel og hef
alltaf stundað líkamsrækt með
mikilli ánægju. Ég hef líka gert
allt sem mér dettur í hug hvað
varðar ferðamennsku. Ég hef
verið guide með Sigga Hafberg
frá Flateyri á kajökum og farið
marga túra í Jökulfirðina og í
Arnarfjörðinn. Ég hef labbað
Hornstrandir í mörg ár og verið
guide þar líka, hjólað Svalvogaveginn og eins hef ég hjólað upp
á Straumnesfjall, gengið hinn
svokallaða Laugaveg, sem er nú
mjög ólíkt Hornstrandaferðum.
Ég keppti líka á kajak í mörg ár
og tók þátt í garpamótum á skíðum og vann meira að segja bikar
fyrir skvass!“ þylur Stefán upp.
„Því segi ég það, ég hefði átt
að vera á rítalíni,“ segir hann og
hlær við. „Ég hef gert svo margt
af því sem mig hefur langað til
að gera,“ heldur hann svo áfram.
„Kannski fer ég á skak og sjóstöng þegar ég verð gamall, en
mér líður vel á sjónum. Ég hef
skipstjórnarréttindi á 30 tonna
bát og eins er ég með vélavarðaréttindi en ég ákvað að skella
mér í það á gamals aldri. Ég hef
í gegnum tíðina málað mikið og
teiknað og það mun verða mitt
tómstundagaman þegar aldurinn
færist yfir,“ segir Stefán.
„Ég er hamingjusamur og tel
mig ríkan að eiga yndislega konu
og fjögur góð börn á lífi ásamt
níu barnabörnum. Lífið er gott,“
bætir hann svo við - og það fá að
vera lokaorðin.

Siðfestan fór fram við fjöruborðið í blíðskaparveðri í Arnardal. Á myndinni er Ívan Breki,
Eyvindur Vestfjarðagoði og Anna Sigríður
Ólafsdóttir sem aðstoðaði við athöfnina.

Valdi Ásatrú fram
yfir ferminguna
Ívan Breki Guðmundsson,
13 ára Ísfirðingur, gekkst undir
siðfestu að hætti Ásatrúarmanna í Skatnavör í Arnardal
á sunnudag. Ákvað hann sjálfur að siðir Ásatrúarmanna hentuðu sér betur á meðan flestir
jafnaldrar hans undirbjuggu
fermingu. „Ásatrú tengist
mikið náttúrunni og að bera
virðingu fyrir landvættunum.
Eins er hún hluti af sögu Íslendinga og mér fannst gildin
sem hún kennir mjög góð og
sönn,“ segir Ívan Breki. Hann
undirbjó sig fyrir stóra daginn
með því kynna sér Ásatrú og
lesa Hávamál. Mest af efninu
las Ívan Breki sjálfur með aðstoð Eyvindar Eiríkssonar
Vestfjarðagoða í gegnum veraldarvefinn en hann er búsettur
í Noregi yfir vetrartímann.
„Maður þurfti að pæla mikið
í þessu sjálfur og finna út hvað

þetta þýðir fyrir mann sjálfan.
Ég hef lesið líka mikið í norrænni goðafræði og finnst sögurnar af goðunum mjög skemmtilegar.“
Ívan Breki heillaðist einmitt
af Ásatrúnni upp er hann byrjaði að lesa í bók sem fjallaði
um goðin. Hann hafði þá
reyndar nokkrum árum áður
tekið þátt í brúðkaupi móðursystur sinnar sem var að heiðnum sið. Síðan hann tók ákvörðunina um að heiðra gildi heiðinna manna hefur hann sótt
nokkur blót sem haldin hafa
verið á Vestfjörðum og hyggst
gera það áfram.
Töluverður fjöldi vina og
ættingja var viðstaddur athöfnina og var það mál manna að
það hafi verið skemmtileg upplifun að vera þátttakandi í slíkri
vígslu. Ekki skemmdi fyrir að
dagurinn var bjartur og fagur.

Athöfnin fólst meðal annars í því að Ívan drakk
af horni og færði dreypifórn til heiðurs góðra vætta.
FIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ 2011

Sjávarútvegsmótaröðin hafin

Ólafur Stefánsson á kajak á Pollinum á Ísafirði.

Silfurdrengurinn
ferðast um Vestfirði
Ólafur Stefánsson, fyrirliði
íslenska landsliðsins í handbolta og Ólympíusilfurhafinn
var á ferðalagi um Vestfirði í
síðustu viku og þessari. Var

FIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ 2011

hann einn á ferð í húsbíl vinar
síns og að sögn kunnugra var
hann í kærkomnu fríi til að
hlaða batteríin fyrir átök vetrarins. Ólafur kom víða við á

ferðalagi sínu. Til að mynda
var hann viðstaddur hátíðarhöldin á Hrafnseyri við Arnarfjörð og skellti sér á kajak á
Pollinum í Skutulsfirði.

Sjávarútvegsmótaröðin í
golfi hófst um helgina með
tveimur mótum á Patreksfirði
og á Bíldudal. Fyrra mótið,
Odda-mótið var leikið á golfvellinum á Patreksfirði á laugardag. Anton Helgi Guðjónsson, Golfklúbbi Ísafjarðar,
sigraði á 76 höggum. Annar
varð Chatvhai Phothiya, Golfklúbbi Bolungarvíkur, á 78
höggum og Elías Jónsson, Golfklúbbi Bolungarvíkur, hafnaði
í þriðja sæti eftir bráðabana
við þá Óla Rafn Kristinsson
(GÍ) og Rögnvald Magnússon
(GBO). Skjöldur Pálmason,
Golfklúbbi Patreksfjarðar, átti
einnig að taka þátt í bráðabananum en mætti ekki til leiks.
Anna Ragnheiður Grétarsdóttir
(GÍ) sigraði í kvennaflokki á
85 höggum, önnur varð Brynja
Haraldsdóttir (GP) á 88 höggum og Björg Sæmundsdóttir
(GP) hafnaði í þriðja sæti á 92
höggum.
Síðara mótið, Þórsbergsmótið, var haldið á golfvellinum á Bíldudal á sunnudag. Þar
sigraði Runólfur Pétursson
(GBO) á 71 höggi, annar var

Anton Helgi Guðjónsson.
Rögnvaldur Magnússon (GBO)
einnig á 71 höggi og þriðji
varð Elías Jónsson (GBO) á
72 höggum. Björg Sæmundsdóttir (GP) sigraði í kvennaflokki á 84 höggum, önnur varð
Brynja Haraldsdóttir (GP) á
85 höggum og þriðja varð
Anna Ragnheiður Grétarsdóttir
(GÍ), sem einnig lék á 85 höggum. 55 golfarar tóku þátt í mótinu á Patreksfirði og 62 á Bíldudal.
Tvö næstu mót í sjávarútvegsmótaröðinni verða haldin
um næstu helgi. Það fyrra, Íslandssögumótið, verður haldið
á Tungudalsvelli á laugardag
og það síðara, Klofningsmótið,
verður haldið á Meðaldalsvelli
í Dýrafirði á sunnudag.
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Vestfirskir
verktakar
buðu lægst
Vestfirskir verktakar ehf.,
átti lægsta tilboð í þakviðgerðir á húsnæði Dvalarheimilisins Hlífar á Ísafirði.
Þrjú fyrirtæki buðu í verkið,
GÓK-húsasmiðiði, Ísblikk
og Vestfirskir verktakar.
Öll fyrirtækin skiluðu inn
tveimur tilboðum, annars
vegar fyrir aluzink þakefni
og hins vegar fyrir litað
bárujárn. Tilboð Vestfirskra
verktaka var lægst í báðum
tilfellum. Bæjarráð hefur
samþykkt að gengið verði
til samninga við lægstbjóðanda.

Sæbólskirkja friðuð
Sæbólskirkja á Ingjaldssandi í Önundarfirði hefur
verið friðuð. Það var ákveðið
af Katrínu Jakobsdóttur
mennta- og menningarmálaráðherra að fenginni tillögu
Húsafriðunarnefndar. Friðunin nær til kirkjunnar í heild
sinni.
Sæbólskirkja á Ingjaldssandi er 72 ára gömul steinkirkja sem tekur 35 manns í
sæti. Hún var vígð 1929, þá
nýbyggð eftir að gamla
kirkjan sem stóð ofar og vestar fauk í ofsaveðri nokkrum árum áður.

Enn hækkar flutningskostnaður
Gjaldskrá Eimskips Flytjanda
í flutningum innanlands hækkaði
um 5,8% í byrjun mánaðarins og
innbæjarakstur hækkaði um
7,9%. Þetta er í annað sinn sem
gjaldskrá Flytjanda hækkar á
tveggja ára tímabili en síðasta
hækkun tók gildi 1. janúar 2010.
Fjölmargir atvinnurekendur á
svæðinu hafa að undanförnu
varað við afleiðingum hratt
hækkandi flutningskostnaðar á
rekstur fyrirtækja. Nú síðast samþykkti stjórn rækjuvinnslunnar
Kampa ehf. á Ísafirði að skoða
þann möguleika að flytja starfsemina frá Ísafirði. Að sögn Jóns
Guðbjartssonar, stjórnarfor-

manns félagsins, er flutningur
starfseminnar raunhæfur möguleiki ef ekki verður fundin lausn
á gríðarlegum flutningskostnaði
fyrirtækisins.
Jóhann Jónsson, framkvæmdastjóri 3X Technology á Ísafirði,
skrifaði grein um málið í BB í
vetur. Hann sagði samkeppnishæfni landsbyggðarinnar hefði
skaðast verulega vegna hækkandi flutningskostnaðar. Nú væri
svo komið að verulega óhagstætt
væri að hafa iðnfyrirtæki starfandi á landsbyggðinni. Undir
þetta tók Steinþór Kristjánsson,
framkvæmdastjóri TH efh., sem
sagði í frétt á BB að flutnings-

kostnaður á afurðum TH frá Ísafirði til Reykjavíkur hefðu hækkað um 15% til 55% frá bankahruninu haustið 2008.
Gjaldskrárhækkunin kemur
einna verst niður á þeim sem
þurfa flytja aðföng til Vestfjarða
en töluvert dýrara er að flytja
vörur frá Vestfjörðum en til
þeirra. Fyrirtækið Murr ehf. í
Súðavík sem framleiðir gæludýrafóður er eitt þeirra fyrirtækja
sem stóla mjög á flutninga til
Vestfjarða. „Þetta er rosalega stór
biti fyrir fyrirtæki á landsbyggðinni og furðulegt að ekki sé meiri
pólitískur vilji til að taka á þessu,“
segir Þorleifur Ágústsson fram-

kvæmdastjóri félagsins. „Samningar okkar um flutning suður
eru sanngjarnir en við erum í
þeirri stöðu að þurfa að flytja til
okkar nær allt hráefni sem notað
er í framleiðsluna,“ segir Þorleifur.
„Við viljum vera með fyrirtækið hérna fyrir vestan og auglýsum okkur t.d. sem framleiðanda á svæði sem er laust við
dýrasjúkdóma. Þessir kostir
svæðisins verða hins vegar að
engu þegar það er orðið miklu
dýrara að vera með fyrirtækið
hér og forsendurnar fyrir staðsetningunni bresta,“ segir Þorleifur.
– kte@bb.is

Ágæt aflabrögð á Vestfjörðum í maí
Þrátt fyrir slæmt tíðarfar í síðasta mánuði voru aflabrögð vestfirskra skipa með ágætum, að
því er fram kemur í nýjum tölum
Hagstofu Íslands. Þorskaflinn
reyndist vera 2.080 tonn sem er
12% aukning frá sama mánuði í
fyrra. Nokkrir smábátar gerðu
einnig góða steinbítstúra út af
Ísafjarðardjúpi en steinbítsaflinn
var 1.140 tonn sem er um 40%

aukning milli ára. Þá jókst rækjuveiðin mikið milli ára, en í síðasta
mánuði komu 208 tonn af rækju
að landi sem er 82% aukning frá
fyrra ári. Mikill samdráttur var í
ýsuveiðum. Í síðasta mánuði
veiddust 22 tonn af ýsu á Vestfjörðum en svarar til ríflega 60%
samdráttar. Heildaraflinn í fjórðungnum dróst lítillega saman eða
um 2% og var 4.242 tonn.

Heildarafli íslenskra skipa í
síðasta mánuði, metinn á föstu
verði, var 10% minni en í sama
mánuði í fyrra. Í tonnum talið
var aflinn 43.421 tonn í maí samanborið við 73.550 tonn í fyrra.
Það jafngildir um 40% samdrætti. Mestu munar um að engum uppsjávarafla var landað í
mánuðinum en í fyrra var sá afli
30 þúsund tonn.

Heildaraflinn á Vestfjörðum í
ár er kominn í 17.300 tonn, sem
svarar til 8% samdráttar miðað
við sama tímabil í fyrra. Þorskaflinn er kominn í 7.777 tonn
sem svarar til 9% samdráttar og
ýsuaflinn er kominn í 2.393 tonn,
sem svarar til 7% samdráttar en
steinbítsaflinn hefur staðið í stað
milli ára.
– kte@bb.is

Þýðing 17. júní
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.
12

Íslendingar völdu sér 17. júní að þjóðhátíðardegi. Var það gert af
virðingu fyrir Jóni Sigurðssyni sem fæddist þennan dag fyrir 200
árum að Hrafnseyri við Arnarfjörð. Jón fór ungur til náms í Kaupmannahöfn að loknu stúdentsprófi úr heimaskóla og stundaði nám
í málfræði og sögu, síðar stjórnmálafræði og hagfræði við Hafnarháskóla en lauk ekki háskólaprófi. Þó efast enginn um að hann hafi
verið vel menntaður, enda stundaði hann rannsóknir, einkum varðandi sögu Íslendinga og á kostnað danska ríkisins. Hann var kjörinn á endurreist Alþingi Íslendinga 1845 og varð forystumaður í
baráttunni fyrir auknum sjálfsákvörðunarrétti Íslands í eigin málum.
En hann stríddi bæði við dönsk yfirvöld og ekki síður landa sína,
sem best sést af fjárkláðamálinu. Hann vildi baða fé og ráða þannig
niðurlögum kláðans. Aðrir vildu skera og höfðu betur. Sennilega
verður aldrei úr því skorið hvorir höfðu rétt fyrir sér á þeim tíma og
miðað við ríkjandi aðstæður.
Hitt er ljóst að Jón hefði verið talinn hafa rétt fyrir sér í dag. Enda
barðist hann fyrst og fremst fyrir framförum og frelsi, ekki endilega
því að losna undan dönskum kóngi heldur því að þeir sem byggðu
Ísland réðu sér að mestu sjálfir. Síðari tíma sagnfræðingar, stjórnmálafræðingar og –skýrendur að ógleymdum stjórnmálamönnum
hafa svo túlkað það fjölmarga sem hann skrifaði um landsmálefni,
sögu og efnahagsmál eins þeim finnst best fara á sér til framdráttar.

Enn örlar á því. Að minnsta kosti tveir Vestfirðingar hafa haldið
ræður á Hrafnseyri og leitt að því líkum að Jón myndi hafa verið
Evrópusinni, þeir Ólafur Helgi Kjartansson 1996 og Jón Baldvin
Hannibalsson árið eftir. Hvort þessir hafa haft rétt fyrir sér skal
ósagt látið, en þeir sem halda því fram bæði gamni og alvöru að
Jón Sigðurðsson hafi viljað kenna Íslendingum þrifnað, að þvo
sér og bursta tennur hafa örugglega rétt fyrir sér. Hann þekkti
eymdina og vildi útrýma henni.
Það væri fróðlegt að heyra eða lesa hvað honum fyndist um
ástandið á löndum sínum á 200 ára afmælinu. Hið fyrsta sem
hann ræki augun í er sjáanleg velferð og væntanlega einnig að
ekki væri verið að nýta landsins gögn og gæði til framdráttar
íbúunum þegar viðreisnar er þörf. Samt spara stjórnmálamenn
ekki tilvitnanir í Jón. En hvað gæti hann kennt okkur nú. Jú að
nota vit og náttúruauðlindir til þess að byggja upp efnahag og
auka velferð Íslendinga. Ætli hann reyndist ekki betri ráðgjafi
en Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, sem vill hækka skatta og er
mikill fengur talsmanna þess og setja hömlur á ferðalög með
hærri sköttum. Því fagna sumir ráðherrar. Jón Sigurðsson hefði
ekki gert það. Hann vildi Íslandi allt. Stjórnmálamenn sem nú
sitja ættu að læra það af honum. Til hamingju með afmælið Jón,
þótt þú sért víðs fjarri, illu heilli.
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Reisa virkjun í Önundarfirði
Virkjunarframkvæmdir eru hafnar í Nautaskál í Breiðadal í Önundarfirði. „Við erum
byrjaðir á jarðvegsvinnu og stefnan er að
klára verkið fyrir áramót,“ segir Aðalsteinn
Bjarnason, sem bæði fer fyrir framkvæmdunum og er eigandi virkjunarinnar. Hann er
vel kunnugur staðháttum í nágrenninu enda
ólst hann upp á Veðrará í Önundarfirði. „Undirbúningurinn hefur staðið yfir í þó nokkuð
langan tíma. Við byrjuðum á vatnsmælingum
árið 2000 og höfum stundað mælingar reglulega síðan þá. Við verðum að jafnaði þrír til
fjórir við framkvæmdina og munum tengjum
virkjunina við raforkukerfið um áramótin,“
segir Aðalsteinn og bætir því að rafmagnið
verði selt til Orkubús Vestfjarða.
Aðalsteinn segir að virkjunin muni framleiða 450 KW. „Þetta er ekki mikið vatnsmagn sem við erum að virkja en á móti
kemur að fallhæðin er töluverð eða 250
metrar. Vélarnar eru framleiddar hér á landi
af Eiði Jónssyni í Þingeyjarsýslu. Þar hafa
túrbínur verið framleiddar í meira en 50 ár
með mjög góðum árangri,“ segir Aðalsteinn.

Séð inn Breiðadalinn. Nautaskálin þar sem verið er að virkja sést þó ekki á myndinni
en hún er á vinstri hönd þegar keyrt er niður dalinn. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Uppbygging Raggagarðs heldur áfram
Pokasjóður hefur styrkt uppbyggingu Raggagarðs í Súðavík
um eina milljón króna. „Við erum
mjög þakklát og ánægð með að
hljóta þennan styrk. Það er virkilega hvetjandi þegar svona sjóðir
og félagasamtök hafa trú á því
sem við erum að gera,“ segir Vilborg Arnarsdóttir umsjónarmaður garðsins. „Styrkurinn þýðir
við getum haldið áfram að byggja
upp fjölskyldugarð á Vestfjörðum fyrir alla landsmenn.“ Raggagarður hefur verið í uppbyggingu

frá árinu 2004, fyrst og fremst
hafa sjálfboðaliðar innt vinnuna
af hendi en framkvæmdin hefur
verið styrkt af fjölmörgum félagasamtökum, fyrirtækjum og
einstaklingum í gegnum tíðina.
„Við fáum aðstoð úr öllum áttum.
Til dæmis voru við að opna nýja
heimasíðu, en sá sem hannaði
hana í sjálfboðavinnu og setti
upp býr í Ástralíu,“ segir Vilborg.
„Við erum búin að framkvæma
fyrir hátt í 20 milljónir króna á
þessum sjö árum enda er þarna

risinn stór og skemmtilegur útivistargarður með fjölda leiktækja,“ segir Vilborg sem bætir
því við að nú verði breyttar
áherslur í uppbyggingunni.
„Hingað til hefur áherslan verið á börnin og unglingana en nú
ætlum við að sinna fullorðna
fólkinu. Stefnan er að byggja upp
nýtt útivistarsvæði fyrir ofan
minningarreitinn en þar verður
reist útisvið fyrir framan grafna
mön þar sem fólk getur setið. Þá
verður byggður 18 holu mini-

golfvöllur og grafið fyrir lítilli
tjörn og ýmislegt fleira. Við viljum skapa okkur sérstöðu fyrir
garðinn og sækjum innblástur í
náttúru og sögu Vestfjarða. Þarna
verður t.d. rekaviðarskógur með
listamannalundi sem ég held að
sé alfarið vestfirskt fyrirbæri,“
segir Vilborg.
Sigurður Friðgeirsson landslagsarkitekt er að leggja lokahönd á teikningar fyrir svæðið
og vonandi getum við hafist
handa við að gróðursetja og ann-

„Merkilegt skref stigið í sögu
háskólastarfsins á Íslandi“

„Í dag er stigið merkilegt skref
í sögu háskólastarfs á Íslandi,
þegar í fyrsta skipti er stofnað
prófessorsembætti sem hefur
megin starfsskyldur við rannsóknasetur á landsbyggðinni, þ.
e. Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og aðra háskólastarfsemi á því svæði,“
sagði Kristján Möller alþingismaður í ræðu sinni á þingi í síðustu viku vegna stofnunar prófessorsstöðu til heiðurs Jóni Sigurðssyni. „Þessi uppbygging ber
vitni mikilli framsýni af hálfu
Háskóla Íslands og skilningi á
því að rannsóknir og fræðastarf
er nauðsynlegur þáttur í atvinnuog menningarlífi alls staðar á
landinu og má ekki vera bundið
við örfáa staði.
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Kristján sagði þá ákvörðun Alþingis að prófessor í stöðu tengdri
nafni Jóns Sigurðssonar skuli
hafa megin starfsskyldur á Vestfjörðum muni verða mikil lyftistöng öðru rannsókna- og fræðastarfi þar. „Má þar nefna starfsemi Minningarsafns Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri og sumarháskólans sem haldinn er þar
árlega. Auk þess verður staðan
styrkur almennt fyrir sagnfræði
og stjórnmála fræðirannsóknir á
Vestfjörðum, en þar eru nú þegar
ýmis hug- og félagsvísindaverkefni s.s. rannsóknaverkefnið
Vestfirðir á miðöldum, Þjóðfræðistofa á Hólmavík og við
Rannsóknasetur Háskóla Íslands
á Patreksfirði er starfandi fornleifafræðingur.“

Þá benti hann á að ákvörðunin
er í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar í heimsókn til Vestfjarða fyrr í vetur um að efla
rannsóknir á svæðinu.
Hann vitnaði í orð Jóns Sigurðssonar í grein hans „Um alþíng“ árið 1842 þar segir: „Vísindi og kunnátta eru lykill að
allri framför manna og hagsældum“ sagði Jón Sigurðsson í grein
sinni. Taldi Kristján víst að slíkt
hafi að Jóns mati ekki einvörðungu verið nauðsynlegt á þéttbýlum svæðum. „Jón var þannig
mikill hvatamaður að bættri
menntun í sjávarútvegs- og landbúnaðarfræðum um land allt og
samdi fræðslurit um hvort tveggja,
sem dreift var alls staðar á landinu. Og nefna má að hann mun

ekki hafa átt lítinn þátt í upphafi
sjómannafræðslu á Vestfjörðum
upp úr 1850.“
Kristján sagði það skref sem
hér væri stigið væri mikilvægt
fordæmi öðrum aðilum, sjóðum,
samtökum, stofnunum eða fyrirtækjum. Þau geta farið að þessu
fordæmi Alþingis og styrkt atvinnu- og mannlíf alls staðar á
landinu með því að styrkja eða
staðsetja viðamikil störf á sviði
rannsókna og fræða þar sem aðstæður eru hentugastar og þar
sem störfin styðja við og styrkja
aðra starfsemi á svæðinu.
Að lokum sagði Kristján:
„Megi prófessorsstaða tengd
nafni Jóns Sigurðssonar verða
Vestfirðingum og landsmönnum
öllum til heilla.“ – thelma@bb.is

að þess háttar núna síðsumars,“
segir Vilborg sem vonar að sem
flestir Vestfirðingar leggi leið
sína til Súðavíkur og taki þátt í
uppbyggingunni. „Garðurinn er
í Súðavík en hann er fyrir alla
Vestfirðinga. Það væri t.d. gaman
að sjá foreldra leik- og grunnskólabarna leggja leið sína hingað með börnin. Hér ríkir alltaf
frábær stemmning í vinnunni,
allir fá kaffi og kleinur og að
degi loknum hafa börnin eignast
raunverulega hlutdeild í garðinum.“
– kte@bb.is

Bráðadeild
fær gjafir
Rebekkustúkan Þórey hjá
Oddfellowstúkunni á Ísafirði afhenti Fjórðungssjúkrahúsinu höfðinglegar
gjafir fyrir skemmstu. Um
er að ræða búnað, húsgögn
og innréttingar í aðstandendaherbergi stofnunarinnar. Meðal gjafanna var glæsilegur hornsófi, sjónvarp, ísskápur og fleira sem prýðir
herbergið og eykur notagildi
þess.
„Þessi gjöf kemur sér afar
vel enda er mikilvægt fyrir
aðstandendur að eiga sér hlýlegt afdrep innan veggja stofnunarinnar. Einnig afhentu
þær blöðruskanna á bráðadeildina sem kemur að góðum notum,“ segir á vef Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.
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Keyptu skútu fyrir
fermingarpeningana
„Við erum að spá í hvert við
getum farið á henni,“ segir ungur
skútueigandi á Ísafirði. Þrír fjórtán ára strákar og einn fimmtán
ára hafa keypt sér skútu í félagi
og eru að lagfæra hana fyrir sumarið. Markmiðið er að geta siglt
inn í Seyðisfjörð og tekið þátt í
siglingaævintýri sem þar er um
verslunarmannahelgina. Strákarnir hafa allir tekið mikinn þátt
í starfi siglingaklúbbsins Sæfara
og sótt námskeið á vegum hans
og sumir þeirra eru aldir upp við
sportið.

„Pabbi eignaðist fyrstu skútuna sem kom til Ísafjarðar og ég
var þriggja mánaða þegar ég fór
í fyrsta túrinn minn,“ segir Albert
Jónsson. Kolmar Halldórsson
tekur við keflinu og segir að
pabbi sinn hafi smitast af áhuganum og hann hafi alist upp við þetta.
„Við vorum að spá í hvað skútan Tópas kostaði. Pabbi Kolmars
sagði að Tópas kostaði örugglega
krónu en hann væri ekki til sölu,“
segir Hákon um tildrög þess að
þeir fóru að hugsa um skútukaup.
Halldór Sveinbjörnsson, faðir

Kolmars, benti þeim á skútu sem
væri til sölu og þeir ákváðu að
nota fermingarpeningana og aðra
fjármuni sem þeir áttu í banka til
að festa kaup á skútunni sem
þeir nefna nú Lipurtá.
Foreldrarnir tóku vel í málið
og hafa stutt þá dyggilega. „Mínum foreldrum fannst þetta besta
hugmyndin sem ég gæti fengið,
“ segir einn. „Frænka mín sagði
að ég ætti að safna mér fyrir bíl,
nota fermingarpeningana í það,“
segir annar. Frá þessu er greint á
mbl.is.

Krossgáta
og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Ungir skútueigendur: Hákon Jónsson, Albert Jónsson,
Kolmar Halldórsson og Guðmundur Sigurvin Bjarnason.
Ljósm: Mbl.is / Helgi Bjarnason.

Lausn á síðustu krossgátu
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Sælkeri vikunnar er Sigríður Kristjánsdóttir í Hnífsdal

Speghettiréttur Péturs og Litla syndin
Sælkeri vikunnar býður upp
á tvo rétti, spagettirétt Péturs
og ljúffengar súkkulaðikökur
sem bera nafnið Litla syndin.
Spagettiréttur Péturs
Fékk þessa samsetningu
fyrst í „konuboði“ hjá vinkonu
minni. Eiginmaður hennar sá
alfarið um mat og þjónustu í
þessu boði og kom með þennan
frábæra rétt sem ég hef oft notað síðan. Magn ákveðið í samræmi við fjölda. Fyrir 4 þarf til
viðmiðunar 1 fremur stórt beikonbréf og rúmlega 1/2 agúrku.
Það sem þarf er:
Spagetti (soðið skv. leið
beiningum á pakka)
Beikon (Ég set það inn í
eldhúsbréf í örbylgjuofn í
ca 4 mín þannig að það verði
stökkt - brotið eða skorið
smátt)
Agúrkur (Kjarninn tekinn úr,
afhýddar og skornar í frekar

þunnar sneiðar)
Paprikur (gular - skornar
smátt)
Rucola
Furuhnetur (eða sólkjarnafræ)
(léttsteikt á pönnu)
Parmesan ostur
Ólífuolía
Hvítlaukur (skorinn í fremur
stóra bita)

borðinu til að toppa diskinn. Úr
verður skemmtilegur kvöldmatur
þar sem gestirnir hafa að mestu
fyrir vinnunni.
Litla syndin
Þessari uppskrift stal ég einfaldlega á netinu og prófaði og
hún er svona bara rosalega fín
sem fljótlegur og góður eftirmatur.

Allt borið fram í sér skálum.
Ólífuolía og hvítlaukur sett í
pott og haft á mjög lágum straumi
í ca. 10 mín. Má ekki brenna.
Þarf að vera nóg af olíu til að
flæði vel yfir hvítlaukinn. Ath.
að olían og hvítlaukurinn er notað
sem dressing þannig að ákveðið
magnið samkvæmt því.
Gestir fá sér sjálfir - gott að
setja spagetti fyrst á diskinn og
raða svo grænmetinu og furuhnetunum ofan á, dressinguna
yfir og enda á parmesan ostinum.
Líka fínt að hafa piparkvörn á

Það sem þarf er:
140 g smjör og meira til að
smyrja formin
140 g 70% Nóa Síríus
Súkkulaði
2 egg
3 eggjarauður
140 g flórsykur
60 g hveiti
Hitið ofninn í 220 gráður (ekki
nota blástur). Smyrjið 6 lítil
soufflé-form eða bolla vel með
smjöri ( Ef notuð eru annars
konar form er ráð að prófa að

baka eina synd til að bökunartíminn passi örugglega.) Setjið
smjör og súkkulaði í pott og
bræðið við vægan hita. Takið af
hitanum um leið og smjörið er
bráðið og hrærið þar til súkkulaðið er alveg bráðið. Þeytið egg
og eggjarauður í skál og setjið
svo flórsykurinn út í og þeytið
vel. Hellið súkkulaðiblöndunni
saman við og þeytið á meðan og
hrærið að lokum hveitinu saman
við. Skiptið deiginu jafnt í formin
(rúmlega 1 dl í hvert form) og
gætið þess að fylla þau ekki alveg. Setjið formin á plötu eða í
ofnskúffu og bakið kökurnar í
11-12 mínútur (án blásturs). Ef

deigið hefur verið geymt í kæli
þá er bökunartíminn 13-14 mín
(jafnvel 15 mín. ef það var í
formunum og í kæli). Takið
þær út og látið kólna í 3 mínútur.
Rennið hnífsblaði í kringum
kökurnar til að losa betur um
þær og hvolfið þeim á diska.
Sigtið e.t.v. svolítinn flórsykur
yfir og berið kökurnar fram t.d
með hindberja- eða vanillusósu
og e.t.v. berjum eða öðrum
ávöxtum. Gott að bera fram
með vanilluís.
Skora á Elsu Arnardóttur hjá
Fjölmenningarsetri til að vera
matgæðingur næstu viku.

Hönnuður vekur athygli
Bolvíkingar eiga fulltrúa í nýútkominni bók, Nordic Designers, þar sem fjallað er um 59
hönnuði á Norðurlöndum. Héraðsvefurinn vikari.is greinir því
að Bolvíkingurinn og hönnuðurinn Ólöf María Ólafsdóttir, sem
kallar sig Marý, sé til umfjöllunar
í bókinni. Marý er dóttir Ólafs
Ingva Ólafssonar og Ellu Dóru
Ólafsdóttir. Hún útskrifaðist sem
vöruhönnuður frá Listaháskóla
Íslands árið 2007 en ári seinna
flutti hún til Svíþjóðar þar sem
hún hefur unnið að hönnunarverkefnum sínum.
Í bókinni segir hún m.a. að

Ský er herðatré sem hægt
er að hengja á bindi, belti og
aðra aukahluti sem eiga það
til að týnast í skúffum.

hún hafi alist upp í skapandi umhverfi en það hafi ekki legið beint
við að læra vöruhönnun því áður
hafði hún lagt stund á hárgreiðslu
og viðskipti. Hún segist aðallega
sækja innblásturinn í verk sín úr
umhverfinu og hversdagslífinu.
Henni þyki mikilvægt að hanna
vöru sem skipti fólk máli, hvort
sem varan sé nytsöm, falleg eða
komi á framfæri jákvæðum skilaboðum.
Í bókinni eru sex blaðsíður
helgaðar fimm verkum eftir
Marý, sem nefnast Kúlan, Samskot, Dyggðateppið, Ský og
Rignandi.
– kte@bb.is

Hönnuðir úr Bolungarvík áberandi
Guðmunda Sjöfn Magnúsdóttir ólst upp í Bolungarvík til sautján ára aldurs en fluttist síðan á
Akranes. Í dag er hún útskrifaður
kjólahönnuður og hannar undir
merkinu Topi di Pelo (TdP design). Guðmunda Sjöfn er Íslendingur vikunnar á vefnum pressan.is en þrátt fyrir stuttan feril í
hönnun hafa vörur hennar fengið
mikil og góð viðbrögð. „Aðal
varan hjá okkur í dag eru brjóstagjafapeysur. Þær eru síðar flottar
hettupeysur þannig að maður
getur verið flottur og liðið vel að
gefa brjóst. Ég geri líka kjóla í
svipuðum stíl,“ segir Guðmunda
en hún gerir líka leggings, barnaföt og fleira.
„Hugmyndirnar koma nú yfirFIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ 2011

Hlynur Hreinsson og Sigmundur Helgason
halda um taumana í Fiskikofanum á Sundahöfn.

Plokkfiskur á höfninni
Fiskikofinn hóf starfsemi við
Sundahöfnina á Ísafirði í síðustu viku. Þar verða til sölu
ýmis konar léttir og fljótlegir
réttir. „Þetta hefur gengið fínt
en við vonumst til að traffíkin
aukist þegar bæjarbúar frétta
betur af okkur,“ segir Sigmundur Helgason sem rekur Fiskikofann ásamt Hlyni Hreinssyni. „Við ætlum að vera með
opið í hádeginu, þegar skemmtiferðaskip koma, eftir veðri og
bara þegar líf er í bænum. Við
ætlum að láta það svolítið ráðast af eftirspurninni hverju sinni.“

Boðið verður upp á plokkfisk, pylsur og rækjuborgara
eins og margir Ísfirðingar
muna úr sjoppunni Vitanum
fyrir einhverjum árum síðan.
„Við verðum með lítinn skammt
af plokkfisk, sem er meira ætlaður sem smakkskammtur, og
svo stóran skammt sem er fyrir
þá sem eru að leita að fullri
máltíð,“ segir Sigmundur. Aðspurður segir hann sumarið
leggjast vel í þá félaga. „Við
erum bara mjög spenntir fyrir
þessu verkefni.“
– thelma@bb.is

Guðmunda Sjöfn Magnúsdóttir hönnuður.
leitt bara þegar ég er alveg að bútabolirnir sem við Tinna Rós
sofna og ég reyni að muna þær. höfum verið að gera. Við höfum
Ég reyni að gera ekki margar gert svoleiðis í hundraðatali og
flíkur eins, styðst við sama snið enginn af þeim er þó eins,“ segir
en þó mismunandi efni, eins og Guðmunda Sjöfn. – kte@bb.is
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