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Síbúi á
Ísafirði

„Það segja það margir sem
flytja á minni staði úti á
landi að það geti verið erfitt
að vera tekinn alveg inn í
samfélagið. Ég upplifði það
aldrei,“ segir Páll Gunnar
Loftsson, sem fluttist til
Ísafjarðar fyrir hátt í þrjátíu árum og er hvergi á
förum. Á miðopnu í dag
segir hann frá félagslegri
ofvirkni, leiklistareitrinu og
styrknum sem hann hefur
fundið í Ísfirðingum á erfiðum tímum.

Uppgröftur í vændum á Urðarvegi
Íbúar við Urðarveg á Ísafirði
mega búast við að á næstu mánuðum verði illfært um götuna, en
Ísafjarðarbær undirbýr nú tilfærslur á raf- og vatnslögnum á
svæðinu svo hægt sé að hefja
framkvæmdir við ofanflóðavarnir undir Gleiðarhjalla. Vatnsleiðslur verða færðar til þannig
að grafa verður upp götuna frá
Urðarvegi 16 til 34. „Á þessu

svæði ættu framkvæmdirnar ekki
að taka langan tíma. Við vonumst
til að öll framkvæmdin verði búin
fyrir áramót,“ segir Jóhann Birkir
Helgason sviðsstjóri umhverfisog eignasviðs Ísafjarðarbæjar.
Jóhann býst við því að tilfærslur á öllum raflögnum og vatnslögnum á svæðinu við Urðaveg
verði lokið fyrir áramót, en íbúar
í húsunum frá Urðavegi 16 til 34

munu þurfa að notast við göngubrýr. „Það er gert ráð fyrir fimm
göngubrúm á þessu svæði. Hugsanlega tökum við kafla og kafla,
þannig að við setjum langir ofan
í stutt svæði í einu, því lokað og
haldið áfram,“ segir Jóhann Birkir, en vatnslögnin sem verður
lögð í Urðarveg er hluti þeirrar
lagnar sem liggur út í Hnífsdal.
Litlir 11kw strengir fara sömu

leið.
Hnífsdalslögnin verður því
færð til, úr hlíðinni og niður í
Urðarveg. Síðan tengist hún saman við Hjallaveg. Ástæðan fyrir
framkvæmdunum er sú að þær
vatnslagnir og rafstrengir sem nú
eru á svæðinu eru fyrir fyrirhuguðum varnargörðum sem byggðir
verða fyrir neðan Gleiðarhjalla.
Snjóflóðavarnargarðurinn verður

þar sem lagnirnar eru núna.
Lagnir verða einnig lagðar fyrir
aftan húsin frá Urðarvegi 50 til
76, í jaðri núverandi varnargarðs.
„Lagnirnar fyrir aftan þau hús
munu ekki fara inn á lóðir þessara
húsa. Það verður ekki farið í
gegnum garða hjá fólki enda þarf
fyrir því sérstakt leyfi,“ segir Jóhann Birkir.
– gudmundur@bb.is

Júlíus Geirmundsson ÍS.

Fékk túnfisk í trollið
Leiguverð er lægst á Vestfjörðum.

Leiguverð lægst á Vestfjörðum
Leiguverð á Vestfjörðum var
lægst á öllu landinu á síðasta ári.
Leiguverð á þinglýstum tveggja
herbergja íbúðum á Vestfjörðum
var 912 krónur á hvern fermetra.
Til samanburðar þá var leiguverð
í Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarness 1744
krónur á hvern fermetra, eða
næstum helmingi meira. Sömu
sögu má segja um þriggja, fjögurra, fimm og sex herbergja íbúðir, en lægsta leiguverð á íbúðum

í öllum þessum flokkum voru á
Vestfjörðum á síðasta ári.
Þjóðskrá hefur gefið út mánaðarlegar skýrslur á þessu ári um
leiguverð, en verkefninu var
hrundið af stað í febrúar. Vestfirðir hafa áfram mælst með
lægsta leiguverðið, og telur Ingi
Þór Finnsson verkfræðingur hjá
Þjóðskrá að tölurnar breytist ekki
svo glatt á milli ára. „Við byrjuðum með mánaðarskýrslurnar í
febrúar og því er ekki áralöng

reynsla af þessum, en ég get ekki
ímyndað mér að þetta breytist
mikið á milli ára,“ segir Ingi, en
tölurnar sem um ræðir koma úr
þinglýsingum. „Við vinnum upp
þinglýsta leigusamninga um
íbúðir og því eru þessar tölur
mjög nákvæmar,“ segir Ingi Þór
Finnsson.
Meðalverð þriggja herbergja
íbúða á síðasta ári á Vestfjörðum
var 800 krónur, en 1560 krónur í
Reykjavík vestan Kringlumýrar-

brautar og Seltjarnarness. Á
Norðurlandi (fyrir utan Akureyri)
var verðið 805 krónur á fermetra.
Meðalverð fjögurra herbergja
íbúða var langlægst á Vestfjörðum, eða 628 krónur á fermetra.
Ekkert annað landsvæði fór undir
700 krónur á fermetra.
Meðalverð á fimm herbergja
íbúðum á Vestfjörðum á síðasta
ári var 605 krónur og 334 krónur
á sex herbergja íbúðum.
– gudmundur@bb.is

Áhöfnin á frystiskipinu
Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270
fékk túnfisk í trollið er skipið
var að veiðum á Hampiðjutorginu fyrir skemmstu. Er
Júlíus eitt af fjórum skipum
sem hafa fengið túnfisk í trollið við makrílveiðar. Alls hafa
níu fiskar veiðst og vega þeir
túm tvö tonn að því er segir í
Fiskifréttum.
Túnfiskurinn veiðist allt frá
Hampiðjutorginu fyrir vestan,
suður um og austur fyrir land.
Stærsti túnfiskurinn vegur
370 kíló. Börkur NK veidd
túnfisk nú í byrjun vikunnar
úti af Hvalbakshallinu en áður
höfðu Þórir SF, Júlíus Geirmundsson ÍS og Brimnes RE
fengið túnfisk í makríltrollið.
– thelma@bb.is

Landleiðin hagstæðari í augnablikinu
„Það er alltaf verið að skoða
möguleikann á standsiglingum,
bæði við og ríkið. Það er ekki
hægt að fullyrða neitt í þessum
málum en það er þó alveg ljóst
að í augnablikinu væru slíkar aðgerðir óhagstæðari fyrir okkur
heldur en að fara landleiðina,“
segir Hafþór Halldórsson svæðisstjóri Eimskipa á Vestfjörðum.
Starfshópur innanríkisráðherra
lagði til í vetur að leitað yrði
tilboða í strandsiglingar um land2

ið, þar sem boðið verði í meðgjöf
líkisins til nokkurra ára á meðan
siglingarnar koma undir sig fótunum. Málið verður að öllum
líkindum tekið upp á Alþingi í
haust.
Markmið ríkisstjórnarinnar er
að hefja strandsiglingar sem
tryggja hagkvæma sjóflutninga
á vörum innanlands og stuðla að
lægri flutningskostaði, jákvæðri
byggðaþróun með auknum tækifærum og samkeppnishæfni

Einn af bílum Eimskipa.

fyrirtækja á landsbyggðinni.
Hafþór segir að erfitt sé að segja
til um hvort strandsiglingar
myndu henta Eimskipum á Ísafirði og vera hagstæðari flutningsmöguleiki heldur en flutningar um þjóðvegi landsins.
„Okkur vantar einfaldlega fleiri
gáma og meira magn til þess að
það borgi sig. En eins og ég sagði,
þá getur það breyst mjög fljótlega
og því ber ekki að fullyrða neitt,“
segir Hafþór.

Aðspurður um farm og magn í
ár, segir Hafþór búferlaflutninga
vera algenga. „Flutningsmagnið
hjá okkur er svipað og undanfarin
ár, en engu að síður finnst mér
eins og við séum að flytja búferlum fyrir fólk í meiri mæli en
áður.“ Hann telur þó að búferlaflutningarnir séu í báðar áttir.
„Fólk er bæði á ferðinni vestur
og að vestan. Síðustu tvo mánuði
hefur þetta verið sérstaklega áberandi,“ segir Hafþór.
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Bæjarstjórinn kaupir Hótel Ísafjörð
„Mér er bæði ljúft og skylt að
greina frá því að við höfum gert
kauptilboð sem hefur verið samþykkt, í meirihluta af hlutafé í
Hótel Ísafirði hf., sem á og rekur
Hótel Ísafjörð og Gamla gistihúsið,“ segir Daníel Jakobsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, en
hann stendur að kaupunum ásamt
eiginkonu sinni, Hólmfríði Völu
Svavarsdóttur, og fleiri fjárfestum. Núverandi meirihlutaeigendur, hjónin Áslaug Alfreðsdóttir og Ólafur Örn Ólafsson
munu áfram reka fyrirtækið. „Þau
munu gera það áfram af þeim
myndarskap sem einkennt hefur
rekstur þess undanfarna áratugi,“
segir Daníel, sem segir að fjárfestingin muni ekki hafa nein
áhrif á störf hans sem bæjarstjóri,
enda mun hann hvorki koma að
daglegum rekstri né sem stjórnar-

maður.
Að kaupunum standa Ágúst
Gíslason og Fiskiðjan Ísbjörg,
en stærstu eigendur hennar eru
fjölskylda Daníels og Hólmfríðar. Daníel hefur lengi haft áhuga
á því að kaupa hótel og reið á

vaðið þegar hann frétti af því að
Hótel Ísafjörður væri hugsanlega
til sölu. „Ég hef um nokkurt
skeið haft áhuga á því að festa
mig í sessi á Ísafirði og skjóta
þar rótum til framtíðar. Ég hef
óbilandi trú á svæðinu og þeim

möguleikum sem hér leynast,
hvort sem um er að ræða ferðaþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi. Ég ákvað því að fjárfesta í
þessu verkefni,“ segir Daníel, en
stefnt er að því að ganga frá kaupunum í byrjun september.

Aðspurður um hvernig kaupin
á hótelinu væru fjármögnuð sagði
Daníel að Landsbankinn myndi
fjármagna lánsféð, en að öðru
leyti væri kaupin fjármögnuð
með eigin fé.
– gudmundur@bb.is

Hjónakornin með börnin sín tvö.

Dóttirin kom í heiminn í bifreið á ferð

„Við vorum rétt komin inn í göngin, ekki einu sinni
komin að fyrstu myndavélinni,“ segir Suphansa Phongsa
sem eignaðist barn í fólksbíl í Bolungarvíkurgöngum
árla morguns á miðvikudag í síðustu viku. Hún tók sjálf
á móti dóttur sinni á meðan faðirinn, Sitthidet Singsawat,
ók að sjúkrahúsinu en þau eru búsett í Bolungarvík.
„Ég vaknaði um kl. 03 um nóttina með verki. Ég fór í
bað og reyndi að slaka á og svona kortér í fjögur vakti
ég manninn minn og hringi í lækni. Það var reyndar aðeins of seint,“ segir Suphansa og hlær.
„Við vorum að leggja af stað í bílinn þegar ég fann
fyrir rembingsþörf, skömmu seinna hrópaði ég á manninn minn og sagði að höfuðið væri komið og hvað ég
ætti að gera. Hann keyrði áfram og þegar við vorum
komin inn í göngin hrópaði ég að barnið væri komið út.
Þetta gerðist því ansi hratt, ég held ég hafi þrisvar þurft
að rembast.“
Faðirinn hélt áfram keyrslu til Ísafjarðar þar sem
starfsfólk sjúkrahússins veitti móður og barni aðstoð.
Móður og barni heilsast vel. „Það er allt í góðu með
okkur þó svo að þetta hafi gerst svona snögglega,“ segir
Suphansa. Dótturinni sem lá svo á að komast í heiminn
er annað barn þeirra hjóna en fyrir eiga þau átján mánaða gamlan dreng.
– thelma@bb.is
4
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Palli Önna
sextugur
Hinn margrómaði Flateyringur, Páll Önundarson,
verður sextugur á morgun,
föstudaginn 7. september.
Af því tilefni ætlar hann að
bjóða vinum og vandamönnum að fagna með sér í
Vagninum á Flateyri á laugardag.
Vagninn opnar kl. 19:30
og verður þar boðið upp á
léttar veitingar ásamt söngvatni af bestu gerð. Veislustjórn verður í höndum
Halldórs Gunnars, sonar
Páls.
Söng og skemmtiatriði
verða í höndum Önna og
Halldórs og má búast við
óvæntum uppákomum. Eftir afmælið verður síðan
dansleikur í Vagninum þar
sem aðgangseyrir er 0 kr.
Páll setur þó gestum eina
reglu, þ.e. að skemmta sér.

Spurningin
Ertu ánægð(ur)
með sorpþjónustuna
í Ísafjarðarbæ?
Alls svöruðu 720
Já sögðu 426 eða 59%
Nei sögðu 234 eða 33%
Hlutlausir voru 60 eða 8%
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:
Norðvestan- og vestanátt
og skýjað með köflum, en
skúrir N- og vestanlands.
Áfram milt veður.
Horfur á laugardag:
Þykknar upp með
vaxandi NA átt með
skúrum og kólnandi
veðri.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustan
hvassviðri með rigningu.
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2. flokkur ásamt Huldu Guðmundsdóttur frá BÍ og Karli Kristjáni Ásgeirssyni og Jóhanni Jónassyni hjá 3X Technology.

3X styrkir 2. flokk BÍ/Bolungarvíkur
Fyrr í vetur smíðaði fyrirtækið 3X Technology á Ísafirði búnað fyrir uppsjávarfiskiverksmiðju í Færeyjum, en það var gert í
samstarfi við fyrirtækin Marel og Skagann. Smíðin gekk mjög hratt fyrir sig, og vegna anna við smíðarnar vantaði mannskap til að
hlaða í gáma. Fyrirtækið leitaði til annars flokks BÍ/Bolungarvíkur eftir aðstoð. Þessum verðmæta búnaði var hlaðið og hann sjóbúinn í samtals tíu gáma og vagna með aðstoð strákanna. Foreldrar og leikmenn flokksins unnu hörðum höndum við verkið sem hefur skilað sér í myndarlegum styrk til félagsins. Í tilefni af því bauð 3X Technology flokknum í á föstudag í húsnæði fyrirtækisins og
veitti flokknum ávísun upp á 500.000 krónur.
– gudmundur@bb.is

Ósáttir en brattir inn nýtt fiskveiðiár
„Þessi landsbyggðarskattur
leggst afar illa í okkur. Ég er á
engan hátt ánægður með stóraukna skattheimtu á landsbyggðina, alveg nóg er á hana lagt
fyrir. Þetta leggst afar illa í okkur
enda er verið að hafa af Vestfjörðum hundruðir milljóna
króna á ársgrundvelli,“ segir
Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri HraðfrystihússinsGunnvarar hf. Nýtt fiskveiðiár
hófst á laugardag og þarf HG,
líkt og aðrar útgerðir, að sætta
sig við hækkun á almennu veiði-

gjald fyrir hvert þorskígildiskíló
af öllum afla.
Einar Valur segir að hækkun
veiðigjaldsins dragi máttinn úr
öllum fjárfestinum fyrirtækisins.
„Þessir peningar verða ekki
notaðir hér til uppbyggingar, það
er alveg ljóst. Þetta setur hlutaskiptakerfið sem við höfum búið
við í áratugi í uppnám, og skatturinn mun augljóslega og óhjákvæmilega bitna á sjómönnunum,“ segir Einar, sem vonast til
þess að umræður um veiðigjald
verði aftur teknar upp á Alþingi

og endurskoðaðar. „Það er enginn
að tala um að þessi auðlind sé
ekki sameiginleg auðlind þjóðarinnar. Þetta er hinsvegar skattur
á landsbyggðina, og það er allt
annað og alvarlegra mál.“
Þrátt fyrir hækkun veiðigjalds
er engan bilbug að finna á stjórnendum HG. „Við skerum ekkert
niður, heldur förum brattir inn í
nýtt fiskveiðiár. Það er aukning í
þorskkvóta og við förum inn í
árið með yfir 5000 tonn af
þorski,“ segir Einar, sem þó er
ósáttur við að á sama tíma og

aukning er í þorskkvóta er veiðigjald hækkað.
„Þegar við tókum á okkur
skerðingu á þorskkvóta niður í
130.000 tonn á sínum tíma, var
það gert í þeirri vissu að aukningin kæmi til baka til þeirra sem
voru skertir, þessu lofaði ríkisvaldið. Þannig yrði þorskaukningin ekki tekin inn í ríkispotta
sem úthlutað yrði eftir geðþóttaákvörðun ráherra hverju sinni,
jafnvel til þeirra sem hefðu selt
sig út úr greininni tvisvar og jafnvel þrisvar eins og dæmin sýna.“

Ritstjórnargrein

Þurfum á þessu að halda
Öllu jafnan þykir ekki fréttnæmt þótt einhver kaupi eða selji hús.
Vera má þó að svo þyki þegar bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar á hlut að
máli, einkum þegar um er að ræða eitt stykki hótel. Ein og sér er hlutdeild bæjarstjórans að hótelkaupunum þó ekki ástæðan fyrir því að
þau eru hér dregin fram, heldur ummæli hans þar að lútandi: ,,Ég hef
um nokkurt skeið haft áhuga á því að festa mig í sessi á Ísafirði og
skjóta þar rótum til framtíðar. Ég hef óbilandi trú á svæðinu og þeim
möguleikum sem hér leynast, hvort sem um er að ræða ferðaþjónustu
eða aðra atvinnustarfsemi. Ég ákvað því að fjárfesta í þessu verkefni.“
Þetta er einmitt það sem við þurfum á að halda: Að þeim fjölgi
jafnt og þétt sem láta til sín taka í atvinnurekstri, hafa trú á því sem
hér er að gerast og því sem hér er hægt að gera. Sóknarfærin eru
mörg og þau verður að nýta með stöðugri sókn og samstöðu. Góðir
hlutir gerast hægt.
Hótel Ísafjörður hefur um árabil verið rekið af miklum myndarskap
og vonandi verður svo um langa framtíð, hótel í hjarta bæjarins, við
fallegasta torgið í íslensku bæjarfélagi, eins og fyrrum listmálari,
blaðamaður og ritstjóri, kaus að orða það.

Gott – en betur má ef duga skal

Á engan er hallað þótt nafn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra, sé dregið fram þegar horft er til þess að komum erlendra
skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar hefur fjölgað með ári hverju. Og
svo mun enn verða á næsta sumri ef allt gengur eftir.
Tjöruhúsið í Neðstakaupstað á Ísafirði var eitt af átta veitingastöðum hérlendis sem ferðahandbókin Frommer´s ein mest selda ferðahandbók í Bandaríkjunum, hefur sérstaklega mælt með. Þá voru
sveitahótelið í Breiðavík, Faktorshúsið á Ísafirði, Ferðaþjónustan í
Heydal og Hótel Djúpavík á Ströndum tilnefnd sem góðir gististaðir;
Hornbjarg og Látrabjarg sögð vera meðal merkilegustu náttúruperla
landsins og Hornstrandir ein af bestu gönguleiðunum. Óneitanlega
koma Vestfirðir sterkir inn hvað ferðamanninn varðar.
Allt er þetta gott og blessað. Eins konar bónus þar sem ferðaþjónustan er og verður sjálfsagt lengst af árstíðabundin. En, betur má ef
duga skal. Vestfirðinga vantar ,,stóriðju“ með einhverjum hætti.
Mannfrek fyrirtæki. Til að sá draumur rætist verður fjórðungurinn
að standa jafnfætis öðrum landshlutum hvað samgöngur og raforku
varðar. Fyrir þeim augljósu sannindum hafa stjórnvöld lokað augunum áratugum saman.
s.h.
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Félagslega ofvirkur
Páll Gunnar Loftsson er „síbúi“ á Ísafirði, eins og hann segir
sjálfur. Hann fluttist til bæjarins
fyrir hátt í þrjátíu árum síðan og
getur nú hvergi annars staðar
hugsað sér að vera. Páll hefur
verið ofvirkur í félagsstarfi frá
fyrstu tíð og til dæmis tekið þátt
í öllum uppsetningum Litla leikklúbbsins frá því að hann var
fyrst dreginn í félagið, nauðugur
viljugur. Páll sagði blaðamanni
af tilviljununum sem hafa stýrt
honum hingað og þangað í lífinu,
uppáhalds hlutverkunum og þeim
ómetanlega stuðningi sem Ísfirðingar sýndu honum og fjölskyldunni eftir fráfall sambýliskonu
hans eftir erfið veikindi.

Frumbyggi í Kópavogi
Þó Páll hafi slitið barnsskónum
á höfuðborgarsvæðinu er ekki þar
með sagt að hann sé mikið borgarbarn. Foreldrar hans, Loftur
Ámundason eldsmiður, og Ágústa
Björnsdóttir, sem lengi var aðalbókari Kópavogsbæjar, voru á
meðal frumbyggja í Kópavoginum sem á þeim árum var frekar
dreifbýli en þéttbýliskjarni – hvað
þá borg. „Kópavogurinn fór í
raun ekkert að byggjast upp fyrr
en þarna upp úr 1950. Við fluttumst þangað þegar ég var á öðru
ári og ég náði því að fylgjast með
uppbyggingunni. Manni finnst
maður alveg skelfilega gamall
þegar maður segist muna eftir
svæðinu í suðurhlíðum Kópavogs í austurbænum þegar það
var bara móar og melar, sumarbústaðir, kartöflugarðar og grjóthrúgur!“ segir Páll og brosir við.
Það mætti segja að móðir Páls
hafi átt ákveðinn þátt í því að
gera Kópavog að þeim gróna bæ
sem hann er í dag, en hún rak
lengi gróðrarstöðina og plöntusöluna Rein í bænum og var mikil
áhugakona um blóma- og trjárækt. Auk þess skrifaði hún um
árabil pistla í Morgunblaðið,
„Blóm vikunnar“.
„Til að byrja með var þetta
mjög dreifð byggð. Það voru
sumarbústaðir hingað og þangað
þó að aðalgöturnar væru komnar.
Svo fór þetta smám saman að
þéttast og það bættust við götur
inn á milli. Það var gaman að
fylgjast með þessu,“ segir Páll.
Það var að miklu leyti barnafólk
sem kom sér upp heimili í Kópavoginum og því mikið líf og fjör
í hverfinu á æskuárum Páls. „Það
var allt fullt af börnum. Ég held
ég fari rétt með það að við höfum
verið 270 talsins í fermingarárgangnum mínum,“ segir hann.
8

Eins og margir krakkar á hans
aldri var Páll svo sendur í sveit á
sumrin frá unga aldri. „Pabbi er
ættaður úr Hreppunum og ég átti
þar mikið af skyldfólki. Ég var
fór þangað í sveit svona smáangi
– með rútu og mjólkurbílnum,“
segir hann og brosir. „Seinna giftist systir mín norður í Aðaldal og
þá fór ég að fara þangað í sveit,
fyrst þegar ég var tólf ára. Ég var
ráðinn þangað sérstaklega sem
traktoristi. Það þætti nú sennilega
ekki góð pólitík í dag, að ráða 12
ára krakka til að sjá um alla vélavinnu á bænum,“ segir Páll og
hlær við.
Hann segist hafa kunnað vel
við sig í sveitinni alla tíð. „Þegar
ég var í kringum tvítugt var ég
svo fimm sumur í röð í vinnu við
að grafa framræsluskurði í SuðurÞingeyjasýslu, en var svo með
sendibíl fyrir birgðavöslu Pósts
og síma á veturna. Gröfuvinnunni
fylgdi náttúrulega mikið bæjaflakk; maður var að gista eina,
tvær og allt upp í fimmtán nætur
á öðrum hvorum bæ í sveitunum.
Ég vann í svo til allri sýslunni,
alveg frá Tjörnesi og suður um
allar sveitir, að Mývatnssveit
undanskilinni. Þetta var alveg
yndislegur tími. Ég sé fyrir mér
miðja nótt seinnihluta júní, lengst
suður á Fljótsheiði. Ég drep á
gröfunni til að fá mér kaffi og
kíkja í nestisboxið, algjört logn,
sólin komin upp, endur syndandi
á tjörn rétt hjá, og mófuglarnir
komnir á stjá eitthvað að sinna
sínu. Nálægð við íslenska náttúru
verður ekki öllu betri en þetta. Svo
kynntist ég líka alveg ógrynni af
fólki á þessum tíma,“ segir Páll
frá.
Til marks um það er atburður
frá því fyrir nokkrum árum síðan,
þegar Páll vann í Húsasmiðjunni
á Ísafirði. „Ég ætlaði eitthvað að
fara að útrétta í hádeginu; ákvað
að byrja á því að rífa í mig eina
pylsu í Hamraborg og svo þurfti
ég að fara í bankann og í búðir og
sitt hvað. Ég ætlaði að koma heilmiklu í verk. Þegar ég kom upp
að Hamraborg stóð þar fyrir utan
stór og mikil rúta frá Jóni Árna í
Mývatnssveit og út úr henni vall
þvílíkur haugur af Þingeyingum.
Þetta var þá einhver eldriborgaraferð úr Þingeyjasveit. Ég held
að ég hafi þekkt bókstaflega alla
sem í rútunni voru. Og ég fór
náttúrulega ekkert meira en bara
í Hamraborg í þessu hádegi, ég
strandaði þar,“ segir hann og
brosir.

Kippt inn í lögregluna

Páll snéri reyndar aftur á kunnuglegar slóðir nokkrum árum síðar, þegar hann fluttist til Húsavíkur með þáverandi konu sinni,
Sigrúnu Þórhallsdóttur Snædal.
Við komuna þangað fór hann að
læra húsasmíði, sem hann lauk
svo sveinsprófi í. Á Húsavík prófaði hann líka alveg nýtt starf,
nefnilega löggæslu.
„Það kom nú til fyrir einskæra
tilviljun. Ég þekkti strákana sem
voru í lögreglunni og vann á verkstæði sem var í sama húsi og
lögreglustöðin. Ég kom þess
vegna oft við þarna í kaffi og
spjall. Einhvern tíma kom ég við
í vikunni fyrir Verslunarmannahelgi. Um leið og ég birtist sagði
einhver: þarna er maðurinn sem
okkur vantar, setjum húfu á þennan!“ segir Páll frá. „Þá vantaði
svo mannskap í löggæslu um
Verslunarmannahelgina, það var
hátíð á Laugum í Reykjadal og
fleira sem stóð til. Þetta æxlaðist
þannig að ég sló til og var með
þeim í löggæslunni þessa Verslunarmannahelgi, þó svo að það
hafi verið búið að skipuleggja
jeppatúr út á Flateyjardal með
fjölskyldunni. Hann vissi nú
alveg hvað hann var að gera,
varðstjórinn. Þegar hann sá að
ég var mjög efins stakk hann sér
inn á skrifstofuna sína og ég
heyrði hann eitthvað pikka á ritvél og reiknivél og svo kom hann
með blað og tölu upp á hvað ég
myndi hafa út úr þessari helgi.
Það var ekki hægt að hafna því.
Ég var að byggja á þessum tíma
og það kom sér alltaf vel að ná í
aukaaur einhvers staðar,“ segir
hann frá.
Seinna um haustið vantaði aftur mann í nokkurra mánaða afleysingu og var Páll fenginn til
verksins. „Ég ætlaði þá bara að
vera þarna í þrjá mánuði en endaði á því að vera í lögreglunni í
hátt í tvö ár,“ útskýrir hann.
Aðspurður segir Páll það
vissulega geta verið erfitt að sinna
löggæslu í litlu samfélagi á borð
við Húsavík. „Því fylgja bæði
kostir og gallar. Það getur verið
erfitt, ef maður þarf til dæmis að
fara inn á heimili fólks. Þá er það
náttúrulega ekki kostur að þekkja
alla. En aftur á móti getur það
líka verið kostur, því í mörgum
tilfellum er þá frekar hægt að
sneiða hjá vandræðum. Ég var
nú reyndar mjög heppinn þennan
tíma sem ég var í lögreglunni.
Ég lenti til dæmis aldrei í því að
koma að slæmu slysi eða slíku,“
segir Páll. „Á þessum tíma, fyrir
þrjátíu árum síðan, var þetta
auðvitað líka allt annað starf en

það er í dag. Þetta er orðinn allt
annar og miklu harðari heimur,
sérstaklega tengt þessu eiturlyfjarugli. Þó ég þekki nú ekki nákvæmlega hvernig þetta er í dag
þykist ég vita að það sé gjörbreytt
frá því sem ég upplifði,“ bætir
hann við.
Tímann í lögreglunni segir
hann hafa verið góðan skóla. „Ég
vil meina að það væri öllum hollt
að kynnast þessu starfi. Ég veit
að þetta breytti minni afstöðu
gagnvart lögreglunni og því sem
lögreglan þarf að gera algjörlega,“ segir Páll. Hann hafði þó
ekki hug á að leggja starfið beinlínis fyrir sig. „Ég var reyndar
bara tekinn beint inn af götunni;
fór ekki í neinn skóla eða á námskeið. Ef ég hefði haldið áfram
eftir þessi tvö ár hefði ég þurft að
fara í Lögregluskólann. Það var

svo sem ekkert mál, en ég vissi
að ef ég færi í skólann myndi ég
sennilega ílengjast eitthvað í
þessu og ég var ekki alveg tilbúinn í það.“
Páll söðlaði því aftur um og
fór að læra vélvirkjun. „Fyrsta
árið sem ég var á samningi í
henni vann ég á blikkverkstæði
og fékk innsýn í ýmislegt í sambandi við þá grein – og svo það
sem lýtur að vélum, járnavinnu
og smíðum úr öðrum málmum.
Ég var mest í alls kyns viðgerðum
í bátum og fiskvinnsluhúsunum
þarna,“ segir hann frá.

Síbúi á Ísafirði
Páll og kona hans skildu að
skiptum. Fljótlega kynntist hann
svo Hrönn Benónýsdóttur, sambýliskonu hans til margra ára.
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„Ég flutti þá frá Húsavík og suður
í Reykjadal, en hún var þaðan.
Ég bjó í Reykjadal en stundaði
vinnu á Húsavík og keyrði á
milli,“ útskýrir Páll. Hann segir
aksturinn þó hafa verið frekar
lýjandi. „Þetta er hátt í fimmtíu
kílómetra leið, svo ég var að
keyra um fimm hundruð kílómetra á viku. Það gat líka verið
snjóþungt. Oft var maður bara
heima og reyndi ekki einu sinni
að fara af stað. Þetta hefur breyst
mikið síðan, bæði veðurfarslega
og eins í sambandi við snjómokstur. Nú er gert meira í því
að halda þessu opnu,“ segir hann
frá.
Það var svo sumarið 1984 sem
enn ein tilviljunin varð til þess
að hann og Hrönn fluttust búferlum til Ísafjarðar. „Á fyrsta vinnudegi eftir Verslunarmannahelgi

hitti ég mann, Val Valdimarsson
frá Húsavík sem hafði þá búið á
Ísafirði í fimm ár. Ég fór að
spjalla við hann og það varð til
þess að á bara þremur dögum var
ákveðið að við flyttum á Ísafjörð,“ segir hann og brosir. Strax
sama kvöld spurði hann Hrönn
hvernig henni litist á að flytja á
Ísafjörð. „Hún sagði að Ísafjörður
væri reyndar einn af fáum stöðum
á landinu sem hún gæti hugsað
sér að búa á. Þegar ég sagði að
Valur hefði bent mér á að hringja
í einhvern Ásgeir á Ísafirði fór
hún nú bara að hlæja, því þá
þekktust þau. Ásgeir þessi var
úr næstu sveit og hafði verið vetrarmaður heima hjá henni þegar
hún var unglingur,“ segir Páll
frá.
Þau höfðu samband við umræddan Ásgeir S. Sigurðsson
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sama kvöld og fengu góðar undirtektir við fyrirspurnum sínum.
„Hann vildi endilega fá okkur
vestur og ætlaði að athuga með
húsnæði og láta okkur svo vita.
Svo leið miðvikudagurinn og
fimmtudagurinn og við vorum
orðin rosalega spennt. Við hringdum aftur í Ásgeir sem sagði okkur
að íbúð í eigu Skipasmíðastöðvarinnar væri að losna og að við
gætum fengið hana. Þar með
fannst okkur þetta vera komið á
það stig að við þyrftum að skoða
þetta vel. Á föstudagsmorgni
settumst við út í bíl og keyrðum
á Ísafjörð til að skoða okkur um.
Tæpum tveimur mánuðum seinna
vorum við komin og sest hér að,“
segir Páll og hlær við. „Það var
nú kannski ekki hugmyndin að
vera alkomin. Við ætluðum að
prófa þetta í svona þrjú, fjögur ár

– en ég er hérna ennþá, tæpum
þrjátíu árum seinna. Og vil nú
bara helst ekkert hugsa um það
að fara neitt! Ég hættur að vera
nýbúi, ég er orðinn síbúi,“ segir
hann.
Með þeim í för voru þrjú af
fimm börnum Hrannar, en hin
tvö fluttust til bæjarins nokkru
síðar. Sjálfur á Páll tvö börn frá
fyrra hjónabandi og ættboginn
því nokkuð myndarlegur. „Þetta
er nú allt orðið rígfullorðið fólk
núna. Það er eins og einhver sagði
um börn: maður áttar sig ekkert á
því hvað þau eldast fyrr en maður
hrekkur allt í einu upp við það að
þau eru orðin miðaldra,“ segir
hann og brosir. „Þessi hópur okkar hefur nú verið svolítið duglegur að fjölga sér. Nú eru komin
26 barnabörn og sex barnabarnabörn. Ég var í brúðkaupi í

Reykjavík um daginn þar sem
elsta barnabarnið mitt var að gifta
sig. Hún er komin undir þrítugt,
stelpan,“ segir hann stoltur.

Fjórir kórar
og lúðrasveit
Páll hefur látið mikið til sín
taka í ísfirsku félagslífi alveg frá
því að hann fluttist til bæjarins.
„Æ, það má eiginlega segja að
ég sé búinn að vera ofvirkur í félagsstarfi,“ segir hann og kímir.
Hann fór til dæmis að syngja
með karlakórnum sem síðar varð
karlakórinn Ernir svo til um leið
og hann var búinn að taka upp úr
flutningakössunum.
„Það segja það margir sem
flytja á minni staði úti á landi að
það geti verið erfitt að vera tekinn
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alveg inn í samfélagið. Ég upplifði það aldrei. Ef maður er í
einhverjum félagsskap eða félagi,
sama hvort það er Lions eða Rótarý eða kór, þá er það ekki erfitt.
Ég kynntist strax svo mörgum í
karlakórnum og fannst bara eins
og ég hefði alltaf verið hluti af
þessu samfélagi,“ segir Páll.
Sönggleði hans fær útrás á
fleiri vígstöðvum en í karlakórnum Erni. „Ég hef líka verið viðloðandi fleiri kóra; Sunnukórinn,
kammerkórinn og kirkjukórinn.
Ég var líka í bráðskemmtilegum
félagsskap sem hét Söngfélagið
úr Neðsta sem starfaði í nokkur
ár,“ telur Páll upp. „Svo fór ég
líka í tónlistarskólann fyrir átta
árum að læra á baritónhorn – eða
halda áfram, reyndar, því ég lærði
aðeins á það sem unglingur í
Kópavogi. Ég tók semsagt upp
þráðinn fjörutíu árum seinna. Ég
hef stundum grínast með allt þetta
tónlistarstarf mitt: hjá mér eru
þetta ekki fjögur brúðkaup og
jarðarför heldur fjórir kórar og
lúðrasveit,“ segir hann og brosir.
Þáttaka í fjórum kórum og einni
lúðrasveit hljómar sem ansi stíf
dagskrá í eyrum blaðamanns.
„Þetta er samt ekki alveg jafn
mikið og það hljómar. Ég hef
sagt að ég sé dálítill frílansari í
kirkjukórnum, til dæmis. Og
kammerkórinn kemur mest saman við tilfallandi tækifæri, jarðarfarir, messur og slíkt, og ekki má
gleyma kyrrðarstundinni alltaf
fyrir jólin“ útskýrir Páll.
Það var svo í kringum 1990
sem Páll var líka dreginn inn á
leiksvið – allt að því bókstaflega.
„Þá gekk ég í leikfélagið, nauðugur reyndar. Konan mín heitin
hafði verið mikið í leikstarfi norður í Reykjadal og fór þess vegna
í leikfélagið hér líka. Þetta árið
vantaði einhvern í eitthvað hlutverk og þær settust einu sinni á
mig þrjár; hún, leikstjórinn og
formaður leikfélagsins. Það endaði náttúrulega með því að ég
varð að láta mig. Ég smitaðist þá
svona gjörsamlega af þessu og er
held ég búinn að taka þátt í svo
til öllum uppfærslum leikfélagsins síðan. Ég hef þá ýmist verið
að leika eða komið að einhverju
öðru, gerð sviðsmyndar til dæmis. Það hefur verið alveg rosalega
gefandi að taka þátt í þessu öllu
saman,“ segir Páll.

Þykir vænt um
Bangsapabba
Mörgum hefur orðið tíðrætt um
leiklistarbakteríuna, en Páll vill
meina að hér sé alls ekki um
bakteríu að ræða. „Þetta er frekar
svona eins og þrávirkt eitur. Þegar það er einu sinni komið í mann
losnar maður ekkert við það aftur,
bara eins og kvikasilfur eða blý
sem safnast upp í líkamanum,“
segir hann og kímir. Hann hefur
í það minnsta enga löngun til að
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reyna að vinna bug á eitruninni.
Leiksýningar Litla leikklúbbsins hafa yfirleitt verið ein á vetri,
en þó stundum fleiri. „Það er
eins með þetta og margt annað
að einhverra hluta vegna hefur
áhuginn og aðsóknin eitthvað
minnkað. Það er samt alveg með
ólíkindum hérna á Ísafirði hvað
allt það sem er í gangi hérna fær
góða og mikla aðsókn. Það er
leikfélagið, sólrisuleikrit menntaskólans, kórarnir og tónlistarskólarnir með alla sína tónleika
og svo allt þetta listafólk sem
kemur hingað með sýningar og
konserta og ég veit ekki hvað og
hvað. Ég hef heyrt fullyrt að ef
aðsókn að leikhúsi væri hlutfallslega jafn mikil á höfuðborgarsvæðinu og hún er hér þyrfti
hvorki að styrkja Borgarleikhúsið
eða Þjóðleikhúsið. Það myndi
standa fyllilega undir sér bara
með aðsókninni. Þetta er mjög
sérstakt.,“ segir Páll.
Auk þess að leika og taka þátt
í baktjaldastörfum í leikhúsinu
hefur Páll einnig spreytt sig á
leikstjórn og jafnvel komið fram
í kvikmyndum. „Fyrir mörgum
árum var ég aðstoðarleikstjóri í
viðamikilli sýningu sem var sett
upp hérna og hét Dýrheimar.
Verkið er byggt á sögu Kiplings
um frumskógardrenginn Móglí
og Kolbrún Halldórsdóttir leikstýrði. Árið eftir vildi stjórn leikfélagsins meina að fyrst ég hefði
verið aðstoðarleikstjóri með
Kolbrúnu hlyti ég að kunna öll
trixin í bókinni og geta sett upp
leikrit. Ég sló til og leikstýrði
verki sem heitir Á svið. Það var
mjög skemmtilegt leikrit sem
fjallar um áhugaleikhússhóp sem
er að setja upp leikrit,“ segir Páll
frá.
Eftir svo mörg ár í leikhússtarfi
eru hlutverkin sem hann hefur
tekið að sér orðin býsna mörg.
„Það eru svona ýmis hlutverk
sem manni þykir vænna um en
önnur. Mér þykir til dæmis alltaf
svolítið vænt um Bangsapabba
úr Dýrunum í Hálsaskógi, Anton
Svenson í Kattholti, og svo var
líka mjög gaman að takast á við
Skugga-Svein, sem ég gerði fyrir
nokkrum árum. Það var ekki síst
vegna þess að faðir minn, sem
starfaði mikið með Leikfélagi
Kópavogs á sínum tíma, lék einmitt Skugga-Svein með þeim,“
segir Páll. „Svo má nú líka nefna
Fagin í Óliver. Það er smá saga í
sambandi við það sem gaman er
að segja frá. Það var strákur hér á
Ísafirði, Friðþjófur Þorsteinsson,
kallaður Fiffi, sem vann mikið
með leikfélaginu. Hann fór síðar
til Englands að læra að verða
ljósamaður og vann svo við það
meðal annars í London að lýsa
sýningu á Óliver þar sem Rowan
Atkinson lék Fagin. Í einhverju
viðtali var Fiffi spurður hvort
Atkinson hefði ekki verið góður
í þessu hlutverki. Þá dró Fiffi
aðeins við sig svarið og sagði
svo: ja – mér fannst nú Palli

eiginlega betri!“ segir Páll frá og
brosir. „Það er ekki amalegt að
heyra svona,“ bætir hann við.
Aðspurður hvort það sé skemmtilegra en annað að leika illmenni
segir Páll svo ekki vera. „Og
reyndar fílaði ég Fagin alls ekki

sem illmenni. Ég fékk einmitt
leikdóma fyrir að sýna svolítið
aðra hlið á honum en þá sem
oftast sést. Kallinn var nú svolítið
meyr undir niðri og þótti vænt
um sína stráka. Hann gerði sér
alveg grein fyrir því hvar hann

stóð án þeirra. Þó hann væri ekkert ljúfmenni varð hann nú samt
að sýna þeim einhverja hlýju
líka,“ segir Páll.

Í nánum samskiptum við nemendur
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Það er auðheyrt að Páll hefur
áhuga á mannlegu eðli. Hann
kann enda vel við sig í störfum
þar sem hann umgengst fólk. Eftir
flutninginn til Ísafjarðar vann
hann í Skipasmíðastöðinni í fjórtán ár, en seinna tók hann við
starfi í timbursölu Húsamiðjunnar.
„Ég kunni mjög vel við mig í
Húsasmiðjunni. Þar hitti maður
alveg ógrynni af fólki og það var
margt mjög skemmtilegt að vinna
við þetta. Ég hef held ég alltaf átt
gott með að umgangast fólk og
er fljótur að kynnast því,“ segir
Páll. Hann skipti hins vegar um
starfsvettvang fyrir nokkrum
árum, fyrir enn eina tilviljunina,
ef svo má segja.
„Ég ákvað fyrir einhverja rælni
að sækja um húsvarðarstöðu í
grunnskólanum hérna og fékk
hana. Það reyndist svo mjög hentugur tími til að skipta um starfsvettvang, því þetta var bara kortér
í hrun. En svo kláraði ég grunnskólann á tveimur árum og fór
upp í menntaskóla, sem þykir nú
þokkalega að verki staðið!“ segir
Páll og brosir, en hann starfar
einmitt sem húsvörður í Menntaskólanum á Ísafirði í dag.
„Ég kunni að vísu mjög vel
við mig í grunnskólanum og hefði
alveg viljað halda áfram þar, en
ég kann alls ekki síður við mig í
menntaskólanum. Það er mjög
góður vinnustaður og mér líkar
rosalega vel þar. Vinnuandinn er
mjög góður og svo eru krakkarnir
upp til hópa virkilega klárir og
yndislegir. Það eru algjör forréttindi að fá að vinna með þeim,“
segir Páll, sem vegna starfs síns
er í miklum og daglegum samskiptum við nemendur.
„Það hefur gengið alveg rosalega vel, alveg frá upphafi. Það
er svo gaman að segja frá því að
á galakvöldinu eftir útskriftina
fyrsta árið mitt í menntaskólanum var ég kallaður upp á svið og
leystur út með gjöfum af fráfarandi nemendaráði. Ég veit ekki
hvort maður má segja það, en
mér fannst nú svona næstum því
á skólameistara að hann væri hálf
abbó – hann sagði að minnsta
kosti að það væru engin dæmi
þess að þetta hefði verið gert
áður,“ segir Páll og brosir. „Mér
þótti mjög vænt um þetta og
fannst það sýna hug nemenda til
mín eftir samstarf okkar um veturinn. Mér finnst að minnsta kosti
að það hafi gengið mjög vel,“
segir hann.

Ómetanlegur
styrkur í Ísfirðingum
Hrönn, sambýliskona Páls til
margra ára, lést í mars 2004 eftir
skammvinna en harða baráttu við
sjaldgæfa tegund krabbameins.
„Hún greindist með krabbamein
í brjósthimnu. Ég kann í rauninni
ekki að lýsa því neitt nákvæmlega, en mér skilst að það sé

mjög sjaldgæf tegund,“ útskýrir
Páll.
Veikindi Hrannar stóðu ekki
lengi yfir. „Það var eins með
hana og marga aðra sem berjast
við þetta, að hún náði sér á strik
eftir mjög erfiðan tíma í lyfjameðferð og öðru. Hún komst aftur í vinnu og vann í nokkra mánuði. Þá tók meinið sig upp aftur
og þetta gekk yfir á nokkrum
mánuðum,“ segir hann hljóðlega
frá.
Á þessum tíma bjuggu þrjú af
börnum Hrannar hér á Ísafirði.
Hann segir veikindi hennar eðlilega hafa reynt mjög á fjölskylduna. „Þetta er náttúrulega rosalega erfiður tími og reynir mjög
mikið á samstöðu fjölskyldunnar.
Og alla aðstandendur, auðvitað,“
segir hann. Meðferð Hrannar fór
að öllu leyti fram í Reykjavík,
sem Páll segir einnig hafa sett
aukið álag á fjölskylduna. „Allar
þessar ferðir fram og til baka
reyndu mjög á alla,“ segir hann.
Það hafði þó líka afgerandi kosti
að búa á Ísafirði á svo erfiðum
tíma. „Það er kannski frekar á
svona stað, í svona litlu samfélagi, að maður finnur svo miklu
meira fyrir hluttekningu og
samstöðu. Sem er mjög gott. Það
er ofboðslega mikill styrkur að
finna þetta,“ segir Páll þakklátur.
Að eigin ósk var Hrönn ekki
jarðsett á Ísafirði. „Hún vildi sjálf
vera brennd. Öskunni var svo
dreift á æskuslóðum hennar, þar
sem hún lék sér sem barn í
Hamraheiðinni norður í Reykjadal,“ segir Páll, en minningin er
honum auðheyrilega afar kær.
„Það var dálítið erfið athöfn, en
mjög falleg og fór fram í yndislegu veðri,“ segir Páll, sem segir
það jafnframt hafa verið góða
tilfinningu að vita að verið væri
að fara að óskum Hrannar.
Stuðningur Ísfirðinga við Pál
og fjölskylduna var mikill við
fráfall Hrannar. Eins og Páll orðar
það sjálfur: „.Maður hefur það á
tilfinningunni að það sé bara
haldið utan um mann, alltaf. Sem
er mjög gott. Ómetanlegt.“

firði,“ segir hann og hlær við.
Þau Sigrún náðu þó að taka sér
tíma til afslöppunar líka og héldu
til Tallinn í Eistlandi, þar sem
þau dvöldust í rúma viku. „Það
kom nú líka til svona allt í einu.
Konan mín er ritari í Tónlistarskólanum og í smá partíi sem var
haldið eftir skólaslitin í vor hitti
hún konu frá Eistlandi sem hún
fór að spjalla við. Tveimur dögum seinna var ákveðið að við
færum til Tallinn í sumar og fengjum að vera í íbúð sem systir
hennar á þar á yndislegum stað,
rétt við hliðina á gamla bænum í
Tallinn. Þetta var mjög gott frí,“
segir Páll.
Hann hafði reyndar áður verið
á svipuðum slóðum, en þá í slagtogi við lúðrasveitina. „Það verður reyndar hafa það innan gæsalappa – þetta átti að vera góður
hópur en við svo vorum ekki
nema fjórir sem fórum fyrir rest,
auk stjórnandans. Nú svo voru

konurnar með líka. Þetta var semsagt ekki skemmtiferð,“ segir
hann og kímir. „Þarna var heljarinnar festival í gangi: lúðrasveitir,
karlakórar, kvennakórar, blandaðir kórar, þjóðdansahópar og ég
veit ekki hvað. Við stóðum í fjóra
tíma á götuhorni og horfðum á
skrúðgönguna fara fram hjá, og
það var bara hluti af öllum herlegheitunum. Þegar svo allir
lúðraþeytararnir voru komnir
saman á Ólympíuleikvanginum
voru þeir um 1700. Sameinaði
karlakórinn var um 4000 manns.
Og þegar allir karla-, kvenna- og
blönduðu kórarnir voru saman
komnir var það kór upp á 24.
784. Ég taldi,“ segir hann og brosir við.
Raunar hafa margar utanlandsferðir Páls í gegnum tíðina verið
í tengslum við kórferðalög og
slíkt. „Þessir kórar eru náttúrulega alveg frábær félagsskapur.
Karlakórinn er sérstaklega spes.

Það er í rauninni með ólíkindum
að þar sem svona margir karlar
koma saman, að það geti ekki
einn einasti þeirra sagt stakt orð
af viti í kaffipásunum! Húmorinn
er algerlega í fyrirrúmi, alltaf,
eða næstum alltaf. Ég verð nú
stundum að sýnast pínulítið alvarlegur, sem siðameistari kórsins. En þetta er alveg ómetanlega
skemmtilegur félagsskapur,“
segir Páll. Kórinn stefnir jafnvel
að því að fara út fyrir landssteinanna á komandi vori og Páll sér
því fram á skemmtilegan vetur.
„Það er alltaf hvetjandi fyrir
mannskapinn þegar eitthvað svoleiðis stendur fyrir dyrum,“ segir
hann.
Þar með lætur blaðamaður gott
heita – og hrósar happi fyrir að
hafa náð tali af Páli rétt áður en
haustdagskráin, sem í hans tilfelli
má búast við að verði ansi þéttskipuð að vanda, hefst af krafti.
– Sunna Dís Másdóttir.

Frímúrari í sumar
Líf Páls í dag segir hann vera
afar gott. „Ég er mjög heppinn.
Ég kynntist fljótlega annarri
konu, Sigrúnu Viggósdóttur, sem
ég er í sambúð með í dag og er
glaður og hamingjusamur maður,“ segir Páll og brosir. Þar með
komu fleiri skábörn inn í líf hans,
en þau Sigrún hafa að miklu leyti
varið sumarfríinu í að létta undir
með börnum sínum. „Hún á þrjú
börn og þrjú barnabörn. Það var
brjálað að gera hjá okkur báðum
í sumar. Sonur minn, Ágúst Örn,
keypti sér íbúð á Akureyri og
dóttir Sigrúnar hús í Hafnarfirði,
svo þetta hefur mikið vinnusumar. Ég var í mánuð fyrir norðan í
flutningum og lagfæringum. Ég
var frímúrari í sumar sko: múraði
í fríinu mínu! Og hún var svona
frístundamálari suður í Hafnar-
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Stuðningurinn
ómetanlegur
„Sumarið fór mun betur en við
höfðum þorað að vona. Við runnum blint í sjóinn og getum verið
mjög ánægðar með árangurinn,“
segir Silja Runólfsdóttir fyrirliði
kvennaliðs BÍ/Bolungarvíkur, en
liðið tók þátt á Íslandsmóti í sumar eftir margra ára fjarveru. „Eins
og Jónas Leifur (Sigursteinsson,

Smábátur til sölu
Plastbáturinn Halli ÞH
32, sem er 2,6 brúttótonn og árgerð 1979 er
til sölu. Hann er uppgerður.
Upplýsingar í síma
464 1587 og 898 8312.

Parkinsonsamtökin
Parkinsonsamtökin að
sunnan verða með fund
laugardaginn 8. september kl. 11:00 fyrir hádegi
í húsnæði Vesturafls að
Mánagötu 6.
Parkinsongreindir, aðstandendur og vinir eru
velkomnir. Léttar veitingar í boði.
PSÍ.

þjálfari) sagði í upphafi tímabils,
þá fórum við bara í þetta verkefni
til að hafa gaman af, læra og
öðlast reynslu. Góði árangurinn
var bónus,“ segir Silja, en liðið
hafnaði 5. sæti B-riðils fyrstu
deildar og var lengi vel í baráttunni um sæti í úrslitakeppninni.
Að sögn Silju er stefnan sett á
að gera jafnvel ef ekki betur næsta
sumar. „Við erum í pásu núna
enda hefur álagið á okkur verið
mikið að undanförnu. Æfingar
hefjast á fullu í október,“ segir
Silja, en hópurinn er búsettur annarsvegar fyrir vestan og hinsvegar í Reykjavík yfir vetrartímann.
„Við sem erum í Reykjavík

Silja Runólfsdóttir í baráttu við leikmann Völsungs.
finnum okkur lið á næstunni til einna mest á óvart af þeim liðum
að æfa með og höldum okkur sem tóku þátt í fyrstu deildinni í
sumar. „Við vorum í öðru sæti
þannig í formi.“
Lið BÍ/Bolungvarvíkur kom um tíma og lengi vel í því þriðja

og loks enduðum við í fimmta
sæti. Enginn bjóst við þessum
árangri.“ Liðið fékk góðan liðsstyrk en tvær brasilískar stúlkur
léku með liðinu framan af sumri.
„Þær voru fengnar til að styrkja
liðið og þær gerðu það svo sannarlega. Þær lyftu æfingum liðsins
á hærra plan og við höfðum mjög
gott af veru þeirra hér.“
Silja segir góðan stuðning bæjarbúa á Ísafirði og í Bolungarvík
hafa komið sér á óvart. „Okkur
datt aldrei í hug fyrir tímabilið
fólk hefði svona mikinn áhuga á
liðinu. Við erum allar gríðarlega
þakklátar fyrir stuðninginn sem
gerði gott sumar enn betra.“
Leikmannahópurinn var einnig
mjög náinn að sögn Silju „Við
vorum mjög nánar og urðum góðar vinkonur, þannig ég býst við
að við verðum sem flestar með
næsta sumar,“ segir fyrirliðinn
Silja Runólfsdóttir.
– gudmundur@bb.is

Ískelda og
Gullauga í
samstarf

Elsa G. Borgarsdóttir hönnuður sem rekur hönnunarhúsið Ískeldu hefur flutt sig
um set og hafið samstarf við
verslunina Gullauga á Ísafirði. Aðspurð segir Elsa að
flutningurinn hafi verið til
hagræðingar. „Þetta hentaði
okkur báðum mjög vel og við
létum því slag standa. Samstarfið leggst bara mjög vel í
mig.“ Ískelda var stofnað á
Húsavík en flutti vestur til
Ísafjarðar snemma á þessu
ári. Hönnunarhúsið var til
húsa í Hafnarstrætinu einungis nokkrum húsum frá
Gullauga.

Elsa G. Borgarsdóttir og Örn Torfason í Gullauga.

Auglýst eftir byggðastefnu
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
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks
á meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Margt er á döfinni hjá ríkisstjórninni, enda kosningar í vændum.
Samt á að kjósa um eitthvað sem tengist stjórnarskrá og hinn almenni borgari veit ekki hvað snýr upp né niður í þeim efnum. Slíkur
hefur hráskinnaleikurinn verið og ríkisstjórnin talið að draga mætti
athyglina frá raunverulegum vandamálum og kenna stjórnarskránni
um. Það er hins vegar kolröng nálgun og lýsir ef eitthvað er fremur
heimsku en víðsýni. Stjórnarskráin er grundvallarlög sem ekki er
ástæða til að breyta nema að vel athuguðu og vel undirbúnu ferli,
sem hefur ekki átt sér stað. Hún mun hvort eð er aldrei útrýma
heimsku stjórnmálamanna eða annarra sem vantar skjól til að dylja
slæm vinnubrögð. Stjórnarskrá mun því miður heldur ekki koma í
veg fyrir kjánaleg og heimskuleg vinnubrögð fólks. Til þess þarf
meira en mögulegt er að setja á blað. Og þó eitthvað standi á blaði er
það ónógt ef skynsemi skortir til þess að fara eftir því, að ekki sé
talað um að skilja hvað þar stendur.
Eitt af því sem nú gengur illa að koma á blað er stefnumörkun sem
tekur til þess að halda öllu Íslandi í byggð. Oftar en ekki hvarflar að
okkur sem búum utan höfðuborgarsvæðisins að til þess sé lítill hugur og áhuginn standi frekar til einhvers annars. Um það eru hugmyndir
að flytja brott Reykjavíkurflugvöll eitt gleggsta dæmið. Þeir sem þar
standa að baki telja að Reykjavíkurborg eigi að ráðstafa landi rík-

isins og þar skuli vera íbúðir, kannski fyrir þá sem sjá sér þann
kost nauðugan að flytja á mölina. Nær væri að standa myndarlega
að því að efla byggð á Íslandi annars staðar en á Seltjarnarnesi
hinu forna. Seltjarnarneshreppur yrði slæm skipti í stað Íslands
og þá er átt við að safna fólki á þennan eina stað Íslands. Sárlega
vantar stefnumörkun um það hvernig atvinna og byggð skuli efld
á Íslandi yfirleitt, en einkum utan Seltjarnarness og næsta nágrennis.
Eitt af því sem taka þarf tillit til er hvernig undirstöðuatvinnuvegar þjóðarinnar sjávarútvegur fái þrifist. Nú er höggvið nærri
honum með álögum og skattlagningu, sem allir er til þekkja telja
að muni ganga mjög nærri honum. Margur heldur auð í annars
garði og margur verður af aurum api. Það kemur glöggt í ljós
þegar umræður um sjávarútveg er teknar til skoðunar. Nú er hið
sama uppi á teningnum varðandi hótelgistingu. Stórlega hækkaðar
álögur munu hafa mikil áhrif til hins verra, en af því að þær koma
einnig niður á höfuðborginni er von til þess að skynsamir menn í
ríkisstjórn, konur eða karlar, sjái að sér. Hið sama virðist ekki
uppi þegar að landsbyggðinni kemur. Sárlega vantar bættar samgöngur, en einkum virðist blínt á Akureyri í þeim efnum. Það er
gott, en Ísland er stærra en svo og við þurfum þingmenn fyrir alla
þjóðina og byggðastefnu líka.
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Gera heimildarmynd um Djúpbændur
„Þetta byrjaði nú allt þegar Ásdís Ólafsdóttir frænka mín var
að ferðast um Djúpið ásamt föður
sínum. Hann sagði henni sögur
af ábúendunum og stoppuðu þau
á mörgum bæjum. Á sama tíma
var faðir minn að tala um hversu
mikilvægt að það væri að skrásetja sögu þeirra íbúa sem þar
enn búa og heyra sögur þeirra,“
segir Þóra Arnórsdóttir fjölmiðlamaður, en hún og Ásdís Ólafsdóttir vinna nú að heimildarmynd
um síðustu ábúendurna í Ísafjarðardjúpi. Myndin, sem er framleidd af RÚV, mun að öllum
líkindum vera frumsýnd á RÚV í
kringum jólin.
Þóra og Ásdís hafa tekið hátt í
tuttugu viðtöl við ábendur á
nokkrum bæjum í Ísafjarðardjúpi. Ábúendum fækkar þar ört
en enn eru nokkrir eftir sem
stunda þar búskap og hafa heils-

árssetu. Þóra segir viðtökur viðmælenda þeirra hafa verið góðar.
„Við ruddumst inn á heimili
þeirra með ljós og tökuvélar en
allir tóku okkur ótrúlega vel. Mig
grunar líka að þetta fólk geri sér
grein fyrir því hvað verkefni sem
þetta skiptir miklu máli,“ segir
Þóra, en viðmælendur hennar
bjuggust flest við því að búskap
lyki í Ísafjaðrardjúpi í náinni
framtíð.
Þóra og Ásdís spurðu viðmælendur sína m.a. að því hvernig
lífið hefði verið sem bóndi í Ísafjarðardjúpi og hvernig þróunin
hefði verið í gegnum árin. Hún
segir ýmislegt hafa komið sér á
óvart. „Ekkert af þessu fólki tók
meðvitaða ákvörðun um að það
vildi verða bændur í Djúpinu.
Svæðið hentar einnig ekkert sérstaklega vel fyrir nútíma búskap,“
segir Þóra, en þrátt fyrir bættar

aðstæður sækir fólk ekki í búskap
á þessu svæði.
„Nú eru allar aðstæður betri
heldur en þegar þetta fólk var að
byrja í búskap og í raun er mikið
auðveldara að vera bóndi. Fólkið
nefnir m.a. að verðrið sé t.a.m.
miklu betra. Samt er fólk ekki til
að gerast bændur í Ísafjarðardjúpi.“
Meðal viðmælenda Þóru og
Ásdísar var María Guðröðardóttir í Ögri, en hún féll frá fyrr á
árinu. „Við náðum frábæru við-

tali við Maríu. Hún var upphaflega ekki spennt að tala við okkur
en börnin hennar hvöttu hana til
þess, sem betur fer,“ segir Þóra.
Meðal annarra viðmælenda þeirra
eru Indriði Aðalsteinsson á
Skjaldfönn, Ragna Aðalsteinsdóttir á Laugabóli, Sigurjón Samúelsson á Hamrabjörgum og Aðalsteinn Valdimarsson á Strandseljum.
Þóra segir RÚV sinna hlutverki
sínu vel með því að framleiða
mynd sem þessa. „Sigrún Stef-

ánsdóttir dagskrárstjóri tók vel í
beiðni okkar, því hlutverk RÚV
er einmitt að varðveita sögu lands
og þjóðar,“ segir Þóra, en myndin
verður að öllum líkindum um 90
mínútur að lengd og myndatökumaður er Jóhannes Jónsson. Þóra
hvetur alla þá sem eiga ljósmyndir eða hreyfimyndir frá liðnum
tímum úr Ísafjarðardjúpi að hafa
samband við sig eða Ásdísi. „Sérstaklega erum við spenntar fyrir
myndum úr Héraðsskólanum í
Reykjanesi, en allt efni er vel þegið.“

Jóhann Torfason forsvarsmaður ST2012 og Hermann Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Vestfirskra verktaka takast í hendur.

Vestfirskir verktakar
sjá um stúkubygginguna
Eignarhaldsfélagið ST2012
gekk á laugardag til samninga
við Vestfirska verktaka um byggingu á fyrsta áfanga áhorfendastúku við Torfnesvöll á Ísafirði,
en verkið felst í uppsteypingu og
smíði áhorfendabekkja. Tvö tilboð bárust í verkið, frá G.Ó.K.
verktökum í Bolungarvík og

Vestfirskum Verktökum á Ísafirði. Vestfirskir verktakar áttu
lægra tilboð og því var gengið til
samninga við þá.
Að sögn Jóhanns Torfasonar,
forsvarsmanns ST2012 eru áætluð verklok á fyrsta áfanga í nóvember á þessu ári.
– gudmundur@bb.is

ÚTBOÐ
Vatnsveita Ísafjarðarbæjar, inntak í Hraðfrystihúsið Gunnvöru hf.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í gröft og lagningu vatnslagnar frá
vatnstanki í Hnífsdal að Hraðfrystihúsinu
Gunnvöru hf., í Hnífsdal.
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofu
frá og með föstudeginum 7. september.
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Fagnar aukinni samkeppni
„Veitingahúsaflóran á Ísafirði
hefur bara gert okkur gott, hún
stækkar markaðinn og gerir hann
öflugri,“ segir Magnús Hauksson
yfirkokkur á Tjöruhúsinu á Ísafirði. Tjöruhúsið hefur verið vinsælasta veitingahúsið á Vestfjörðum og þótt víða væri leitað
undanfarin ár. Á árinu hefur veitingastaðurinn þó fengið aukna
samkeppni þar sem nokkrir nýir
veitingastaðir hafa litið dagsins
ljós á Ísafirði. Magnús fagnar
þessari fjölgun. „Það er mjög gott
fyrir Ísafjörð að hér sé hægt að fá
almennilegan mat. Staðirnir hér
eru heldur ekki allir eins, eins og
á Kanaríeyjum.“
Magnús segir veitingastaðina
vinna saman. „Ef það er allt uppbókað hjá mér þá vísa þjónarnir
gestunum á aðra og góða veitingastaði hér í bæ. Þetta er meira
eins og samvinna heldur en samkeppni.“ Þrátt fyrir aukinn fjölda
veitingahúsa í bænum hefur mikið verið að gera á Tjöruhúsinu í
sumar, líkt og undanfarin ár. „Ég

held að sumarið í ár sé svipað og
í fyrra, en júní var betri í ár,“
segir Magnús, en júní á síðasta
ári var mjög kaldur.
„Það er ennþá mikill túrismi í
bænum og mikið af fólki. Farþegar af skemmtiferðaskipum

Magnús Hauksson, yfirkokkur á Tjöruhúsinu.
hafa sótt okkur meira heim heldur
Aðspurður hvort hann og Ragnen síðasta sumar. En það eru þó heiður Halldórsdóttir, kona hans,
ekki bara túristar sem hafa verið hafi boðið upp á einhverjar nýjduglegir að heimsækja okkur ungar sagði Magnús að varlega
heldur einnig heimamenn og það verði að fara í þeim efnum. „Þú
er mjög ánægjulegt,“ segir Magn- ruggar ekki bát sem er í góðu
ús.
lagi,“ segir hann og hlær. „Jú,

við erum alltaf með eitthvað nýtt.
Við gerðum mikið af kúluðum
steinbít og er hann nýbúinn hjá
okkur. Svo buðum við einnig upp
á tunglfisk og Tálknafjarðarbleikju.“ Magnús og Ragnheiður
verða með opið fram á haustið.

Ellefu nýir réttir í
uppskriftakeppni
Ellefu nýir réttir voru reiddir
fram í uppskriftakeppni á vegum
uppskeruhátíðarinnar Bláberjadaga í Súðavík fyrir stuttu. Þrír
réttir þóttu þó bera af að mati
dómnefndar sem skipuð var þeim
Ásgerði Þorleifsdóttur og Guðlaugu Jónsdóttur. Frumlegasti
rétturinn var Bláberjaský á
möndlubeði sem þótti minna á
vestfirska fjallatoppa. Heiðurinn
af réttinum átti Ester Ösp Guðjónsdóttur. Fallegasti rétturinn
kallaðist Snæfjalladraumur en í
umsögn dómnefndar sagði að

rétturinn sem myndi sóma sér
vel á vestfirskum matseðlum. Að
baki hans stóð Sigríður Elín Jónasdóttir.
Sá réttur sem þótti bragðbestur
var bláberjabaka sem var fersk
og alveg mátulega sæt að mati
dómnefndar. Hann gerði Herdís
Mjöll Jónasdóttir. „Þetta voru allt
ótrúlega flottir og fallegir réttir.
Ég er viss um að keppnin eigi
eftir að vinda upp á sig og margir
nýir og spennandi réttir líti dagsins ljós í keppninni á komandi
árum.“
– thelma@bb.is

Bláberjaský á möndlubeði þótti frumlegasti rétturinn. Myndir: Þórður Sigurðsson.

Jöfnunarstyrkur til náms
–Umsóknarfrestur á haustönn 2012 er til 15. október –
Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN geta sótt
um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er
fyrir þá sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.
· Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).
· Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám frá lögheimili og
fjölskyldu fjarri skóla).
Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna sér reglur
um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).
Umsóknarfrestur vegna haustannar 2012 er til 15. október nk.
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd
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Fallegasti rétturinn var Snæfjalladraumur.
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Kristbjörg ÍS gripin við framhjálöndun
„Það eina sem hægt er að segja um málefni Lotnu er að
málið er í skoðun. Lögreglan hafði afskipti af starfsmönnum
fyrirtækisins um helgina og þetta er í rannsókn,“ segir Jónas
Sigurðsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, en
báturinn Kristbjörg ÍS-177, sem er í eigu útgerðafyrirtækisins
Lotnu ehf, var gripinn við framhjálöndun síðastliðinn föstudag.
DV greinir frá því að um eitt og hálft til tvö tonn hafi verið
landað sem ekki hafi verið gefin upp, og samtals hafi sex
tonnum verið landið úr Kristbjörgu á föstudag. Samkvæmt
heimildum DV var Lotna svipt veiðileyfi fyrir tveimur árum
í sex vikur vegna framhjálöndunar. Lotna keypti á síðasta ári
þrotabú Eyrarodda ehf., sem þá var í eigu Landsbankans.
Fyrirtækið gerir út línubátinn Sigrúnu ÍS, ásamt Kristbjörgu
ÍS, en Kristbjörg er í eigu Redding ehf. sem skráð er á Álftanesi.
– gudmundur@bb.is

Lotna gerir út frá Flateyri í Önundarfirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Ástkær fósturmóðir mín,
tengdamóðir, amma og langamma

Hjördís Hjörleifsdóttir
Mosvöllum, Önundarfirði

lést á öldrunardeild sjúkrahúss Ísafjarðar fimmtudaginn 30. ágúst.
Hún verður jarðsungin frá Holtskirkju föstudaginn 7. september kl. 14:00.
Már Kristinsson
Herborg Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Frá slökkvistörfum í Laugardal. Ljósm: Ómar Már Jónsson.

Ekki rétt að tala um sinubruna
„Menn eru alltaf að tala um að
hér hafi verið sinubruni en það er
alrangt. 90% af því sem brann á
þessu svæði var hrísi. Miklu réttara væri að tala um skógarbruna,
því hér brunnu meira að segja
ræturnar af hrísinu,“ segir Sigurjón Samúelsson bóndi á Hrafnabjörgum í Laugardal. Snemma í
ágústmánuði kviknuðu miklir
eldar á landi hans sem slokknuðu
ekki fyrr en rúmum tveimur vikum síðar. Talið er að um 14-15
hektara svæði hafi brunnið á landi
Sigurjóns.
Kostnaður Súðavíkurhrepps
vegna brunans er metinn á 15

milljónir króna, slökkviliðsmenn
frá Ísafirði, Súðavík, Bolungarvík og Hólmavík börðust við eldanna svo dögum skipti. Þótt allt
bendi til að Súðavíkurhreppi
verði bætt tjónið, segist Sigurjón
ekki búast við því að fá neinar
bætur fyrir landið sem brann. „Ég
veit ekki til að neitt af þessu sé
tryggt eða ég fái einhverjar bætur.
Skemmdir á landinu eru hinsvegar gríðarlegar og landið er
ónýtt sem beitiland,“ segir Sigurjón, en rollur hans notuðu landið
undir beit á veturna.
Sigurjón telur að vegna þess
hve mikið brann af hrísi, muni

landið ekki verða grætt að fullu
fyrr en eftir hans dag. „Nú er
þetta svört eyðimörk sem er
brunnin niður í grjót. Ég get ekki
látið mér detta það í hug að þetta
verði nokkurn tímann samt aftur,
að minnsta kosti verður það ekki
á minni ævi. Ef þetta lifnar við
seinna þá verð ég dauður,“ segir
Sigurjón, en hann segir að ef
hefja eigi landgræðslu á svæðinu
sem hafi brunnið verði að gera
það úr lofti. „Svæðið er það stórt.
Búfræðingar þyrftu einnig að
meta hvort að það sé raunhæft að
græða landið að nýju.“
– gudmundur@bb.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns
míns, föður, tengdaföður, afa og langafa

Páls Halldórs Jóhannessonar
frá Bæjum, Snæfjallaströnd – Hlíf II Ísafirði

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki öldrunardeildar Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði
Anna Jóna Magnúsdóttir
Kristinn Arnar Pálsson Hrönn Þórarinsdóttir
Rebekka Jóhanna Pálsdóttir Pétur Ingi Ásvaldsson
Magnús Ási Pálsson
Haraldur Bjarmi Pálsson Hrönn Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sælkeri vikunnar er Edda Katrín Einarsdóttir frá Ísafirði

Spínat og rækju „quick dish“
Einhverra hluta vegna virðist
ég alltaf eiga rækjur og spínat
til í frystinum. Þessi réttur er
því í raun reddingarmatur þegar ég veit ekkert hvað ég á að
malla og finnst sem ég eigi ekkert til. Tekur enga stund að elda.
Oftast nota ég spaghettí eða
tagliatelle, en einhversskonar
núðlur virka líka.
Ég nota frosið spínat en það
er örugglega betra að nota
ferskt. Byrjaðu á því að taka
spínatið og rækjurnar úr frystinum og láta það þiðna (að
mestu leyti allavega, fer eftir

tíma, annars svindlar maður með
því að láta renna köldu vatni undir
rækjurnar (bannað að nota defrost
í örbylgjunni).
Hitið olíu á pönnu og snöggsteikið rækjurnar, en fínt er að
miða við góða handfylli á mann.
Bætið við salti, pipar og kryddið
að vild (þurrkuð basil eða cayanne pipar er t.d gott). Það er
nauðsyn að bæta við smá smjörklípu undir lokin á steikingunni.
Passið bara að ofelda ekki rækjurnar.
Sjóðið spaghettíið.
Svo skal steikja lauk og hvít-
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lauk á pönnu í 2 mín, bæta síðan
við spínatinu góða (nóg af því,
c.a 150 - 200 gr á mann) og
smjörklípu ásamt smá salti (Saltverks auðvitað) og hrærið á meðan það eldast niður.
Ef þú átt graslauk. steinselju,
papriku eða smá chili, þá skellir
þú því auðvitað með. Þegar að
þessu er komið er það smekksatriði eða birgðarstaða eldhússins
hvert skal halda með réttinn.
Hér eru nokkrir möguleikar. A.
Hægt er að gera hann “creamy”
með því að bæta við rjómaosti
og smá rjóma og síðan parmesan

yfir. B. Bæta við kókosflögum
og þurrkuðum apríkósum, jafnvel
hnetum með (þá er líklega betra
að hafa núðlur). C. Það er líka
snilld að bæta við tómatmauki
og söxuðum tómötum og nóg af
basil og parmesan

Síðast blandarðu öllu saman við spagghettíið eða núðlurnar og gúffar í þig.
Edda Katrín skorar á Þór
Sveinsson á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.
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