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Ég hef mikla þörf fyrir að ferðast 
og veit fátt skemmtilegra. Það eru 
mestu viðbrigðin við að flytjast 
vestur á firði á Íslandi þar sem 
mjög dýrt er að ferðast og oft kemst 
maður ekkert vegna veðurs.

Nadja Widell
– sjá bls. 6 – 7.
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– Sjónarmið –  Kristinn H. Gunnarsson

Áhrifaleysi Vestfirðinga
Nýjasta reiðaslagið í atvinnu-

málum Vestfirðinga er lokun 
Landsbankans á bankaútibúunum 
í Bolungavík, á Suðureyri og 
Þingeyri. Samkvæmt fréttatil-
kynningu Landsbankans missa 11 
manns vinnuna. Ekkert stendur 
eftir af þeim lánastofnunum sem 
voru starfandi fyrir hrun að frá-
töldum tveimur útibúum Lands-
bankans, á Ísafirði og Patreksfirði, 
og svo Sparisjóði Strandamanna 
á Hólmavík. Það stingur mjög 
í augu vanmáttur Vestfirðinga 
og áhrifaleysi þeirra í 6 ára 
löngu ferli þar sem stjórnvöld  
hafa leikið aðalhlutverkið. Hæst 
hefur borið málefni Sparisjóðs 
Bolungavíkur og því lýkur með 
því algerum ósigri heimamanna. 
Lánastofnunin er þurrkuð af 
yfirborði jarðar og ekkert verður 
eftir sem minnir á merkilega 
aldar sögu sparisjóðsins, nema 
einn hraðbanki – kannski. Til 
þess að strá salti í sárin er það 
Sjálfstæðisflokkurinn sem veitir 
sparisjóðnum náðarhöggið í 

byggðarlagi forseta Alþingis og  
þar sem flokkurinn fékk liðlega 
60% atkvæða í síðustu bæjarstjórn-
arkosningum.

Tap heimilanna
Þegar litið er yfir málið stendur 

upp úr að helstu þolendurnir eru 
sparifjáreigendur í Bolungavík og 
á Suðureyri. Ætla má að ríflega 
100 fjölskyldur hafi við hrun 
Sparisjóðsins haustið 2008 tapað 
um 760 milljónum króna. Þetta er 
gríðarlegt áfall og þar liggur stærsta 
tjónið í málinu. Á árinu 2007 var 
stofnfé Sparisjóðsins aukið um 518 
milljónir króna. Ýmist lagði fólk 
sparifé sitt í kaupin eða það tók lán. 
Stofnféð var fært niður um 96% og 
segja má að það hafi algerlega tap-
ast. Þeir sem höfðu tekið lán vegna 
kaupa á stofnfé sátu uppi með lánin 
og urðu að borga þau.

Því verður ekki andmælt að 
ábyrgðin á óförunum liggur mikið 
til heima í héraði hjá stjórnendum. 
Fjármálakerfið allt var á villigötum 
og sokkið ofan í andvaralausa 
græðgishugsun þar sem því var 

trúað að bara væri hægt að græða. 
Þetta átti við um fjármálastofnan-
ir á Vestfjörðum eins og annars 
staðar, en breytir því ekki hvar 
ábyrgðin liggur. Lesningin um 
Sparisjóð Bolungavíkur í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis er 
ekki fögur. Þar er bent á losaralega 
stjórnun og frjálslega meðferð á 
reglum um lánveitingar. Sparisjóð-
urinn setti stóran hluta af eigin fé 
sínu í eitt fyrirtæki Sparisjóðabank-
ann  Icebank og tapaði þar rúmum 
milljarði króna. Þetta heitir að setja 
öll eggin í eina körfu og hefur lengi 
verið vitað að í áhætturekstri gera 
menn ekki slíkt. Stórfellt tap varð 
á lánveitingum til veitingareksturs, 
lítils útgerðarfyrirtækis og ferða-
þjónustu. Samtals voru afskrifaðar 
endanlega um 600 milljónir króna 
vegna þessara þriggja mála.  Upp-
lýsingarnar benda til þess að í þessu 
fámenna byggðarlagi hafi verið of 
mikil nálægð milli þeirra sem vildu 
fá lánaða peninga og  hinna sem 
tóku ákvörðun um lánveitinguna 
með þeim afleiðingum að stundum 
var siglt framhjá réttum reglum. 
Fámennur hópur athafnamanna 
spilaði með sparifé hundrað fjöl-
skyldna. 

Það verður líka að taka fram að 
ríkið lagði fram fé til endurreisnar 
sparisjóðsins.  Framlag þess var 668 

milljónir króna og tilkynnt var á vef 
Bankasýslu ríkisins á árinu 2010 
að endurskipulagningu væri lokið.  
Annað kom fljótlega í ljós og næst 
var stefnt að því að sameina Spari-
sjóð Bolungavíkur við aðra sjóði og 
2014 er hann sameinaður Sparisjóði 
Norðurlands. Þessi önnur tilraun 
dugði ekki heldur, fljótlega komu 
fréttir af því að lánasafn Sparisjóðs 
Bolungavíkur hefði reynst verra en 
áður var talið og þriðja aðgerðin var 
að leggja hinn sameinaða sparisjóð 
inn í Landsbankann. Hvort sem 
ríkið gekk of skammt eða ekki þá 
var reynt að bjarga sparisjóðnum og 
honum var lagt til mikið fé.

Áhrifaleysi Vestfirðinga
Þegar líður á björgunarferlið 

verður vart við tregðu og kulda 
í garð Vestfirðinganna. Eftir að 
fyrsta tilraunin mistókst er Spari-
sjóður Bolungavíkur færður undir 
sparisjóð á Norðurlandi eins og 
hver annar ómagagripur og síðan 
er honum kennt um að ekki tókst 
að gera hinn sameinaða sparisjóð 
að lífvænlegri stofnun. Það er 
ekki gott að gera sér grein fyrir 
sannleiksgildi þeirra ásakana, en 
framvinda málsins ber með sér 
að ráðamenn í ferlinu hafi á því 
stigi daufheyrst við óskum Vest-
firðinga. Að sama skapi verður 
vart við meiri skilning á viðhorfum 

Norðlendinga. Það kemur á óvart 
í ljósi röksemda Landsbankans 
fyrir lokun útibúanna þriggja að 
öll útibúin á Norðurlandi verða 
áfram opin, á Dalvík, Raufarhöfn, 
Þórshöfn og Kópaskeri. Það eru 
engin rök gefin sem útskýra þessa 
gerólíku niðurstöðu eftir staðsetn-
ingu. Landsbankinn segir að 80% 
allra samskipti viðskiptavina við 
bankann séu rafræn. Það hlýtur 
að eiga við Norðurland jafnt sem 
Vestfirði. Hvers vegna þarf útibú 
á Kópaskeri en ekki Þingeyri? 
Þessi rökstuðningur er óvirðing 
við starfsmenn bankans og við-
skiptavini á Vestfjörðum. 

Landsbankinn er ríkisbanki 
og stjórnendur hans taka ekki 
ákvarðanir í andstöðu við stefnu 
ríkisstjórnarinnar. Lokun útibúa 
á Vestfjörðum en ekki á Norður-
landi opinbera þá staðreynd að 
pólitísk áhrif Vestfirðinga innan 
stjórnarflokkanna eru hverfandi 
miðað við áhrif Norðlendinga. 
Það er hinn kaldi veruleiki sem 
skýrir ákvörðun Landsbankans.  

Hagnaður Landsbankans síð-
ustu 4 ár losar 100 milljarða króna. 
Það er leikur einn að setja fé í at-
vinnuuppbyggingu á Vestfjörðum 
til mótvægis við fækkun starfa í 
fjármálageiranum - ef pólitískur 
vilji væri fyrir hendi.

Aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling 
í starf aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra við leikskólann Glaðheima.

Starfsvið aðstoðarleikskólastjóra/sérkennslustjóra er:
•	Að	vera	aðstoðarmaður	leikskólastjóra	og	bera	ásamt	honum	

ábyrgð	á	rekstri	og	faglegu	starfi	leikskólans
•	Að	vera	staðgengill	í	fjarveru	leikskólastjóra	og	starfa	þá	

samkvæmt	starfslýsingu	hans
•	Að	vinna	ásamt	leikskólastjóra	að	daglegri	stjórnun	leikskólans	og	

skipulagningu	uppeldisstarfsins
•	Að	sinna	þeim	verkefnum	sem	varða	stjórnun	leikskólans	og	sem	

yfirmaður	felur	honum	hverju	sinni
•	Að	meta	og	sinna	börnum	sem	þurfa	viðbótarkennslu	og	halda	

utan	um	málefni	barna	með	sérþarfir

Menntun, starfsreynsla og hæfni:
•	Leikskólakennaramenntun	og	leyfisbréf	til	kennslu	í	leikskóla
•	Framhaldsmenntun	í	sérkennslu	eða	stjórnun	er	æskileg
•	Stjórnunarreynsla	í	leikskóla	er	kostur
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	og	góð	kunnátta	í	íslensku,	

talað	og	skrifað	mál
•	Frumkvæði	í	starfi	og	faglegur	metnaður
•	Sjálfstæði	og	skipulagni	í	vinnubrögðum
•	Mikil	færni	í	mannlegum	samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	
gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	
Nánari	upplýsingar	veita	Ragnheiður	S.	Dagsdóttir	(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)	
og	Þóra	Pétursdóttir	(thora.petursdottir@capacent.is)		hjá	Capacent	ráðningum.

Leikskólinn	Glaðheimar	er	þriggja	deilda	skóli	með	um	50	börn	á	aldrinum	12	mánaða	til	6	ára.	Leikskólinn	Glaðheimar	vinnur	með	
námsefnið	„Lífsleikni	í	leikskóla“	og	leggur	einnig	mikla	áherslu	á	útiveru.	Leikskólinn	leggur	áherslu	á	að	barnið	sýni	virðingu,	beri	
ábyrgð	og	sé	traust.	Einkunnarorð	skólans	eru:	Ég	og	þú	og	allir	saman,	treystum,	virðum	–	þá	er	gaman!
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Velkomin í viðskipti
við Íslandsbanka
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Íslandsbanki leggur metnað í að bjóða viðskiptavinum framúrskarandi 
þjónustu og okkur langar að fá þig í hóp ánægðra viðskiptavina.
 
Við höfum margt að bjóða:
•  Framúrskarandi þjónustu
•  Þægilegur Netbanki og App þar sem þú getur leyst flest þín mál
•  Öfluga Vildarþjónustu
•  Gott aðgengi
 
Komdu í heimsókn, ráðgjafar okkar taka vel á móti þér,

starfsfólk Íslandsbanka á Ísafirði
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Ritstjórnargrein

Viðburðarík vika

Spurning vikunnar
Ferðu í réttir?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur  
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Alls svöruðu 327.  
Alltaf, sögðu 94 eða 29%  

Stundum, sögðu 80 eða 24%
Aldrei, sögðu 153 eða 47%

Í Bæjarins besta í dag er nýr dálkur sem við köllum Sjónarmið, 
í hann munu skrifa fjórir ritfærir Vestfirðingar og ríður Kristinn 
H. Gunnarsson á vaðið. Honum er að vonum hugleiknar þær 
hörmungar sem nú dynja yfir í hans heimabæ Bolungarvík. Þar 
missa ellefu manns vinnuna og sjaldan hefur getuleysi stjórnenda 
ríkisstofnana og stórfyrirtækja verið jafn himinhrópandi. Það er 
hægt að dreifa bakvinnsluverkefnum, skráningarverkefnum og 
skipulagsvinnu vítt og breitt um landið, þetta er spurning um vilja. 
Stærstur hluti bankastarfsmanna situr baksviðs og hittir aldrei við-
skiptavin. Það er örugglega alveg rétt að 80% viðskiptavina leysir 
sín mál í heimabanka en að sama skapi vinna örugglega 80% bak-
sviðs í bönkum, hitta aldrei viðskiptavini og geta unnið sín störf 
hvar sem er. 

Aldeilis hefur gustað um borgarstjórnina í vikunni og eins og svo 
oft áður sínist sitt hverjum. Þeir sem hæst hrópuðu um að standa 
í lappirnar gagnvart vondum útlendingum þegar kom að greiðslu 
innlánstrygginga íslenskra banka við sína erlendu viðskiptavini 
hafa nú kiknað í hnjánum og liggja flatir gagnvart Ísraelsríki. Setj-
um hlutina aðeins í samhengi, í júlí í fyrra hófust, enn á ný, mikil 
átök milli Ísreal og Palestínu og  50 dögum síðar lágu 2.200 Palest-
ínumenn í valnum og 73 Ísraelsmenn. 552 börn voru drepin þar af 
1 frá Ísrael. Það má setja út á formsatriðin en hvernig getur þetta 
ekki komið okkur við.

Vestfirskir menningarvitar hafa heldur betur látið til sín taka 
frá síðasta blaði, óperettan hjá Óperufélagi Vestfjarða sló í gegn 
og það verður aukasýning næstu helgi, þungarokksveitin Dimma 
heimsótti Bolungarvík með gríðarflotta tónleika fyrir bæði börn og 
fullorðna og afar áhugaverðir fyrirlestrar um ömmur í Edinborgar-
húsinu. Grótta laut í gras fyrir BÍ/Bolungarvík en KR rústaði KFÍ 
í körfu, Skellur prófa nýjan þjálfara í blaki og HSV stendur fyrir 
spennandi hreyfiviku. Það þarf einbeittan brotavilja til að láta sér 
leiðast.

Sveitarfélögin á norðanverðum kjálkanum hafa nú tekið höndum 
saman og bjóða stjórnvöldum sameiginlegan og hlýjan faðm fyrir 
hrakið fólk á flótta. 

                                                                          BS

Greinileg þenslumerki í fjárlagfrumvarpi 
– atvinnulausir, eldri borgarar og öryrkjar settir út í kuldann

Aðsend grein

Vandi öldrunarstofnana er 
gríðarlegur og fjársvelti til  þeirra 
sem og úrræða í öldrunarmál-
um nánast algert. Þrátt fyrir að 
núverandi ríkisstjórn geti barið 
sér á brjóst og sagt að töluverð 
aukning sé í framlögum til mála-
flokksins þá er eingöngu gert ráð 
fyrir 57 milljóna hækkun milli 
ára samkvæmt frumvarpinu. 
Fjárhæðin sem slík dugir ekki til 
reksturs margra hjúkrunarrýma 
á öldurnarstofnunum. Hvernig 
á að búa öldruðum áhyggjulaust 
ævikvöld ef ekki er staðið við 
fyrirheit um stórátak í öldrunar-
málum? Það er einnig mikið 
áhyggjuefni að í frumvarpinu 
skuli ekki vera gert ráð fyrir að 
eldriborgarar fái sambærilega 
hækkun á lífeyri frá Trygginga-
stofnun og var í kjarasamningn-
um á almennum markaði. Ekki 
bólar heldur á að tekið verði á 
skerðingaræði gagnvart greiðsl-
um úr lífeyrissjóðum til þeirra 
sem komnir eru á lífeyrisaldur. 

Sömu sögu er að segja af stöðu 
öryrkja svo ekki sé talað um at-
vinnulausra. Ein af skýringunum 

sem heyrst hefur frá t.d. fjármála-
ráðherra er að það vanti hvata hjá 
öryrkjum og atvinnulausum til 
að sækja sér vinnu af því bætur 
séu of nálægt lægstu töxtum á 
almennum vinnumarkaði! Það 
er ekkert sældarlíf hjá einstak-
lingum sem eru atvinnulausir 
eða hafa hrakist af vinnumarkaði 
vegna langtímaveikinda eða 
slysa og þurfa sjá sér farborða 
með bótagreiðslum frá ríkinu. Í 
þessu samhengi er rétt að benda 
á að lægsti taxti á almennum 
vinnumarkaði er kr. 229.517 
á mánuði fyrir 173,3 tíma í 
dagvinnu á móti kr. 186.495 í 
örorku/endurhæfingalífeyri og 
kr. 184.188 í grunnatvinnuleys-
isbætur  hjá þeim sem hafa 100% 
rétt til atvinnuleysisbóta.

Reynsla stéttarfélaga og ráð-
gjafa sem starfa á þeirra vegum 
er að stærsti hluti þeirra sem hafa 
einhverja starfsgetu en neyðast 
til að taka við bótagreiðslum til 
framfærslu, vilja frekar vera á 
vinnumarkaði en þiggja bætur. 
Í þeim hópi velta fæstir fyrir sér 
lágmarkslaunum á almennum 
vinnumarkaði, það er þátttaka á 
vinnumarkaði sem er númer eitt 
hjá okkar fólki. Að geta haldið 
mannlegri reisn og séð sér og 
sínum farborða.

Fjárlagafrumvarpið sem kynnt 
var fyrir Alþingi og alþjóð hefur 
haft tækifæri til að glugga í, ber 

allnokkur merki þenslu. Ýmsir 
útgjaldaliðir frumvarpsins eru 
til þess gerðir að vinna gegn 
peningamálstefnu Seðlabank-
ans með hækkun vaxtastigs og 
þannig ýta undir frekari þenslu 
sem því miður er komin á fulla 
ferð í þjóðfélaginu. Það kann ekki 
góðri lukku að stýra að draga úr 
ýmsum aðhaldssömum aðgerð-
um í ríkisfjármálum sem ýta enn 
frekar undir einkaneyslu á sama 
tíma og slakinn sem hefur verið 
í hagkerfinu er að hverfa með 
aukinni spennu á vinnumarkaði.

Ljóst er að í hagkerfi sem 
drifið er áfram af einkaneyslu 
að stóru leyti þá verða fjárlög að 
vera aðhaldssöm en ekki þenslu-
hvetjandi. Nær væri að auka 
fjármuni til að taka á vanda eldri 
borgara, öryrkja og atvinnulausra 
sem ríkisstjórnin hefur nánast 
ákveðið að setja út í kuldann. 
Slíkar aðgerðir eru ekki til þess 
fallnar að auka einkaneyslu 
eins og t.d. niðurfelling tolla og 
vörugjalda verða sannarlega. Í 
samfélagi þar sem ríkisstjórn 
boðar jákvæð fjárlög annað árið 
í röð ásamt drjúgum tekjuafgangi 
er til háborinnar skammar að 
þeir einstaklingar sem minnst 
mega sín beri skarðastann hlut 
frá borði. 

Finnbogi Sveinbjörnsson, 
formaður Verkalýðsfélags 

Vestfirðinga

sn paer
rétta leiðin

Átt þú kost á
fyrsta flokks
nettengingu?

Mánagötu 6 - Ísafirði - sími 520-4000

Er Smartnetið á leiðinni heim til þín - eða jafnvel komið?
- Frekari upplýsingar á vefslóðinni smartnet.is

Snerpa er að leggja nýja 
ljósleiðara um Ísafjörð og víðar. 
Mun þá gefast kostur á 
nettengingum sem eru með 
hámarksgæði og án þeirra 
takmarkana sem felast yfirleitt  
í núverandi samböndum yfir 
langa koparstrengi.

Með þessum framkvæmdum 
stendur Snerpa mun framar 
samkeppnisaðilum. Sem dæmi 
eiga notendur í efri bænum á 
Ísafirði nú þess kost að tengjast 
Smartnetinu þar sem 
heimtaugar Snerpu eru um 800 
metrum styttri en hjá öðrum 
fjarskiptafyrirtækjum.

Ákveðið hefur verið að bjóða  ljósleiðara-
tengingar beint í hús á völdum stöðum,
með 100/100 Mbit hraða auk þess sem 
útbreiðslusvæði Smartnetsins verður 
stækkað með því að leggja ljósleiðara inn í 
hverfi og fjölbýlishús og tengjast með 
koparheimtaug síðustu metrana.
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Ferðalög veita innsýn 
í upplifun annarra
Nadja Widell fluttist búferlum 

til Ísafjarðar í sumar en hún er 
sænsk af finnskum ættum. Hún 
hefur brennandi áhuga á ferða-
lögum og ólíkum tungumálum 
og hefur mestmegnis búið í 
Finnlandi og Svíþjóð. Hún segist 
kunna afar vel við sig á Ísafirði og 
ætlar að setjast hér að um sinn en 
hún kennir frönsku við Mennta-
skólann á Ísafirði. Hún fluttist 
vestur á firði ásamt börnum 
sínum tveimur og eiginmanni, ís-
firska rithöfundinum og skáldinu 
Eiríki Erni Norðdahl, sem hún 
kynntist á vinabæjarmóti í Noregi 
á unglingsaldri.

Blaðamaður Bæjarins besta 
kíkti í kaffi til Nödju til að kynn-
ast aðeins þessum nýja bæjarbúa 
og komst að raun um að hún 
hefur ferðast um víða veröld og 
á einstaklega auðvelt með að 
tileinka sér ólík tungumál.

Nadja er fædd í Svíþjóð en for-
eldrar hennar eru finnskir. Ef til 
vill kviknaði þessu mikli tungu-
málaáhugi á því að hún vildi læra 
móðurmál sitt á barnsaldri.

„Mamma fluttist frá Finn-
landi er hún var 18 ára og lærði 
sænsku nokkrum árum áður en 
ég fæddist. Þrátt fyrir það hefur 
hún aldrei talað finnsku við mig. 
Hún talaði þó með miklum hreim 
og oft með villum. Bara eins 
og ég myndi tala íslensku við 
börnin mín, ég held jafnvel að 
íslenska mín í dag sé orðin betri 
en sænskan hennar var þá. Faðir 

minn fluttist til Svíþjóðar sem 
barn og var því meira sænskur 
en finnskur. Mér hefur alltaf þótt 
svo gaman að læra tungumál og 
fannst leiðinlegt að foreldrar 
mínir skyldu ekki sjá að það er 
gott að vera stoltur af uppruna 
sínum.

Ég er fædd Veikkolainen en 
við fjölskyldan mín tók upp 
nafnið Widell er ég var fimm ára. 
Það hljómar sænskt og var nafn 
langömmu pabba míns. Bróðir 
minn heitir Joakim Seppo og 
þegar hann var eitthvað í kring-
um sjö ára var seinna nafni hans 
breytt í Markus, þar sem Seppo 
hljómar mjög finnskt. Fjölskylda 
mín vildi því greinilega aðlag-
ast sænsku lífi sínu og falla í 
hópinn. En ég fór hins vegar 
alveg í hina áttina. Í skólanum 
mínum var boðið upp á kennslu 
í „hemspråk“ eins og það kallast 
á sænsku eða heimatungumáli. 
Og eins og heitið gefur til kynna 
var það ætlað fyrir þá krakka þar 
sem talað var annað tungumál en 
sænska heima fyrir. Ég sóttist eft-
ir því að læra finnsku sem heima-
tungumál og fékk það í gegn þó 
að það væri ekki sannleikanum 
samkvæmt. Það kannaði enginn 
hvort það væri rétt að finnska 
væri töluð heima hjá mér enda 
var þetta á níunda áratugnum 
þar sem nægur peningur var til 
fyrir svona verkefni. Ég fékk því 
að fara úr skólanum einu sinni í 
viku í finnskukennslu. Ég lærði 
smávegis í finnsku þá en þar sem 

ég var í hópi þar sem allir töluðu 
reiprennandi finnsku var frekar 
erfitt fyrir mig, sem talaði enga 
finnsku, að fylgjast með. Ég skil 
eiginlega ekki hvernig ég fór að 
þessu sem barn. Þegar ég var eldri 
ákvað ég að fara til Finnlands og 
dvelja þar í einhvern tíma. Mig 
langaði til þess að prófa að búa 
þar en ætlaði nú bara að vera í 
nokkra mánuði. Ég fór að læra 
finnsku og einhvern veginn varð 
úr að ég bjó í Helsinki í níu ár.“

Mikilvægt að glata ekki 
móðurmálinu

Nadja segist hafa fundið sterkt 
fyrir rótum sínum í Finnlandi.

„Eftir að ég fluttist til Finn-
lands náði ég tengslum við 
fjölskyldu mína þar. Ég á stóra 
fjölskyldu þar en mamma er ein 
af sex systkinum. Þegar ég var 
barn töluðum við bara ensku við 
finnsku ættingja okkar sem mér 
fannst skrítið en ekki annað hægt 
þar sem við töluðum ekki finnsku 
og þau ekki sænsku. Fyrir mig 
er það því rosalega mikilvægt 
að börnin mín haldi í uppruna 
sinn og tali bæði sænsku og 
íslensku. Aram Nói, sonur minn, 
var að byrja í fyrsta bekk og því 
byrjaður að lesa. Ég legg mikla 
áherslu á að hann læri að lesa á 
sænsku um leið og á íslensku. 
Þegar við erum að lesa saman í 
heimanáminu læt ég hann ekki 
bara lesa í íslenskri lestrarbók 
heldur einnig sænskri. Ég vil 
gera það núna strax í stað þess 

að bíða þar til hann verður eldri. 
Ef hann myndi bara læra að lesa 
á íslensku verður íslenskan auð-
veldari fyrir hann og því líklegt 
að hann myndi frekar leita í hana. 
Nú er allt jafn erfitt þar sem hann 
er bara rétt að byrja að lesa. Ég 
tel það skipta svo miklu máli að 
þau glati ekki móðurmálinu sínu. 
Ég hef líka reynt að kenna þeim 
pínu í finnsku. Strákurinn þekkir 
nokkur orð en hann var bara 
um tveggja og hálfs þegar við 
fluttumst frá Helsinki. Ég syng 
til dæmis fyrir þau á finnsku og 
reyni að hafa þau með þegar ég 
að er tala við vini og ættingja í 
gegnum Skype. Bara svo þau fái 
smá tilfinningu fyrir málinu. Eins 
vona ég að seinna meir fái þau 
að læra finnsku í skóla í staðinn 
fyrir dönsku. Það væri frábært.“

 
Frönskukennslan góður 

íslenskulærdómur
Nadja segir frönskukennsluna 

í MÍ vera mjög góðan lærdóm í 
íslensku.

„Íslenskunni minni hefur farið 
mjög mikið fram síðan ég byrjaði 
að kenna í haust. Það er erfitt að 
kenna tungumál á öðru tungumáli 
en sínu eigin. Íslendingar eru 
oft með önnur orð yfir hluti og 
annars konar málfræði. Ég þarf 
því að leggja heilmikið á mig til 
að muna það sem er ólíkt. Ég læri 
því heilmikið í íslensku um leið 
og nemendurnir læra frönsku. 
Það er mjög skemmtilegt og þau 
sýna því mikinn skilning að ég sé 

enn að læra tungumálið þeirra.“
Nadja kenndi frönsku bæði í 

Finnlandi og Svíþjóð og hefur 
því reynslu í kennslu. Hún segir 
starf sitt á Ísafirði vera þó ólíkt 
á margan hátt.

„Þegar ég var að kenna úti gekk 
ég inn í stöðu sem var nú þegar 
til og nóg til af námsefni. Ég var 
alltaf að kenna í stöðu einhvers 
annars, og það hefur alltaf bara 
verið í tiltekinn tíma. Nú finnst 
mér kannski að það sé ekki mikið 
af námsefni og svo er kennslubók 
nemandanna bara á frönsku. Þar 
sem planið er að við setjumst að á 
Ísafirði, í það minnsta nokkur ár, 
er ég nú að huga að því að búa til 
námsefni sem ég tel henta betur. 
Ég er svona að skoða málin og 
sjá hvað ég gert.“

Erfitt að komast ekki 
handan við fjöllin

Nadja hafði áður aðeins dvalið 
nokkra mánuði í senn á Íslandi, 
hún segir þó flutninginn hafa 
verið nokkuð auðveldan.

„Ég vissi hvað ég var að fara 
út í þegar við ákváðum að flytjast 
vestur. Ég vissi hvernig veðrið 
væri og hve erfiðar samgöngurn-
ar væru. Ég er oft spurð að því 
hvort mér hafi ekki fundist erfitt 
að flytja til Íslands en mér finnst 
það alls ekki. Lífið er þó allt 
öðruvísi hér en í Finnlandi og 
Svíþjóð. Helst finnst mér erfiðast 
hversu erfitt er að bregða sér burt 
en ég ætla nú að taka bílpróf í 
fyrsta sinn til að geta komist hinu 

Nadja Widell
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megin við fjöllin af og til. Ég hef 
aldrei þurft að aka bíl og ferðast 
um allt á hjóli. Ég er svo vön 
því að geta hoppað upp í lest og 
farið hvert sem mig langar til og 
því mjög skrítið að vera fastur í 
fjallasal og geta ekki komist burt 
þegar mann langar. Västerås, þar 
sem við bjuggum áður, er mjög 
stutt frá Stokkhólmi og þar er 
ódýrt og auðvelt að ferðast með 
ferjum eða lest. Ég hef mikla 
þörf fyrir að ferðast og veit fátt 
skemmtilegra. Það eru mestu 
viðbrigðin við að flytjast vestur 
á firði á Íslandi þar sem mjög 
dýrt er að ferðast og oft kemst 
maður ekkert vegna veðurs. En 
fólk segir oft við mig að ég hafi 
gott af því að búa í góðan tíma 
á einum stað og kannski er það 
því gott fyrir mig að geta ekki 
brugðið mér til Helsinki eða 
Malmö þegar mig langar. Við 
erum líka búin að kaupa hér hús 
og það er í fyrsta sinn sem ég bý 
í einbýlishúsi. Það er því margt 
nýtt sem ég er að upplifa núna. 
Það getur líka verið að það sé 
gott fyrir mig að vera bara kyrr 
á einum stað um hríð, mér þarf 
kannski ekki að liggja svo á að 
koma á nýja staði til að upplifa 
nýja hluti dag eftir dag. Kannski 
get ég lært að upplifa eitthvað 
nýtt innra með mér í staðinn. 
En síðan er Ísafjörður auðvitað 

líka mjög dýnamískur staður, 
hér er ótrúlega margt að upplifa, 
bara handan við hornið. Maður 
er fimm mínútur í vinnuna, 
fjórar mínútur á kajakæfingu, 
þrjár mínútur í bíóið og tvær í 
vestfirsku óperuna í Hömrum.“ 

Fjölskyldutími í Víetnam
Nadja og Eiríkur fluttu ásamt 

börnunum um stundarsakir til 
Hoi An í Víetnam síðasta vetur. 
Hún segist hafa verið heilluð 
af landi og þjóð og vel til í fara 
þangað aftur.

„Við kunnum afar vel við 
okkur í Víetnam. Aðalástæðan 
fyrir því að við prófuðum að 
flytja þangað var svo við gætum 
eytt góðum tíma saman sem 
fjölskylda. Við höfðum svo lengi 
búið í sitt hvoru landinu, og 
Eiríkur mikið á þvælingi milli 
Íslands og til okkar í Svíþjóð, 
að við vildum kúpla okkur út og 
einbeita okkur að okkur sjálfum 
og börnunum áður en sonurinn 
myndi byrja í skóla en þá er 
óneitanlega erfiðara að vera á 
flakki. Dóttir okkar Aino var 
einmitt ekki orðin tveggja ára og 
því mjög ódýrt að ferðast með 
hana þar sem ekki þurfti þá að 
borga fyrir hana eigin flugmiða.

Þetta var alveg yndislegur tími. 
Aino fékk sínar gæðastundir 
með pabba sínum en þar sem við 

bjuggum ekki í sama landi svo 
lengi fékk hún ekki eins mikið 
tíma áður og Aram. Þau höfðu 
því bæði gott af þessu.

Eiríkur kláraði líka skáldsögu 
úti og ég ætlaði að klára meist-
araritgerð sem ég er nú ekki enn 
búin með. Ég er með fil.mag. 
próf í frönskum málvísindum 
en hef í langan tíma ætlað mér 
að fá masterspróf í „Education 
and Globalization“ eins og námið 
kallast. Ætli það sé ekki hægt 
að þýða það sem menntun og 
hnattvæðingu en það er einmitt 
eins víðfeðmt og það hljómar. Ég 
hef mjög gaman af því að læra og 
vinna með öðru fólki en ég á ekki 
eins auðvelt með að vinna ein, 
það hefur því tekið lengri tíma 
en ég ætlaði að klára ritgerðina 
mína. Það fer því að verða síðasti 
séns hjá mér en ég vonandi næ 
að klára fyrir áramót.“

Mikilvægt að kynnast öðrum 
þjóðum og löndum

Nadja hefur alla tíð haft mikla 
ástríðu fyrir ferðalögum.

„Mér finnst það mjög mikil-
vægt að kynnast öðrum þjóðum 
og löndum. Það er gaman að hitta 
fólk, kynnast menningu þeirra og 
læra ný tungumál. Mér finnst það 
setja hlutina í stærra samhengi 
að vera í nýju landi og kunna 
ekki tungumálið. Þegar ég var í 
háskólanáminu í Helsinki fór ég 
til Benín í V-Afríku og fór ásamt 
vinkonu minni í heimsókn til 
háskóla á svæðinu. Vinkona mín 
er hvít eins og ég og næstum því 
allir aðrir þarna voru svartir á 
hörund og karlmenn. Maður var 
því skilgreindur fyrst og fremst 
sem hvít og kona og það var 
mjög lærdómsríkt. Maður getur 
þá verið hvað sem er og hver 
sem er, en fólk upplifir mann 
fyrst og fremst sem HVÍTA og 
sem KONU, með öllu sem því 
fylgir. Svona reynsla stækkar 
sjóndeildarhringinn hjá manni og 
maður öðlast skilning á upplifun 
annarra. Maður skilur þá kannski 
aðeins betur hvernig það getur 
verið að vera SVARTUR hér á 
Íslandi ... Svo hef ég alltaf mjög 
gaman af því að læra grunn í 
tungumáli og reyna að tjá mig á 
öðru tungumáli.

Þó svo að við séum sest að 
á Ísafirði blundar alltaf í mér 
þessi ferðaþrá og ég er strax 
farin að spá hvernig hægt er að 
samræma skólagöngu barnanna 
við ferðalög. En kannski er það of 
flókið, það verður bara að koma 
í ljós,“ segir Nadja með bros á 
vör. „Kosturinn við að eiga skáld 
fyrir mann er að hann er mjög 
færanlegur og getur unnið hvar 
sem er,“ bætir hún við. „Svo tel ég 
að börn hafi líka mjög gott af því 
að kynnast öðrum hlutum. Aram 
hélt fyrst eftir að við komum 
heim frá Víetnam að það væri 
enginn heima í blokkinni þar 
sem við áttum heima, því maður 
sá aldrei neinn og heyrði aldrei í 

neinum. Í Víetnam var alltaf fólk 
úti um allt og maður heyrði í því 
og sá það, vissi hvað það var að 
gera og hvenær það var heima. 
Hér er ótrúlega hljóðlátt og tómt 
miðað við Víetnam. Í Víetnam 
eyðir fólk miklum tíma saman og 
stórfjölskyldan er mikið saman.“

Urðu pennavinir eftir 
vinabæjarmót

Eiríkur og Nadja kynntust á 
vinabæjarmóti er þau voru bæði 
fimmtán ára gömul. Ekki tókust 
með þeim ástir strax heldur 
kviknaði vinátta sem átti eftir að 
þróast með árunum.

„Við hittumst fyrst á vina-
bæjarmóti í Tönsberg í Noregi. 
Við kynntumst nú ekki mjög vel 
þá en vorum eitthvað aðeins að 
spjalla og spila saman á gítar. 
Hann talaði nú ekki mikið og ég 
held að hann hafi nú bara verið 
feiminn. En eftir mótið fórum 
við að skrifast á og urðum góðir 
pennavinir. Maður skrifaðist á 
við marga eftir mótið en mér 

eftir að rómantíkin kom í spilið, 
þremur mánuðum seinna vorum 
við trúlofuð og við giftum okkur 
svo árið 2007.“

Lífsgæði ekki fólgin í 
veraldlegum hlutum

Aðspurð segir Nadja að fólk 
sé mjög breytilegt eftir því hvar 
það býr og á heimshornaflakki 
hennar hafi hún kynnst mörgum 
ólíkum hliðum fólks.

„Margt er ólíkt til dæmis með 
Svíum og Íslendingum. Hér á 
landi ríkir meira frjálsræði finnst 
mér. Á Íslandi þarf maður ekki 
að vera sérfræðingur til þess að 
geta unnið viss verk en það þarf 
svo sannarlega í Svíþjóð. Eins sé 
ég mun á nemendunum mínum 
en mér finnst íslensku krakkarnir 
vera þroskaðri og taka meiri 
ábyrgð en í Svíþjóð og Finnlandi. 
Mín reynsla er líka sú að þau séu 
umburðarlyndari. Ég hef ekki 
prófað áður að kenna á tungumáli 
sem ég er ekki reiprennandi á en 
ég get ímyndað mér að krakkar 

fannst hann skrifa svo góða ensku 
og skemmtilegan texta að við 
héldum því áfram og á endanum 
var hann eini pennavinurinn sem 
var eftir af þessum stóra hópi í 
byrjun. Við urðum trúnaðarvinir 
enda fannst manni öryggi í því 
að trúa pennavini sem býr í 
öðru landi fyrir leyndarmálum 
sínum þar sem maður bjóst ekki 
við að hitta hann aftur eða að 
hann þekkti nokkurn sem maður 
þekkti.

En við hittumst svo aftur í 
París þegar við vorum orðin 
rétt um tvítugt og hittumst aftur 
nokkrum sinnum í gegnum árin. 
Svo var það árið 2006 að hlutirnir 
urðu allt í einu rómantískir á 
milli okkar. Þá fór maður að sjá 
í öðru ljósi allt sem við vissum 
um hvort annað í gegnum skrifin. 
Við höfðum svo lengi skrifast 
á þó svo að við tækjum alltaf 
pásu á milli. Fyrst skrifuðum 
við á pappír en svo kom aftur 
kraftur í bréfaskrifin þegar við 
byrjuðum að senda hvoru öðru 
tölvupóst. Ég held að það hafi 
skipt miklu máli fyrir sambandið 
að við höfðum kynnst í gegnum 
bréfin okkar á svo löngum tíma. 
Enda gerðust hlutirnir ansi hratt 

í Finnlandi og Svíþjóð myndu 
vera gagnrýnin á að ég talaði 
ekki rétt mál. Það finnst mér ekki 
á krökkunum hérna. Kannski er 
það öðruvísi þar sem krakkarnir 
hér búa í litlu samfélagi þar sem 
allir vita hverjir allir eru. Þau 
vita því að ég gæti þekkt pabba 
þeirra eða fengið að vita eitthvað 
persónulegt um þau og þar af 
leiðandi taka þau meiri ábyrgð 
á því hvernig þau koma fram.

Ég er óíslensk í því að mér 
finnst það bara fínt að vinna 
50% starf. Í mínum huga felast 
lífsgæði í því að vinna minna á 
móti frítíma mínum. Það væri 
æskilegast. Ég hef aldrei haft á 
móti því að vinna mikið en það 
hefur þá verið til að vinna fyrir 
einhverjum ákveðnum mark-
miðum. Eins og ferðalögum til 
dæmis. Kannski er það bara 
venjan hérlendis að vinna svona 
mikið og fólk spáir ekki einu 
sinni í því af hverju. En fyrir 
mér eru lífsgæði ekki fólgin í 
veraldlegum hlutum. Dagarnir 
eru svo stuttir og árin fljót að líða 
að ég tími ekki að vinna allan 
tímann nema að ég sé að vinna 
fyrir einhverju ákveðnu.“

–Thelma Hjaltadóttir
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Karlareiðin var farinn í annað 
sinn núna á síðasta laugardag 
en hún er svar karla við hinni 7 
ára gömlu Önfirsku kvennareið.  
Karlar lögðu af stað  frá Þóru-
stöðum og riðu fjörurnar ásamt 
því að þvera fjörðinn inn við 

Karlareiðin 
Göndullinn

Ég bauð mig fram til bæjar-
stjórnar í þeim tilgangi að gera 
Bolungarvík að betri stað fyrir 
unga og aldna. Þegar ég hóf feril 
minn í stjórn taldi ég fyrir víst 
að ég og samstarfsmenn mínir í 
bæjarstjórn hefðum dyggan bak-
hjarl, ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin 
hefur með yfirlýsingum sínum 
um styrkingu og eflingu byggðar 
í landinu gefið mér byr undir 
báða vængi og taldi ég stuðning 
ríkisstjórnarinnar auðsótt verk, 
það þyrfti einungis smávegis 
eftirfylgni. Ég hef komist að 
öðru. Það er bókstaflega verið 
að grafa undan landsbyggðinni 
með lokunum og uppsögnum í 
ríkisfyrirtækjum. Eru ráðamenn 
þjóðarinnar að snúa excelskjalinu 
öfugt? Ég get allavega ekki orða 
bundist mikið lengur og skrifa ég 
því þennan pistill í hita leiksins. 

Það er okkar bæjaryfirvalda að 
bera hag bæjarins fyrir brjósti – 
ég mun gera það eftir fremsta 
megni. Það er samt sem áður 
ekki bara mitt, það er okkar 
allra. Ekki bara stjórnarmanna 

í bæjarfélaginu heldur einnig 
íbúa og ráðamanna þjóðarinnar. 
Ráðamenn þjóðarinnar, landsins 
alls, ráðamenn höfuðborgar-
svæðisins, landsbyggðarinnar 
og Vestfjarða. 

Ég tók eitt sinn á móti hol-
lendingi sem kom hingað til lands 
í þeim tilgangi að sjá fegurðina, 
upplifa og njóta. Ég spurði: Af 
hverju kemur þú ekki til mín 
vestur? Það stóð ekki á svari: The 
west is so wild, maybe next time? 

Kannski er það svona sem 
ráðamenn þessarar þjóðar hugsa, 
við hér á Vestfjörðum erum svo 
villt, erum svo afskekkt að við 
getum ef til vill beðið þar til næst. 
Það er verið að bæta samgöngur 
í fjórðungnum, sem betur fer 
og þó fyrr hefði verið. Ég sé 
samt sem áður ekki tilganginn 
á bættum samgöngum ef það er 
stefna stjórnvalda að hagræða, 
sameina og flytja eða leggja 
niður störf hér vestra. Eru þessar 
bættu samgöngur kannski í þeim 
tilgangi að gera okkur hér fyrir 
vestan auðveldara fyrir að flytja 

búferlum suður? 
Í stefnuyfirlýsingu stjórnvalda 

segir m.a að eitt af leiðarljósum 
ríkisstjórnarinnar sé efling at-
vinnulífs með aukinni verðmæta-
sköpun í þágu almannahags. 
Í ljósi þeirra aðgerða sem átt 
hafa sér stað hér í fjórðungnum 
undanfarið sé ég að ríkisstjórnin 
er að missa sjónar á leiðarljósinu. 
Ljóst er að Vestfirðir og lands-
byggðin öll eigi við ofurefli að 
etja og krefst ég þess að gerðar 
verði tillögur um hvernig eigi 
að mæta þeim vanda sem við 
stöndum frammi fyrir og þeim 
fylgt eftir. Við þurfum að berjast 
saman, landið allt. Ég vil gera 
landsbyggðina, Bolungarvík, 
byggilega fyrir mig og mitt fólk 
– til framtíðar ekki til bráða-
birgðar, ég geri það samt sem 
áður ekki ein. 

Ég hef tamið mér þá hugsun að 
líta björtum augum á framtíðina 
því ef vanda ber að höndum snúa 
allir bökum saman og vinna bug 
á þeim vanda sem við er að etja. 
Sveitarfélögum og íbúum er gert 
það ókleift að vinna á vandanum 
ef ríkisstjórnin er að grafa undan 
landsbyggðinni. Hafa stjórnar-
menn þjóðarinnar ekki kjarkinn 
sem til þarf, til að segja að það 
eigi að leggja landsbyggðina 
niður, að við neyðumst til að 
flytja okkur á mölina þar sem 
atvinnu er að fá? 

Ég skora á alþingismenn 
Vestfjarða að upplýsa mig um 
eftirfarandi: Hversu mörg ríkis-
störf hafa verið flutt að vestan og 
suður? Hversu mörg ríkisstörf hafa 
verið flutt að sunnan hingað vestur 
sem lið í uppbygginu og eflingu 
Vestfjarða? Er til excel skjal með 
þeim upplýsingum? 

Um leið og ég skora á alþingis-
menn og ráðamenn þessarar þjóðar 
að hugsa um landsbyggðina, 
landið allt, spyr ég hvað ætlið þið 
að gera í málinu? Ég skora einnig 
á ráðamenn þessarar þjóðar að 
koma með mér í samstarfsverkefni 
um eflingu atvinnulífs og sköpun 
nýrra starfa hér í Bolungarvík. Þið 
eigið húsnæðið til, það er staðsett 
á Aðalstræti 14, 415 Bolungarvík. 

Í upphafi nýrrar viku hef ég sett 
eitt verkefni í forgang, að færa öll 
mín viðskipti úr Landsbankanum 
og hvet ég aðra Vestfirðinga og alla 
landsmenn að gera slíkt hið sama. 

Fimmtudaginn 24. september 
verður íslenski fáninn dreginn 
í hálfa stöng við heimili mitt 
vegna lokunnar Landsbankans í 
Bolungarvík. 

Guðbjörg Stefanía Hafþórsdóttir
Formaður bæjarráðs 

í Bolungarvík

Það þarf kjark!
Aðsend grein

 Valur Karlsson Gunnhildur Halldórsdóttir
 Ingþór Karlsson          Elísa Baldursdóttir
    barnabörn og barnabarnabörn

Margrétar Eyjólfsdóttur
Aðalstræti 22, Bolungarvík

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Aftur í nám
Jón „Lambi“ verður með kynningu á nám-

skeiðinu „Aftur í nám“ og Davis lesblinduleið-
réttingu á vegum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða 
á eftirtöldum stöðum:

Skor, Patreksfirði, fimmtudaginn 24. septem-
ber kl. 20:00

Hnyðju, Hólmavík, mánudaginn 28. septem-
ber kl. 20:00

Aðra daga er hann hjá Fræðslumiðstöðinni á 
Ísafirði, sími 456 5025, gsm 867 1875.

Tannanes. Er komið var aftur var 
skellt í grill  og enduðu þeir þessa 
skemmtun á varðeldi þar sem þeir  
þöndu raddböndin eins og þeim 
eru einum lagið.

Meðfylgjandi myndir tók Hall-
dór Margeir Sverrison.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Söluðaðili óskast 
Söluaðili óskast á Brit hunda- og kattafóðri.
Fóðrið er mjög vinsælt, enda gott verð og 

gæði. Getur hentað sem viðbót í verslun með 
aðrar vörur.

Áhugasamir sendi upplýsingar á 
heilsufodur@gmail.com 
sjá nánar www.petmax.is.

Vörusel ehf.
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Laugardaginn 19. september 
hélt þungarokksveitin Dimma 
tvenna tónleika í Félagsheimili 
Bolvíkinga. Fyrri tónleikarnir 
voru kl. 17:00 og ætlaðir yngri 
kynslóðinni og voru ágætlega 

Dimma í Bolungarvík

sóttir, á sama tíma voru réttir 
í Bolungarvík og eitthvað af 
ungviðinu valdi frekar sveitastörf-
in. Um kvöldið voru tónleikar 
fyrir eldri kynslóðina og allt 
keyrt í botn, magnaðir tónleikar 

með flottum tónlistarmönnum. 
Hljóðkerfi hússins var sérstaklega 
styrkt fyrir tónleikana svo kröftug 
tónlist Dimmu kæmist örugglega 
til skila.

Í ár eru hundrað ár frá því 
konur fengu kosningarétt til 
Alþingis og af því tilefni stóð 
RIKK – Rannsóknarstofnun í 
jafnréttisfræðum við Háskóla 
Íslands – fyrir hádegisfyrirlestra-
röð sem helguð var íslenskum 
ömmum. Markmiðið var að segja 
sögur kvenna sem lifðu þann 
tíma þegar nútíminn hóf innreið 
sína á Íslandi í lok 19. aldar og 
á fyrri hluta 20. aldar og varpa 
ljósi á framlag þeirra, stöðu og 
aðstæður. Fyrirlestrarnir voru 
gríðarlega vinsælir og því spratt 
upp sú hugmynd að flytja þá 
út fyrir höfuðborgina og halda 
málþing um sama efni á nokkrum 
stöðum um landið. Eitt slíkt var 
haldið í Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði laugardaginn 19. september.

Málþingið er haldið í samstarfi 
við Prófessorsembætti Jóns 
Sigurðssonar, Safns Jóns Sig-
urðssonar á Hrafnseyri og RIKK.

 Á málþingu héldu Ármann 
Jakobsson, Jóna Simonía Bjarna-
dóttir, Valdimar Halldórsson 
og Þóra Þórðardóttir erindi um 
ömmur sínar eða afasystur.

Ömmur í Edinborg

Þóra Þórðardóttir.
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FRAMRÁS LAND 
Í ASÍU Í RÖÐ STAUR HALD

BUNGAST

SÓÐA
SVIF

ÁLOXÍÐ

GLEÐI-
MERKI

Í RÖÐ

GNÍSTA

ÚT

MÁNUÐUR ÓNEFNDUR
Í RÖÐ

ELDSNEYTI

LAND

SKOKK

BERG-
TEGUND

HLJÓÐ-
FÆRI

HÆLSIN

ERGJA
DANS

ÓSKIPT

MERGÐ
AÐ LOKUMRJÚFA

HEIÐUR

LUMMÓ

FÓSTRA

LEIKUR

FYRIR 
HÖND

MULDUR

STUND

ÖFUG RÖÐ

LAUN
BLAÐUR

HYSKI

HÁ
SKJÁLFA

SÍKI

HINDRUN

HRÆÐA

HRÓP

BUNDIÐ

SJÓNGLER

FRÚ

ÆTÍÐ
HALLI

ÓSKIPTU

TÓNN

HASTA

ÁKEFÐFRUMEIND

RASK

SPYR

TÍMABILS

EIN-
SÖNGUR

OT

EYRIR
SLÁ

SKORA

SLOTA

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 24. september

17:00 Golf - PGA Tour
17:30 Kiel - Besiktas

föstudagur 25. september
17:00 Golf - PGA Tour
18:40 Fulham - QPR

03:00 F1: Æfing - Japan
laugardagur 26. september
11:35 Tott.h. Hotsp. - Man City

13:30 Pepsí deildin
13:50 Barcelona - Las Palmas
13:50 W. Ham Utd - Norw City
13:50 Liverpool - Aston Villa
13:50 Man Utd - Sunderland
13:50 Stoke City - Bournem.

13:50 Southpt. - Swansea City
14:00 Golf - PGA Tour

15:30 Veszprém - Flensburg
15:55 Hellas Verona - Lazio
16:10 Real Madrid - Malaga
16:20 Newc. Utd - Chelsea

00:00 Leicester City - Arsenal
04:30 F1: Kappakstur - Japan
05:50 F1: Tímataka - Japan

sunnudagur 27. september
12:00 Moto GP

14:50 Watford - Crystal Palace
15:55 Napoli - Juventus
16:00 Golf - PGA Tour

18:40 Intern - Fiorentina
18:40 AS Roma - Carpi

20:00 Seattle Seah - Chicago B
00:00 Barcelona - Kristiansand
mánudagur 28. september

18:50 WBA - Everton
21:00 Messan

22:00 Pepsímörkin
þriðjudagur 29. september
18:15 Meistaradeildarkvöld
18:30 Bay M - GNK Dinamo
18:30 Arsenal - Olympiakos
18:30 Barcelona - B Leverk

18:30 Porto - Chelsea
miðvikudagur 30. septemb.
18:15 Meistaradeildarkvöld
18:30 ManUtd - Wolfsburg

18:30 Sh Don - Paris St. Germ
18:30 Malmö - Real Madrid
18:30 Borussia Mönchengl - 
Man City (OPIN DAGSKRÁ)

 
Á föstudag

Norðlæg átt, 5-10 m/s og skúr-
ir eða dálítil rigning um landið 
norðanvert, en annars heldur 
hægari og bjart að mestu. Hiti 

3 til 11 stig, hlýjast syðst.
Á laugardag:

Gengur í suðaustan hvassviðri 
eða storm með rigningu fyrst 
suðvestantil, en hægari vindur 
og úrkomulítið NA-til. Hiti 7 til 

12 stig.
Á sunnudag og mánudag:
Útlit fyrir fremur hæga suðvest-
anátt með skúrum, en léttir til 

NA-lands. Kólnar heldur í veðri.

Helgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

BRESTA FORMÓÐIR EFNI NIÐUR-
FELLING GLÓÐA

KAFL R A F T A R
RPILI I M ÁI

ANNÁLL A F I
AÚTÞURKUN F M U N S

N A R BORÐAÐI

UMSTANG Á T
BOR FRÁ

ÁTT

SAMSTÆÐA S A KRANI

TÍU B Ó M A

KROTI

SSNÖGGUR

Á

K N A P I NÆÐI

SEYTLA T Ó M SUNNAN GNÆFA 
YFIR

REIÐ-
MAÐUR

L A F A VAXA

ÖRVERPI A U K A S THANGA

E F VELTINGUR

MAÐUR R U G G
SÖNG-
HÓPUR

FJALL K Ó RHVORT

T A K GLUFA

KÁSSA R A U F KUSK

HÆFILEIKI L ÓHALD

T R A M P
ÆSIR

STEIN-
TEGUND R E G I N

A

L

ÞEKKJA 
LEIÐ

ÓRÓI

I

R

T

A

ÁREYNSLA

TVÍHLJÓÐI

T

Á

A

T

LJÁ

TJÓN

A

L

K

Á

KLIÐUR

TVEIR EINS

N

Y

A

SFARFA

B

T

Ó

R

L

Ú

U

A

GRUNN-
FLÖTUR

MÁLMUR

R

G

LITUR

Ó

G

L

R

F

Æ

KLINK

N

ÁNA

N

NABBA

SANN-
FÆRINGAR

E

I

E

Ð

VAG

FERÐ

R

K

U

J

N

A

HRÆÆTA

G

N

ERGJA

KNÆPA

Á

A

Æ

M

T

A

A

TVEIR 
EINS

EFTIRSJÁ

TRAÐK

Nýverið kom út geisladiskur 
með klarinettsónötum Brahms 
Op. 120 og Fantasiestücke Op.73 
eftir Schumann í flutningi hjón-
anna Selvadore Rähni klarinett 
og Tuuli Rähni píanó.

Klarinettsónötur Brahms Op. 
120 þykja einstaklega krefj-
andi bæði hvað varðar tækni og 
músíkalska túlkun. Geisladiskur 
Rähni-hjónanna hefur fengið frá-
bæra dóma og einn gagnrýnandi 
gengur svo langt að segja að þetta 
sé besta útgáfan á sónötunum sem 
út hefur komið.

Selvadore og Tuuli eru nú bú-
sett í Bolungarvík þar sem hann 
stjórnar tónlistarskólanum, en hún 
starfar við  tónlistarkennslu bæði 
þar, á Ísafirði og á Þingeyri. Þau 
kynntust árið 1989 þegar þau voru 
bæði við nám í Tónlistarháskól-
anum í Tallinn í Eistlandi. Hann 
var einmitt að leita sér að píanista 
til að leika með sér umræddar 
Brahmssónötur þegar honum var 
bent á Tuuli, en þau voru þá bæði 
um tvítugt. Þessi samleikur varð 
þeim afar örlagaríkur því þau urðu 
ástfangin og leiðir þeirra hafa 
legið saman síðan.

Sónöturnar hafa fylgt þeim 
hjónum æ síðan, m.a. léku þau 
þær á lokaprófinu í Tónlistarhá-
skólanum í Karlsruhe í Þýskalandi 
nokkrum árum síðar og fengu 
hæstu mögulega einkunn fyrir, 
að afloknu sjö ára námi þeirra þar. 
Smám saman varð til hugmynd 
þeirra um að gefa flutning sinn 
á  Brahms og Schumann út á 
geisladiski. Selvadore starfaði í 
nokkur ár sem 1. klarinettuleikari 
Sinfóníuhljómsveitar Kyoto-
borgar í Japan. Samningur hans í 
Kyoto var ótímabundinn og starfið 
tók allan hans tíma, svo Brahms-
verkefnið varð að bíða. 

Þau fluttu til Íslands haustið 
2005 og bjuggu fyrst á Laugum 
í Þingeyjarsýslu, þar sem hann 
var skólastjóri Tónlistarskólans 
í fimm ár, áður en þau fluttu 
ásamt börnum sínum tveimur til 
Bolungarvíkur. Þá ákváðu þau 
að gera drauminn um Brahms-
geisladiskinn að veruleika og 
fóru í upptökur 2011 og 2012 
í upptökustúdíóinu  Tritonus í 
Þýskalandi, en upptökustjóri var 
Andreas Neubronner. 

Í júní 2015 var diskurinn tilbú-
inn og gefinn út og er skemmst frá 
því að segja að hann hefur hlotið 
einróma lof gagnrýnenda. 

Aare Tool, gagnrýnandi SIRP, 
helsta lista- og menningartímarits 
Eistlands, skrifaði m.a. um diskinn 
– lausleg þýðing:

„Sem betur fer, hafa Selvadore 
og Tuuli Rähni ekki fallið fyrir 
hinni algengu „haust“túlkun á 
sónötunum, heldur er flutningur 
þeirra fjörlegur og fjörgandi, en 

ljóðrænan samt hvergi fjarri. 
Athyglisverðast við upptökuna er 
þó án efa hinn voldugi klarinett-
hljómur Selvadores.“

Hann segir ennfremur: „Hvað 
varðar þétta og hárnákvæma 
inntónun á öllum registrum, 
voldugar  fraseringar, og óað-
finnanlegan samleik, þá minnist 
ég ekki neinnar upptöku sem sé 
betri en þessi flutningur Selvadore 
og Tuuli Rähni. 

....Í stuttu máli, þá hefur þessi 

upptaka alla burði til að verða 
nýja „viðmiðunar“upptakan á 
klarinettsónötum Brahms.“

Geisladiskurinn er seldur víða 
um heim, m.a. verður hann á 
næstunni til sölu hjá hinu þekkta 
fyrirtæki Vandoren í París. Hér á 
Íslandi fæst hann m.a. í 12 tónum 
í Reykjavík, í verslunum á Ísafirði 
og Bolungarvík en einnig er hægt 
að kaupa hann beint frá Selvadore 
og Tuuli Rähni netfang: rahni@
simnet.is, sími 863 5286.

Tímamótaflutningur á 
klarinettusónötum Brahms




