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Lífið
á Ingjaldssandi

„Það var nokkur uppbygging í
gangi og á þessum tíma grunaði
mig aldrei að ég ætti eftir að enda
hér ein,“ segir Elísabet “Bettý”
Pétursdóttir sem býr ásamt syni
sínum á einu afskekktasta býli
landsins, Sæbóli II á Ingjaldssandi. Á miðopnu í dag segir Bettý
frá baráttunni við Sandsheiði,
erfiðum málaferlum og lífinu á
Ingjaldssandi.

Ætlar að róa frá Evrópu til N-Ameríku
Ísfirski ræðarinn Kjartan Jakob
Hauksson, sem fyrstur manna
réri einsamall á árabáti hringinn
í kringum Ísland, ætlar að róa á
árabát frá meginlandi Evrópu til
Norður-Ameríku með viðkomu
í Marokkó í Afríku. „Ég ætla að
reyna vera fyrstur manna til að
fara einn og óstuddur þessa leið
á árabát. Það hefur verið róið frá
Kanaríeyjum yfir til karabísku
eyjanna, sem er styttri og auðveldari leið, en enginn hefur farið
þessa leið án fylgdarbáts og aðstoðar,“ segir Kjartan. Aðspurður
hvort ekki sé um hættuför að ræða
segir hann slík ævintýri aldrei
vera hættulaus. „Við skipuleggjum förina eins vel og hægt er en
þetta er mjög erfitt verkefni og
ekkert öruggt að ég nái að klára
það í fyrstu atrennu, en ég mun

svo sannarlega reyna það.“ Til
glöggvunar þá er þessi vegalengd
álíka löng og leiðin milli Íslands
og Kína.
Kjartan segist ætla leggja af
stað næsta haust. „Undirbúningur
hefur staðið yfir í dágóðan tíma
eða frá því í fyrra, en þegar ég
réri í kringum landið 2005 átti
það að vera liður í undirbúningi
fyrir þessa ferð yfir Atlantshafið.
En þegar ég hafði lokið þeirri för
helltust yfir mig verkefni og ég
þurfti að slá því á frest en nú er
undirbúningur kominn í fullan
gang.“ Stór hópur vinnur að undirbúningnum með Kjartani en
m.a. skipa hann Ólafur T. Ólafsson hönnuður, Ingþór Bjarnason
pólfari, Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri á Ísafirði sem
er siglingaráðgjafi Kjartans, Ein-

ar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, kona hans Soffía Eyrún Egilsdóttir og Sigurður Grímsson
kvikmyndagerðarmaður sem
hefur í hyggju að gera heimildamynd um ævintýrið.
Gert er ráð fyrir að ferðin taki
um fjóra mánuði ef veðurskilyrði
verða hagstæð og vel gengur en
til þess þarf hann að róa stíft í 12
til 14 tíma á sólarhring allan tímann „Þetta leggst mjög vel í mig
og hefur gert í langan tíma,“ segir
Kjartan. „Nú er verið að vinna í
fjármögnuninni og vonir standa
til að endar nái saman með það í
vetur, en þessi ferð verður farin.
Það er alveg ákveðið.“
Kjartan hefur fundað með alþjóðlegu félagi úthafssræðara í
London sem veitir einnig ráðgjöf
fyrir ferðina. Báturinn sem ætl-

Ísfirski ræðarinn Kjartan Jakob Hauksson.
aður er fyrir ferðina er smíðaður „Þetta verður alveg íslenskt æví Bretlandi en verður þó skráður intýri,“ segir Kjartan.
– thelma@bb.is
á Íslandi og undir íslensku flaggi.

Melódísk fjölskylduplata frá Mugison
Upptökum er lokið á nýrri
plötu vestfirska tónlistarmannsins Mugison og er platan komin
í framleiðslu. Platan, sem hefur
fengið nafnið Haglél, er melódísk
poppplata og er heldur rólegri en
fyrri plötur Mugison.
„Hugmyndin var upphaflega
að gera plötu sem amma myndi
líka við, því venjulega hoppar
hún yfir þrjú til fjögur lög á plötunum mínum. En ég var næstum
búinn að klúðra þessu því það er
sennilega eitt lag sem hún verður
hoppa yfir núna,“ segir Mugison
og hlær við. Haglél er áttunda
plata Mugison en þetta er í fyrsta
skiptið sem hann gefur út plötu á
íslensku. Mugison segir að tími
hafi verið kominn á eina slíka
því hann hafi átt orðið þó nokkuð
efni á íslensku.
Sum lögin, eins og Gúano
stelpan mín, hefur hann verið að
flytja í nokkur ár. Þau lög sem
þegar eru komin í spilun hefur
verið tekið mjög vel, til dæmis

sat lagið Stingum af lengi í fyrsta
sæti vinsældarlista Rásar 2 en
lagið hefur nú verið 9 vikur á
listanum. Haglél var að mestu
unnin á Vestfjörðum. Að sögn
Mugison var það að gamla góða
bandið hans sem vann plötuna
með honum , en hljómsveitina

Mugison ásamt hljómsveit á Aldrei fór ég suður.
skipa Arnar Gíslason á trommur,
Mugison er fluttur suður til
Pétur Ben á gítar, Davíð Þór á Reykjavíkur og er sestur á skólahljómborð og Guðni Finnsson á bekk í Listaháskóla Íslands. Það
bassa. Þá spilar tónlistarmaður- verður því nóg að gera hjá Mugiinn Tómas R. Einarsson á bassa son í vetur. „Framundan eru útí tveimur lögum og gítargoðið gáfutónleikar og svo þarf ég að
Björgvin Gíslason kíkir í heim- sinna skólanum, ætli ég reyni
sókn.
ekki einhvern veginn að blanda

þessu tvennu saman,“ segir Mugison. Platan kemur út 1. október
en hægt verður að nálgast hana
viku fyrr á heimasíðu Mugison.
Þá verður farið í tónleikaferð um
landið til að kynna nýju plötuna
og stefnir Mugison á Vestfirði
snemma í október. – asta@bb.is

Gistiheimili og vörugeymsla í nýju
deiliskipulagi fyrir Ásgeirsbakka
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að deiliskipulagstillaga fyrir Ásgeirsbakka á
Ísafirði verði auglýst. Markmið
deiliskipulagsbreytingarinnar er
að auka þróunarmöguleika svæðisins og virkja vannýtt svæði á
Eyrinni. Markmiðið er jafnframt
að efla bæði safnasvæðið og
hafnarsvæðið með aukinni ferðaþjónustu. Meðal annars felur breyt2

ingin í sér að ný lóð, Ásgeirsgata
1a, bætist við suðvestan við Ásgeirsgötu 3 sem einnig fær skilgreinda lóð. Lóðin að Ásgeirsgötu 1a er ætluð fyrir gistiheimili
og skylda starfsemi, allt að
1097,25 rúmmetrum. Ekki er gert
ráð fyrir bílastæðum á lóðinni
heldur verði samnýtt bílastæðið
með safnasvæðinu í Neðstakaupstað. Aðkoma gesta að gistiheim-

ilinu verður um safnasvæðið.
Lóðin að Ásgeirsgötu 3 er ætluð fyrir vörugeymslu og skylda
starfsemi. Heimilt er að stækka
byggingu í samræmi við nýtingarhlutfall. Í tillögunni kemur
fram að nýbyggingar skuli falla
vel að byggingarstíl og yfirbragði
Neðstakaupstaðar og hafa sambærilegan þakhalla og tíðkast þar.
Vanda skal frágang lóða og útlit

húsa. Gæta skal þess að raflýsing
og annar búnaður valdi ekki
ónæði eða hafi óæskileg áhrif á
safnahúsið.
Jafnframt skal þess gætt að
starfsemi og fyrirkomulag á lóðum valdi ekki truflun á starfsemi
hafnarinnar á Ásgeirsbakka.
Tryggja skal greiðan aðgang að
hafnarkanti vegna viðhalds og
vinnu. Við allar framkvæmdir

skal tekið mið af því að aðliggjandi fjara nýtur hverfisverndar.
Deiliskipulagsbreytingin er í
samræði við aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Svæðið
sem um ræðir er í aðalskipulagi
skilgreint sem hafnarsvæði þar
sem gert er ráð fyrir starfsemi
sem sækir styrk sinn í nálægð
við höfn, með áherslu á skemmtiferðaskip og ferðaþjónustu.
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Á tuk-tuk um Asíu

Þegar Birna Jónasdóttir er ekki
að vinna við ferðamennsku á Ísafirði er hún líkleg til að vera sjálf
á flakki. Nú er hún að fara til
Asíu þar sem hún mun taka þátt
í afar sérstöku tuk-tuk ralli og
safna til góðgerðarmála á leiðinni.
„Tuk-tuk er lítið yfirbyggt mótorþríhjól eins og þessi sem eru
notuð sem leigubílar á Indlandi
og í Tælandi. Rallíleiðin liggur
frá Jakarta í Indónesíu til Bangkok í Tælandi. Bein lína þarna á
milli er 3000 kílómetrar en það
eru ýmsar hindranir í veginum
svo að þetta endar örugglega í
fjögur þúsund kílómetrum. Núna
er ég til dæmis að reyna að finna
út úr því hvernig hægt er að koma
svona farartæki yfir sundið á milli
Indónesíu og Malasíu. Þar ganga
engar bílaferjur svo að kannski
þurfum við að setja hjólið í fiskibát eða flutningaskip. Hugsanlega reddast þetta einhvernveginn öðruvísi á staðnum,“ segir
Birna.
Rallíið er skipulagt af félagsskap sem kallast The Adventurists og stendur fyrir fleiri óhefðbundnum rallíum víðar um heiminn. „Þekktasta rallíið þeirra er
örugglega Mongolíu-rallíið en
þar er keppt á bílum, í SuðurAmeríku er farið um á opnum
mótorhjólum en í rallíinu þeirra
á Indlandi er líka keppt á tuk-tuk
og ég tók þátt í því í fyrra. Þá
byrjuðum við í Himalaya fjöllunum og enduðum í eyðimörkinni í Pakistan. Sú leið var líka
um 3000 kílómetra löng og það
4

tók okkur rúmar tvær vikur að
fara hana.“
Öll rallíin eiga sameiginlegt
að vera um leið safnanir til góðgerðarmála. „Maður þarf að
safna þúsund pundum áður en
maður leggur af stað. Af þeirri
upphæð rennur helmingurinn til
málefnis sem skipuleggjendurnir
eru þegar búnir að velja. Í þessu
rallíi fer sá peningur til félagasamtaka sem heita International
Birdlife. En þau samtök eru að
hlúa að dýralífinu í Indónesíu þar
sem það á erfitt uppdráttar eftir
flóðin 2005.“

Plástruð tuk-tuk
Birna segir rallíið ekki snúast
um að komast fyrstur í mark heldur að koma tuk-tuk hjólinu á leiðarenda. Keppendum eru sköffuð
hjól gegn tryggingu sem þeir fá
endurgreidda komist þeir á því í
mark. „Það er auðvitað mesta
áskorunin, að ná að klára. Það er
hálfgerður sláttuvélamótor í þessum hjólum og þau bila mikið, jafnvel oft á dag. Bremsan er niðri en
annars er allt í stýrinu. Maður
fær gjarnan blöðrur á hendurnar
og þetta er kannski ekki þægilegasti ferðamátinn. Hjólin geta
ekki borið nema 300 kíló og því
ferðast maður létt, bara með lítinn
bakpoka. Það er enginn bensínmælir þannig að maður er alltaf
með 5 lítra brúsa með sér og
hann dugir um hundrað kílómetra. En ég er reynslunni ríkari
eftir Indlandsferðina og farin að
gera við sjálf. Á svona ferðalög-

um notar maður það sem maður
kemst í hverju sinni, til dæmis
plástra og teip og tjaslar þessu
saman.“
Og nýtur maður ferðarinnar?
„Sumir halda að maður bruni
bara í gegn og sjái ekki neitt. En
maður er í mesta lagi á 40 kílómetra hraða og hjólið bilar oft.
Eins ferðast maður oft í tveggja
eða þriggja hjóla hópum og hin
hjólin bila auðvitað líka, því er
mikið stoppað. Þótt maður sjái
ekki vinsælu ferðamannastaðina
upplifir maður margt annað í
staðinn. Til dæmis hafði ég ferðast um Indland í rútum og lestum
áður en ég tók þátt í rallíinu um
Norður-Indland í fyrra. Og að
fara þá 3000 kílómetra á tuk-tuk
var allt öðruvísi upplifun.“

Opið fyrir áheit
Rallíið hefst 16. október og
Birna gerir ráð fyrir að koma í
mark í kringum 2. nóvember.
„Þá er ég miða við hvernig gekk
á Indlandi í fyrra. Að komast um
200 kílómetra á dag, á 30 kílómetra hraða. Þetta er í fyrsta
skipti sem þetta rallí um Asíu er
haldið og maður veit ekki hvað á
eftir að gerast. Ég verð í slagtogi
með kunningjum en ekkert okkar
hefur komið þarna áður. Á sumum svæðum er monsún-tíminn
að byrja en að enda á öðrum.
Líklega lendum við einhverjum
í rigningum. Við verðum með
tjöld með okkur en væntanlega
eiga eftir að bjóðast ódýrir gististaðir á leiðinni. Það eru ekki

Tuk-tuk er lítið yfirbyggt mótorþríhjól.
nema tvær vikur síðan ég ákvað möguleikar í þessu og ég er opin
að taka þátt í rallíinu. Af því að fyrir öllu.“
ég var sein fyrir komu skipuleggjendurnir mér í samband við
Á Afríku eftir
spænskan strák sem var líka að
Undanfarin sumur hefur Birna
leita sér að ferðafélaga. Það er
bara að vona að hann sé fínn gaur starfað við ferðaþjónustu á Ísaþví við eigum væntanlega eftir firði en notað veturna til að ferðað upplifa ýmislegt á leiðinni.“ ast. „Yfirleitt fer ég á flakk á
Hvernig gengur að safna áheit- haustin en kem mér svo upp í
um fyrir rallíið? „Ég er svona fjöll þar sem ég get verið á skíðrétt að fara af stað. Að leita að um og snjóbretti. Eftir rallíið tek
fyrirtækjum eða einstaklingum ég stefnuna á frönsku alpana. Í
sem vilja styrkja þetta. Og eins fyrra var ég að vinna þar við að
fólki með sniðugar hugmyndir. Í sjá um hús sem var leigt út, árið
sumum tilvikum eru hjólin þakin á undan var ég bílstjóri en ég veit
auglýsingu frá einu fyrirtæki en ekki hvað ég fer að gera núna.
á öðrum eru límmiðar eða fánar Maður fær alltaf eitthvað.“
Aðspurð hvort hún sé búin að
frá nokkrum aðilum. Þetta hefur
verið vinsæl auglýsingaaðferð í ferðast um allan heiminn gerir
Englandi. Keppendur geta líka Birna lítið úr því og svarar: „Ég
tekið ljósmyndir og sent þær eða á Afríku eftir.“
– Huldar Breiðfjörð.
pistla á fréttaveitur. Það eru ýmsir
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Lækningavöruverksmiðja á Ísafirði
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra vígði á fimmtudag lækningavöruverksmiðju Kerecis á
Ísafirði. Verksmiðjan er sérhönnuð til framleiðslu á húðlækningaog ígræðsluefnum og er sú eina
sinnar tegundar á Íslandi. Aðstaðan uppfyllir m.a. „GMP“ kröfur Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitsins og Evrópusambandsins. Kerecis þróar, framleiðir og
markaðssetur lækningavörur undir heitunum MariGen™ og MariCell™ sem unnar eru úr roði og
notaðar eru til meðhöndlunar á
sköðuðum vef og húð. Dóra Hlín
Gísladóttir, þróunar- og framleiðslustjóri, Kerecis ehf, segir
fyrirtækið hafa tekið miklum umbreytingum undanfarin þrjú ár.
„Í upphafi var áhersla lögð á
vöruþróun og uppbyggingu gæðakerfis, svo klínískar prófanir og
nú erum við að taka fyrstu skrefin

sem framleiðslu- og sölufyrirtæki. Á þessari vegferð höfum
við notið stuðnings ýmissa framtaksstjóða og má þar m.a. nefna
AVS sjóð Sjávarútvegsráðuneytisins og Tækniþróunarsjóð iðnaðarráðuneytisins og það er því
sérstaklega ánægjulegt að hafa
iðnaðaráðherra hér við opnunina.“
Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra sagði meðal annars í
ræðu sinni við vígsluna. „Árangur Kerecis á undanförnum árum
sýnir okkur hvað rótgrónar atvinnugreinar eins og sjávarútvegurinn er góður grunnur fyrir
nýsköpunarfyrirtæki. Forsvarsmenn Kerecis hafa valið verksmiðju félagsins stað á Ísafirði
og er ég sannfærð um að það á
eftir að reynast farsæl ákvörðun
fyrir hluthafa og bæjarfélagið.
Með verksmiðjunni skapast ný
störf í byggðarlaginu fyrir bæði

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra ásamt Örnu
Láru Jónsdóttur bæjarfulltrúa í Ísafjarðarbæ.

Spurningin
Óttast þú að ný bankakreppa sé að skella á?
Alls svöruðu 379.
Já sögðu 218 eða 58%
Nei sögðu 161 eða 42%
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:
Hvöss suðaustanátt og
rigning, einkum suðaustanlands. Hiti 9-16 stig.
Horfur á laugardag:
Hvöss suðvestanátt og
rigning, en hægari og
úrkomuminna er líður á
daginn. Hiti 6-12 stig.
Horfur á sunnudag: Útlit
fyrir suðvestanátt með
vætu, en þurrt og bjart
með köflum á NA-verðu
landinu. Hiti 6-12 stig.
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Daníel Jakobsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og
Guðmundur F. Sigurjónsson, stjórnarformaður Kerecis ehf.
faglærða og ófaglærða starfs- Íslandi í október og verða seldar fiskiroði. Fyrirtækið vinnur í námenn.“
hjá fótaaðgerðafræðingum og í inni samvinnu við heilbrigðisFyrstu vörurnar sem framleidd- völdum apótekum um land allt. stéttir að þróun MariGen™ meðar verða í verksmiðjunni eru Mari- Áætlað er að sala hefjist á er- höndlunarefnisins fyrir skaðaðCell krem. MariCell er vörulína lendum mörkuðum í ársbyrjun an vef (t.a.m. þrálát sár og kviðslit) og krem undir nafninu Marisem samanstendur í upphafi af 2012.
þremur kremum sem ætluð eru
Kerecis ehf. (www.kerecis.is) Cell™ (meðhöndlun á húðvandatil meðhöndlunar á; ofurþurrum- er fyrirtæki sem starfar á sviði málum). Vörur fyrirtækisins byggja
og sprungnum fótum, rauðri og lækningavara og byggir tækni fyr- á tækni sem félagið hefur sótt um
þrútinni húð og þurri flagnandi irtækisins á hagnýtingu á fiski- einkaleyfavörn fyrir.
– thelma@bb.is
húð. Vörurnar koma á markað á roði og efnum sem unnin eru úr

Ritstjórnargrein

Tré, fuglar, fólk og virðing Alþingis
Sem við mátti búast lögðust samtökin Landvernd, Fuglavernd og
Náttúrusamtök Íslands á sveif með innanríkisráðherra í afstöðu
hans til vegagerðar á sunnanverðum Vestfjörðum. Fólk er að sjálfsögðu frjálst að sinni skoðun. Flest njótum við söngs sólskríkjunnar
og látum okkur annt um foldar skart. Ekki verður fram hjá því horft
að yfirlýsing samtakanna ber með sér að taka beri trjágróður og
fugla, í umræddum landshluta, fram yfir þarfir fólks og til þess sé
réttlætanlegt að viðhalda illfærum og hættulegum fjallvegum, að
öllu í andstöðu við vilja og þarfir íbúanna, sem virðast ekki hátt
metnar. Sagan geymir margt misjafnt á blöðum sínum í gegnum
aldir. Í byrjun annars áratugs 21. aldar er þó erfiðara en tárum taki að
sætta sig við að íbúar sunnanverðra Vestfjarða séu skör lægra settir
en trjágróur og fuglar. Gegn þessu munu Vestfirðingar berjast til
síðasta blóðdropa, svo notað sé gamalkunnugt orðalag.
Umræðan á Alþingi síðustu daga þingsins, snerist að mestu um
völd/valdleysi löggjafans gegn framkvæmda/ráðherravaldinu. Lávarðadeildinni, eins og Sigurður Líndal, prófessor, kvað mega kalla
ráðherraheildina. Fyrir fjórum árum logaði Alþingi í deilum um
ofríki framkvæmdavaldsins. Deiluefnið: Grímseyjarferjan, sællar
minningar. BB lauk leiðara sínum 27. sept. 2007 með þessum orðum: Í framhaldi af Grímeyjarmálinu er rökrétt krafa að skilið verði

á milli framkvæmda- og löggjafarvalds með afgerandi hætti. Lítið
örlar á vilja í þá átt þrátt fyrir rifrildi um völd ráðherranna, sem nú
fara með hátt í sjötta hluta atkvæða á þingi. Þvert á móti hefur Alþingi samþykkt heimild til að fjölga ráðherrum í allt að 15. Það var
þá þörf á því, eða hitt og heldur! Varla eykur það virðingu eða vald
löggjafans?
Aðskilnaður þingsetu og ráðherrastarfs er beinasta leiðin til að
tryggja löggjafanum þau völd, sem sífellt er talað um að þurfi að
vera til staðar; Alþingi hafi síðasta orðið í öllum stærri málum.
Þessi leið myndi auðvelda forsætisráðherrum hverrar tíðar að grípa
til utanþingsráðherra, sem sýnt hefur sig að getur verið góður kostur.
Ef þessi staða væri uppi í dag, væri það ekki á valdi eins ráðherra
að kveða upp þann skelfingardóm, sem nú liggur fyrir um vegagerð
á sunnanverðum Vestfjörðum, heldur hefði Alþingi síðasta orðið. Í
fullri alvöru: Vestfirðingar eiga að krefjast þess að Alþingi taki málið í sínar hendur. Það verði afgreitt á Alþingi, að viðhöfðu nafnakalli,
hvort íbúar umrædds landshluta verði dæmdir úr liðsheild samfélagsins. Góðar samgöngur eru lífæð hverrar byggðar. Því verður
ekki mótmælt.Þetta mál snýst um framtíð byggðarlaga. Löggjafanum
ber að láta til sín taka.
–s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892
5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,
asta@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson. Lausasöluverð er kr. 400 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur
til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X
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„Stundum erfitt
að komast frá“
Vegurinn yfir Sandsheiði er
slæmur og bíllinn nötrar. Blaðamaður er á leiðinni á Ingjaldssand
að hitta Elísabetu “Bettý” Pétursdóttur sem býr þar ásamt syni
sínum, Þór. Líklega verður ekki
búið mikið afskekktara en fimmtán kílómetrar eru í næsta bæ og
hrjóstrug heiðin á milli. Handan
hennar blasir Ingjaldssandur við.
Sæból II reynist járnklætt hús en
skammt frá bænum stendur falleg
kirkja með keltneskum krossi.
Útsýnið er á haf út og rammað
inn af Barða og Hrafnaskálanúpi.
Á svæðinu ríkir seiðmögnuð fegurð og kyrrð sem blandast briminu í fjörunni. Sonurinn Þór kemur til dyra og býður mér inn.
Bettý afsakar draslið í eldhúsinu
og útskýrir að það sé eftir göngur
helgina áður. Því næst ber hún
fram kaffi og byrjar að segja frá
bæjunum í kring. Þótt mikið líf
kvikni á svæðinu yfir sumarið er
ekki búið í öðrum húsum en Sæbóli II á veturna. Bettý og Þór eru
einu ábúendurnir á Ingjaldssandi.
„Ég er fædd í Reykjavík en
þegar ég var níu mánaða var ég
send hingað á Ingjaldssand til
afa og ömmu. Þau bjuggu hér
ásamt móðursystkinum mínum,
sem giftust aldrei. Hér var ég
meira og minna alveg þar til ég
fór í skóla á Flateyri. Þangað höfðu
foreldrar mínir flutt þegar ég var
á öðru ári og hafa verið þar síðan.
En við sex systkinin vorum fram
og til baka á milli Flateyrar og
Ingjaldssands. Það var alltaf
kappsmál að komast hingað og
hjálpa í sauðburði, heyskap og
göngum. Á þessum tíma, þegar
afi og amma bjuggu hérna, voru
sjö bæir í byggð á Ingjaldssandi.
Því var hópur af börnum allsstaðar. Þegar ég kom hingað í
jólafrí voru kannski um 60-70
manns á svæðinu.“
Þegar Bettý var í öðrum bekk
gagnfræðaskólans á Flateyri fékk
fjölskylda hennar óvænt tilboð.
„Amerísk frænka mín og maðurinn hennar buðu foreldrum mínum að senda eitt af okkur systkinunum út til þeirra til að taka níunda bekkinn þar. Það hittist
þannig á það var ég. Auðvitað
var ekki auðvelt fyrir foreldra
mína að gera svona upp á milli
barnanna og senda út. Fyrst á
8

Kennedy flugvöll í New York og
svo alla leið á vesturströndina
þar sem frænka mín bjó. Sjálf
talaði ég enga ensku og þau ekki
íslensku. Þetta var heljarinnar
ákvörðun árið 1972. En út fór ég
og gekk í skóla í Norður-Kaliforníu í eitt ár. Ég ferðaðist líka
mikið með þeim hjónum og þekki
bæði Kaliforníu og Nevada mjög
vel. Það má segja að ég hafi
eignast mitt annað heimili þarna
úti og þessi tími breytti manni og
þroskaði. Frænka mín dó fyrir
fimm árum en hann er enn á lífi
og við tölum saman einu sinni í
mánuði, rétt eins og við höfum
gert all tíð síðan ég bjó hjá þeim.“

Á Ingjaldssandi frá ‘89
Þegar Bettý snéri aftur frá
Bandaríkjunum fór hún á Núp
en síðan í Húsmæðraskólann á
Laugum í Reykjadal.
„Mamma hvatti okkur alltaf til
að fara suður og kynnast einhverju
öðru. Því fór ég til Reykjavíkur
að vinna á kaffiteríunni á Loftleiðum. Kom síðan heim aftur
þegar ég varð ólétt af dóttur
minni, Kristínu. Þá breytast hlutirnir og maður sækir í tengslanetið frekar en að standa einn í Reykjavík. Ég keypti mér litla íbúð á
Flateyri og vann bæði á hótelinu
á Ísafirði og frystihúsinu á Flateyri. Hefðu göngin verið komin
hefði ég líklega haldið mig við
Ísafjörð því ég var komin með
slæman handadofa og skrokkurinn á mér þoldi illa vinnuna í
frystihúsinu.“
Árið 1989 flutti Bettý á Ingjaldssand og hefur búið þar óslitið
síðan. „Þá var eiginlega slegist
um allt sem var laust og unga
fólkið vildi búa hérna. Við vorum
þrjú sem hófum loðdýrabúskap
á sama tíma. Ég og tveir bræður
fram í Hrauni sem voru með sitthvort húsið og reksturinn. Það
var nokkur uppbygging í gangi
og á þessum tíma grunaði mig
aldrei að ég ætti eftir að enda hér
ein. En árin á eftir fækkaði bara
og fækkaði.“

Kvótalaus
eftir málaferli
„Hraun fór í eyði árið 1995 og

móðurbræður mínir á næsta bæ
dóu með nokkurra daga millibili,
þá aldraðir menn. Ég var orðin
ein hérna árið 2001. Og þá var
nú bara eins og fólk yrði harðákveðið í að koma mér burtu. Af
því að ég átti ekki að vera hér ein
með barn. Á þessum tíma fékk
ég meira að segja á mig barnaverndarnefnd. Ég var náttúrlega
að koma mér upp vélum og tækjum en varð hressilega vör við að
kvenfólk átti ekki að vera að reyna
að koma sér áfram í búskap. Í
einum bankanum sagði einhver
starfsmaðurinn mér meira að
segja að hann ætlaði ekki að vera
það illgjarn að styðja við að ég
gæti búið hér ein áfram. Þá fór
ég bara í sláturhúsið í staðinn og
þeir sáu til þess að þeir sem ég
var að kaupa vélar af fengju borgað.“
Um svipað leyti stóð Bettý í
erfiðum málaferlum. „Upphaflega keypti ég Sæból 1 og Sæból
2 til helminga með bróður mínum. Þegar ég hóf minkabúskapinn gerðum við með okkur samkomulag sem ég taldi að ætti að
verja hans eign færi ég illa út úr
þeim búskap. Það samkomulag
varð að þrætuepli og endaði fyrir
dómstólum. Árið 2000 fór ég til
Danmerkur yfir jól en á meðan
seldi hann jörðina, án minnar
vitundar. Ég rétt náði að koma
inn bréfi til Ísafjarðarbæjar þar
sem ég benti á að ég hefði forkaupsrétt þar sem ég væri búin
að búa á jörðinni í 11 ár. En í
Héraðsdómi Vestfjarða hafði
honum verið dæmt nánast allt,
Sæból 1, meirihlutann af Sæbóli
2 og fjárkvótinn. Ég komst aldrei
með málið í Hæstarétt þar sem
ég átti einfaldlega ekki pening
fyrir lögfræðikostnaði. Þegar ég
leitaði til umboðsmanns Alþingis
fékk ég þau svör að þar sem ég
ætti í málaferlum við systkini
mitt fengi ég ekki aðstoð þaðan.“
Aðspurð um sjónarmið bróðursins í málinu, svarar Bettý:
„Hann hélt því fram að hann væri
búinn að borga meira en ég í öllu
og þetta voru deilur um uppgjör.
Hann vildi líka meina að ég, eins
og allir sem voru að byrja í loðdýrabúskap á þessum tíma, hefði
þegar fengið styrki og annað út
úr landabúnaðarbatteríinu út á

Sæból 2. Þar með fengi hann ekkert. Hinsvegar vorum við með
tvö lögbýlisnúmer og honum
stóð allt þetta sama til boða út á
Sæból 1.“

Ein í sókninni
Síðan málaferlunum lauk hefur
enginn fjárkvóti verið á Ingjaldssandi. „Á þessum tíma var ekki
löglegt að fara með kvóta úr héraði en einhvernveginn tókst bróður mínum það nú samt. Þar sem
ég er kvótalaus er ég ekki að fá
fullt verð fyrir mitt kjöt. Hinsvegar fór ég á námskeið í gæðastýringu á Hvanneyri og fæ hana
ofan á kílóverðið, þennan helming af því sem ég annars fengi
væri ég með kvóta. Mér datt ekki
í hug að fara að biðja Búnaðar-

sambandið um kvóta. Ég hélt bara
mínu áfram og mun gera það.“
Í dag er Bettý með 200 rollur á
vetrarfóðrun. „Svo eru það hænsni, hundur og köttur. En það sem
hefur haldið mér gangandi undanfarin ár er sala á handverki. Á
veturna bý ég til muni úr silfri
sem ég sel ásamt prjóni og selskinnsvörum yfir sumarið. Eins
býðst gestum að fá sér kaffisopa.
Það er talsvert rennerí hérna á
sumrin, fólk gengur á fjöllin eða
skoðar fjöruna og kirkjuna. Mest
kemur af fólki í ágúst og um
verslunarmannahelgina er alltaf
mikið gilli hérna. Þá er líka messað í kirkjunni.“
Sæbólskirkja var vígð 1929 en
í dag er Bettý sú eina sem borgar
sóknargjöld. „Kirkjan var friðuð
í sumar. Það fengust peningar úr
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Húsafriðunarsjóði svo við gátum
skipt um þak, lagað gluggana og
tekin hana í gegn. Ég vona að
hægt verði að halda henni við í
framtíðinni. Guðrún Edda Gunnarsdóttir er prestur og það er alltaf
messað um verslunarmannahelgina og stundum eru skírnir eða
giftingar. Næsta sumar verður
Þór fermdur í kirkjunni.“

Smalar og
háskólanemar
Undanfarin ár hefur verið vinsælt hjá háskólanemum á Ísafirði
að heimsækja Bettý og Ingjaldssand. „Það er alltaf viss hópur
sem kemur til mín á veturna og
hjálpar mér heilmikið í fjárhúsunum. Síðastliðinn laugardag
voru göngur og bara æðislegt

hvað það gekk vel. Við vorum
tæplega 40 manns í súpu hér á
eftir. Sumir eru að koma til mín í
þriðja eða fjórða skiptið. Nú síðast í morgun var ég að skutla
tveimur stelpum á Ísafjörð sem
höfðu verið hjá mér síðan í síðustu viku. Peter Weiss á heiður
skilinn fyrir að koma hingað og
halda þessu gangandi þarna á
Ísafirði. Ég tek líka eftir hvað
það er mikil keðjuverkun í kringum þessa krakka. Nú eru þau
farin að fá ættingja sína í heimsókn. Þetta skilar sér inn í samfélagið hérna og gerir það skemmtilegra. Þau koma líka mikið á
sumrin og fá að tjalda niður við
sjó. Þetta eru góðir krakkar og
mér er farið að þykja vænt um
þau. Eins er þetta náttúrlega
skemmtilegt fyrir Þór því hann
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kynnist fólki frá öllum heimshornum. Undanfarið hefur hann
verið að aðstoða kanadískan strák
sem er að rannsaka flundruna í
ósunum hér í kring.“

Heiðin og snjórinn
Þór gengur í grunnskólann á
Flateyri en í þorpinu býr líka
Kristín systir hans ásamt eiginmanni sínum Ívari. Frá Sæbóli
eru 54 kílómetrar á Flateyri en á
milli er hin óárennilega Sandsheiði „Ég keyri Þór fram og til
baka. Á mánudögum er hann
reyndar svo lengi í skólanum að
hann gistir hjá systur sinni og ég
næ í hann á þriðjudeginum. Í
vetur þegar fer að þyngja í heiðina mun ég keyra hann á Flateyri
á mánudögum og sækja hann á

föstudögum, þessa daga er mokað. Reyndar ber bænum skylda
til að koma honum fram og til
baka eigi síðar en klukkustund
eftir að skóla lýkur. En þar sem
er svona fjallvegur er erfitt að
fara eftir því.
Þegar fyrstu snjóar eru að teppa
hérna tekur rétt um klukkutíma
að keyra frá Núpi og moka í
gegn. Þegar líður á veturinn kemur auðvitað fyrir að hér fer allt á
kaf og þá þarf Þór að vera lengur
hjá systur sinni á Flateyri. Ég hef
stundum þurft að standa í stappi
við bæinn út af mokstri, oft í
kringum jól og páska. Það er líka
hægt að telja á annarri hendi
hversu margar stikur eru við veginn yfir heiðina. Þeir eru búnir
að setja góða merkingu í eina
erfiða beygju. Hér áður fyrr mátti

ekki flytja börn með skólabíl í
Dýrafirði nema að það væri
stikað með fimm metra millibili
heim að bæ. En um leið og það er
komið hér undir heiði má varla
setja niður stiku. Þeir slettu
reyndar í veginn í sumar og grófu
upp úr vatnsrásunum, en það er
eitthvað sem hefði átt að gera
fyrir 30 árum.“

Tvær frystikistur
Bærinn Sæból stendur fyrir
opnu hafi og auðvelt að ímynda
sér að norðanáttin geti látið finna
fyrir sér. „Jú, í vissum áttum getur
orðið stjörnuvitlaust veður hérna.
Ég elska norðanáttina þótt hún
geti orðið bandbrjáluð því þá er
jafnaðarvindur, stöðug stórhríð.
Áður fyrr varaði hún oft dögum
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saman en það hefur ekki gert
almennilegan norðanbyl nokkuð
lengi, heldur bara eitthvað sem
stendur í sólarhring eða svo. Ef
hann fer í sunnan og suðvestan
þá dettur hann í dúnalogn og
mikla sviptivinda, þá getur farið
að fjúka. Mér leiðast þessir umhleypingar sem hafa einkennt
undanfarna vetra. Það er betra að
hafa allt á kafi í snjó því þá má
fara um á snjósleða.“
Áður fyrr var póstflug þrisvar
í viku á Ingjaldssand en síðan
1999 hefur Bettý sótt póstinn á
Flateyri. „Þeir vildu reyndar að
ég næði í hann á Alviðru en ég
tók fyrir það að sækja póstinn
eitthvað út í móa. Þegar þetta
fyrirkomulag var tekið upp var
pósturinn flokkaður á Flateyri,
svo á Þingeyri og síðan sendur í
sveitina. Ég sá fyrir mér að það
yrði örugglega búið að bjóða mig
upp áður en kröfurnar næðu loks
í póstkassann á Alviðru. Því kýs
ég að sækja póstinn sjálf þótt
bensínstyrkurinn sé óbreyttur
síðan 1999 og dugi ekki lengur
fyrir startinu á bílnum.“
Bettý segist löngu orðin vön
því að lokast inni dögum saman
vegna snjóa. „Ég er með tvær
frystikistur, í annarri er kjöt en í
hinni brauð, fiskur og mjólk. Ég
á freðna mjólk árið um kring því
það gerist líka yfir sumarið að
stundum kemur enginn í nokkra
daga.“

Einveran lítið mál
Eru veturnir ekki langir á Ingjaldssandi?
„Nei, ég finn ekki fyrir því.
Þegar maður er komin með fé á
hús eru allir dagar jafnir og maður
fer bara í sína rútínu. Hér er mikill
gestagangur og ég er mikið á
ferðinni sjálf. Í dag var ég hjá
Steina á Kirkjubóli og skoðaði
líka fjósið hjá Árna á Vöðlum.
Síðan skellir maður sér á jólahlaðborð á Núpi, þorrablótið í
Holti og Stútung á Flateyri. Síðasta árið hefur reyndar allt bilað
sem getur bilað hjá mér og þá
kemst maður minna í burtu. Það
voru ekki bara vinnuvélarnar sem
gáfu sig heldur líka raftækin hér
inni í húsinu. Vélarnar mínar föttuðu það of seint að hrunið væri
búið,“ segir Bettý og hlær. „Ég
fékk aldrei að snerta tæki þegar
ég var krakki og því skiljanlegt
að maður snúi þau óvart í sundur
þegar maður er að þreifa sig
áfram.“
En hvernig líða kvöldin?
„Maður glápir á fréttir og veður
en annars er nú ekki mikið í sjónvarpinu. Ég hlusta mikið á útvarp
og kíki stundum í bók. Ég næ
internetinu í gegnum gervihnattadisk en það er hægvirkt. Hér er
ekki einu sinni gemsasamband
nema á blettum.“

Föst við
Aðspurð viðurkennir Bettý að
það geti verið erfitt fyrir sig að
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komast frá. „Það má segja að
best sé fyrir mig að fara í frí í
endaðan ágúst, áður en ég tek fé
á hús. En stundum vantar mig
einhvern til að leysa mig af og
það getur verið pirrandi að geta
ekki farið til Reykjavíkur og
stoppað í nokkra daga, heldur
þurfa að alltaf að vera á fartinni.
Ég þarf að sækja ýmislegt þangað, sérstaklega fyrir handverkið
og silfrið. Þótt maður geti gefið
hænum hressilega og eins hundum og köttum fer ég sjaldan að
heiman í marga daga. Þetta finnst
mér erfiðast við að búa hér. Síðastliðið vor vildi svo til að það
var fólk í Ástúni sem gat aðstoðað
mig og því komst ég í Skagafjörð
í nokkra daga. Það eru komin
fjögur ár síðan ég fór með Kvenfélagi Þingeyrar til Danmerkur,
þá björguðu Kristín og Ívar mér.
Þótt þau geti reddað mér um helgar eru þau auðvitað í vinnu sjálf.“

Breyttir tímar
Hefur samfélagið á Vestfjörðum breyst?
„Áður byggðist náttúrlega allt
upp á fiskvinnslu en nú eru allir
togararnir farnir. Um leið er fólk
farið að mennta sig meira og
ekki tilbúið að koma til baka og
fara inn í frystihús. Hér vantar
eitthvað sem nær menntafólkinu
okkar aftur heim. Kannski má
efla háskólasetrið á Ísafirði enn
frekar og þetta svæði hlýtur að
vera gott fyrir hverskyns rannsóknir á fiski.
Nú orðið þarf maður líka að
sækja allt inn á Ísafjörð. Þótt
þjónustan og búðirnar þar séu
ágætar er dýrt að versla á Ísafirði.
Því miður, maður vill styðja sína
heimabyggð. En að ætla sér að
finna til dæmis ódýrar gallabuxur
til að vinna í er ekki hægt á Ísafirði. Því neyðist maður til að
fara í pöntunarlistana eða redda
sér á vinum og kunningjum sem
eiga leið suður.“
Það er farið að rökkva þegar
blaðamaður kveður Bettý á bæjarhlaðinu, en áður tekur hún af
honum loforð. „Viltu hringja og
láta mig vita þegar þú ert kominn
heim til þín. Það er svo mikið af
steinum þarna á heiðinni sem
geta skorið dekk og þar er ekkert
símasamband.“
– Huldar Breiðfjörð.

Dóra Hlín Gísladóttir.

Þarfnast frekari umræðu
„Hugsanlega er það niðurstaðan að skynsamlegast sé að
gera eitt stórt hátæknisjúkrahús
og við skulum ekki útiloka það,
en umræðan um spítalann hefur
aldrei farið almennilega fram,
ég er sammála Sighvati í því,“
segir Dóra Hlín Gísladóttir,
efnaverkfræðingur á Ísafirði,
um grein Sighvatar um byggingu nýs hátæknisjúkrahúss í
Reykjavík og áhrif þess á framtíð heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Dóra Hlín, vann
skýrslu á síðasta ári ásamt Ísfirðingnum Kristni Hermannssyni hagfræðingi, um áhrif niðurskurðar á Heilbrigðisstofnun

Vestfjarða, en fyrirhugað var að
skera niður framlög til stofnunarinnar um 185 milljónir króna,
sem horfið var frá að hluta.
Í skýrslunni er bent á að niðurskurður heilbrigðisþjónustunnar
auki kostnað við búsetu á Vestfjörðum auk þess sem meiri fjarlægð frá sérhæfðri læknisþjónustu bjóði heim þeirri hættu að
sjúklingar verði fyrir heilsutjóni
því þeir komast ekki undir læknishendur í tæka tíð. Dóra Hlín
segir að eins og staðan sé í dag
gildi þessi rök ennþá og því væri
það slæm hugmynd að loka
sjúkrahúsinu á Ísafirði. „Þessi rök
halda alveg þó að hátæknisjúkra-

hús yrði byggt í Reykjavík,
því eins og við bendum á í
skýrslunni eru það samgöngumálin sem skipta okkur mestu
máli og það hefur ekkert breyst,“
segir Dóra Hlín.
Líkt og Sighvatur, nefnir Dóra
Hlín að betur þurfi að ræða
hvaða áhrif sjúkrahúsið hafi á
landsbyggðina, önnur sjúkrahús og heilbrigðisþjónustuna
í heild sinni. „Ég hef ekkert á
móti stóru háskólasjúkrahúsi
en við þurfum að ræða hvort
það þurfi, hvers vegna og fyrir
hvern það er, en það hefur
ekki verið gert almennilega,“
segir Dóra Hlín. – asta@bb.is

Bolungarvíkurgöng eins árs
Eitt ár var liðið á sunnudag
frá því jarðgöngin milli Bolungarvíkur og Hnífsdals voru
opnuð fyrir umferð. Framkvæmdir við göngin tóku tvö
ár og var mikil gleði meðal
íbúa á opnunardaginn enda
höfðu íbúar í Bolungarvík beðið lengi eftir göngunum. Elías
Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungarvík, segir það hafa verið
mikinn léttir fyrir íbúa að fá
örugga leið milli staða því Bolvíkingar urðu að aka veginn
um Óshlíð í hverju sem gekk
á. „Aðrir íbúar á svæðinu, sem
nú aka óhikað um jarðgöngin,
slepptu því jafnvel áður að aka
veginn um Óshlíð ef þeir mátu
ástandið óstöðugt eða hættulegt. Í dag er hægt að nýta aðstöðuna í Bolungarvík mun
betur og sem dæmi má nefna

að nú er skólabörnum í Súðavík
ekið til Bolungarvíkur til sundkennslu,“ segir Elías.
Samvinna í íþróttamálum hefur aukist á milli bæjarfélagana
og samstarf yngri flokka er auðveldara vegna betri samgangna.
Elías telur að það samstarf eigi
eftir að aukast og börn og unglingar eigi í auknum mæli eftir að
sameinast á æfingum, ýmist í
Bolungarvík eða á Ísafirði. Að
sögn Elíasar hefur atvinnutækifærum Bolvíkinga fjölgað því
mun fleiri eru tilbúnir að sækja
vinnu á milli byggðarlaga vegna
öruggra samgangna. Engin úttekt
hefur verið gerð á því hversu mörg
störf eru sótt á milli byggðarlaganna, en Elías segir ljós að þeim
hafi fjölgað. Bolvíkingar fara
einnig meira til Ísafjarðar að
versla en áður. „Tilfinning mín

er sú að velta í dagvöruverslun
hafi minnkað í Bolungarvík
og Bolvíkingar leiti meira á Ísafjörð til að versla, það er reyndar eitthvað sem búist var við
með betri samgöngum. Um
það hef ég þó ekki tölur. Á
móti kemur að fólk úr nágrannabyggðunum hefur eitthvað fjölgað í verslunum hér og svo auðvitað ferðafólki almennt, þannig að ýmis tækifæri eru fyrir
hendi,“ segir Elías.
Eftirspurn eftir húsnæði hefur aukist og íbúðaverð hækkað
með tilkomu gangana. Þá hefur roforkuöryggi aukist með
nýjum háspennustreng í gegnum jarðgöngin, sem áður voru
í loftlínu. „Niðurstaðan er sú
að það er enginn vafi á að
göngin hafa haft mikil áhrif til
hins betra á lífsgæði íbúa“.
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Egill annar
aflahæstur
Dragnótabáturinn Egill ÍS
frá Flateyri hefur fiskað vel
undanfarna mánuði. Þrátt
fyrir að vera einn af minnstu
dragnótbátunum, hefur hann
blandað sér í toppbaraáttuna
um aflahæstu dragnótabátana í allt sumar. Í júlí og
ágúst var Egill ÍS aflahæstur,
með 122 tonn í 13 róðrum í
júlí, og tæp 124 tonn í 18
róðrum í ágúst.
Þá hefur báturinn einnig
fiskað vel í september en hann
er annar aflahæstur það sem
af er mánuðinum, rétt á eftir
Hásteini ÁR sem er mun
stærri bátur.

Kristín ráðin
Kristín Ósk Jónasdóttir
hefur verið ráðin kennslustjóri við Háskólasetur Vestfjarða. Kristín Ósk starfaði
áður sem grunnskólafulltrúi
á Skóla og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar. Hún
hefur víðtæka reynslu úr
skólakerfinu, bæði sem kennari og skólastjóri, en hún lauk
kennaranámi frá Kennaraháskóla Íslands auk viðbótarnáms í stærðfræðikennslu.

smáar
Til leigu er 3ja herb. íbúð í þríbýli á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í síma 867 7804 (Helga).
Til leigu er nýlega uppgerð
53m², 2ja herb. íbúð að Miðtúni 27 á Ísafirði. Íbúðin er laus
til leigu frá 1. október. Frekari
upplýsingar í síma 861 0042.

Nýr Siggi
Bjartar ÍS
Nýr línubátur, Siggi Bjartar
ÍS-50, hefur bæst í flota Bolvíkinga. Siggi Bjartar kemur í
stað minni báts með sama
nafni. Að því er segir á vefnum
vikari.is, hét báturinn áður
Happadís GK og hafði legið
óhreyfður um nokkurt skeið,
en var í hópi aflahæstu smábáta landsins á árunum 2007
og 2008. Báturinn sem Siggi
Bjartur leysir af var 8 tonna
Cloepatra. „Við komumst
fljótlega að því að sá bátur var
of lítill til að stunda veiðarnar
á veturna í misjöfnum veðrum
þegar langt er róið. Við ákváðum því að stækka við okkur á
ný og erum nú komnir með
yfirbyggðan, helmingi stærri
bát,“ sagði Runólfur Pétursson útgerðarmaður og skipstjóri Sigga Bjartar ÍS í
samtali við Fiskifréttir.
– asta@bb.is

Siggi Bjartar ÍS í höfninni í Bolungarvík. Mynd: vikari.is.

Úttekt gerð á rekstri Ísafjarðarbæjar
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að ganga til samninga við ráðgjafafyrirtækið HLH
ehf., um úttekt á rekstri Ísafjarðarbæjar. Daníel Jakobsson bæjarstjóri átti óformlegan fund með
starfsmanni Eftirlitsnefndar með
fjármálum sveitarfélaga og með
tilvísun til þeirra viðræðna var
samþykkt samhljóða í bæjarstjórn
að semja við HLH en að fyrirtækinu stendur hagfræðingurinn og
fyrrverandi bæjastjóri á Ísafirði,
Haraldur Líndal Haraldsson.
„Hann ætlar að taka þátt í því

rýna í reksturinn, bera hann saman við önnur sveitarfélög og
skoða hvað megi betur gera. Þetta
verður unnið í teymisvinnu hjá
ráðgjafanum, mér og fjármálastjóra,“ segir Daníel Jakobsson bæjarstjóri.
„Reikningarnir eru orðnir ansi
kostnaðarsamir hjá okkur, bæði
hafa rekstrargjöld og laun hækkað en laun eru orðin ansi hátt
hlutfall af rekstri bæjarins, þrátt
fyrir að við höfum þurft að fækka
starfsfólki. Tekjurnar hafa ekki
vaxið í takt við hækkun á gjöld-

um og því ákváðum við að fara
þessa leið til að sjá hvernig best
væri að ná fárhagsáætlun saman
fyrir næsta ár.“
Daníel taldi best að fyrst yrðu
skoðuð útgjöld til fræðslumála
og félagsmála, þar sem það væru
fjárfrekustu málaflokkar í rekstri
bæjarins. Bæjarfulltrúar Í-listans
lögðu hins vegar fram bókun þar
sem áhersla er lögð á að allir málaflokkar í rekstri bæjarins yrðu
skoðaðir og að niðurstöður úttektarinnar yrðu kynntar á íbúafundi. „Gert er ráð fyrir að þetta

verði þriggja mánaða verkefni
og við erum á fullu að vinna í
fjárhagsætlunargerðinni. Það var
því mín hugmynd að í staðinn
fyrir að einblína á að fá eina
skýrslu í lokin að byrja á fræðsluog félagsmálunum þar sem þau
eru stærstu pakkarnir og sjá hvort
hægt væri að koma einhverju af
því sem þar kemur fram í fjárhagsætlunina fyrir næsta ár. En
það var að bara ein hugmynd af
mörgum og að sjálfsögðu verða
allir krókar og kimar skoðaðir.“
– thelma@bb.is

Fólk í fyrirrúmi
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að
fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt
fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
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Það er nauðsynlegt að breyta opinberri umræðu á Íslandi og
setja fólk í forgang. Það skiptir öllu til þess að við fáum lifað á Íslandi. Að heyra stjórnmálamenn tala hvern við annan er skelfilegt.
Orðbragð og framsetning, skammir og hrakyrði eru yfirgengileg
og öllum til skammar. Þessu þarf að breyta. Hvernig á þjóðin að
hafa trú á fólki sem kann sér ekki hóf í orðræðu? Það er ekki hægt
að ætlast til þess. Og pólitíkusar eru þjónar almennings, ekki yfirstétt. Því mega þeir ekki gleyma og þeir eiga að láta persónulega
hagsmuni víkja fyrir þeim sem eru heildinni til góðs. Það þarf að
skoða samhengi hlutanna og ekki má gleyma því að þjóðin borgar
skattana og þeim laun. Það á að fara vel með fólk og fé þess.
Á það hefur verið bent að tré og grjót voru í fyrirrúmi á Vestfjörðum þegar að því kom að ákveða vegarstæði um Barðastrandarsýslur. Ekki fékk heildin að njóta ákvarðana um bættar samgöngur.
Ef fólk nýtur sín ekki og að ekki sé talað um að því finnist það
niðurlægt er ekki von á góðu. Það mun fyrr en síðar koma niður á
stjórnmálamönnum. Þeir þurfa að tempra framkomu sína og
orðræðu til að vinna traust kjósenda. En þeim er einnig nauðsynlegt
að skoða þarfir fólks og alla möguleika á því að mæta þeim.
Við Vestfirðingar höfum átt á stjórnmálamönnum að skipa sem
hugsa um Vestfirði og fólkið þar. Þannig þingmenn finnast enn.

Þeir eiga þó undir högg að sækja og þurfa stuðning annarra og
fá hann stundum en ekki í samgöngumálum eins og er. Hinu
má alls ekki gleyma að margt gott hefur verið gert og sumt
hreinlega byltingarkennt. En samband þarf á Suðurfjörðum
við aðra hluta Vestfjarða og aðra hluta Íslands. Þar brennur eldurinn heitast í augnablikinu. Við vonum að það takist að finna
góða lausn, en jarðgöng eru ekki besti kosturinn í Austur
Barðastrandarsýslum. Vegur með ströndinni er lausnin og þá
lausn þarf að vinna hratt og örugglega.
Við Vestfirðingar um allan fjórðunginn erum þakklátir fyrir
það sem vel er gert og fögnum því að nú hillir undir lausn á vistunarvanda aldraðra á norðurhluta Vestfjarða. En við erum
heild og viljum bæta samgöngur og biðlum því til yfirvalda að
skoða alla möguleika á því að finna fljótt og vel lausn að vegasamgöngum til Patreksfjarðar og Vesturbyggðar allrar, þar
með talið Tálknafjarðar.
Það er hægt að gera með því að leggja margumræddan veg
um Djúpafjörð og fyrir Gufufjörð. Annar kostur er að fara um
Reykhóla og fyrir þrjá firði og bæta við Þorskafirði.
Hver sem lausnin verður er um lífsnauðsynlega vegabót að
ræða.
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Leggst sjúkrahúsþjónusta af?
„Menn hafa rætt mikið um staðsetninguna, um arkitektúrinn og
um byggingarkostnaðinn. En lítið sem ekkert um til hvers á að
gera þetta allt saman og hverjar
verða afleiðingar, eftirköstin og
áhrif þess,“ segir Sighvatur Björgvinsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, í grein sem hann ritar á
bloggsíðu sína á DV um byggingu nýs hátæknisjúkrahús í
Reykjavík. Áformin um nýtt hátæknisjúkrahús eru ekki lítil, en í
því á að veita þjónustu í nær
öllum viðurkenndum sérgreinum
í læknis- og hjúkrunarfræði. Í
greininni veltir Sighvatur því fyrir sér hvernig lítil þjóð, sem hingað til hefur þurft að senda nýútskrifaða lækna frá Háskóla Íslands út fyrir landssteinana til að
sækja sérmenntun, ætli nú að hafa
burði til að kosta menntun þeirra
hér á landi.
„Má ekki auðveldlega sjá að
verið er að reisa þjóðinni hurðarás um öxl,“ spyr Sighvatur, en
að hans mati er 320 þúsund

manna þjóð ekki í neinu fær um
það; hvorki fjárhagslega né hvað
sjúklingafjölda snertir. Sighvatur
sagðist í samtali við BB telja að
ef byggja ætti svo stóran spítala
hjá svo fámennri þjóð, þá hlyti
að hvíla á bak við það ákvörðun
um að allar almennar sjúkrahúsaðgerðir færu þar fram. En hvað
verður þá um sjúkrahúsin á
landsbyggðinni, á Ísafirði, Selfossi, Akranesi, Sauðárkróki,
Akureyri, Neskaupstað, Vestmannaeyjum og skurðstofuna í
Keflavík? „Sennilega verður
spítalinn á Akureyri sá eini sem
sleppur. Þegar verið að tvöfalda
húsrýmið og auka svona mikið,
svo ekki talað sé um að taka upp
hjá fámenni þjóð kennslu í sérgreinum, þá myndi ég telja að
eina forsendan fyrir slíkum
rekstri sé að leggja hin sjúkrahúsin niður. Ég tel réttast að áður
en menn fara af stað með svona
byggingu þá verður að liggja fyrir
hvaða stefnu menn ætla að marka
í málefnum sjúkrahúsa á Íslandi,

Ólöglega staðið að uppsögn
Kærunefnd jafnréttismála hefur komist að þeirri niðurstöðu að
Skjólskógar á Vestfjörðum hafi
brotið lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla þegar
konu var sagt upp störfum á síðasta ári. Frá því er greint á mbl.is
að Skjólskógar á Vestfjörðum
sögðu kæranda, sem er kona, upp
störfum þann 23. september
2010. Kærandi taldi að brotið
hafi verið gegn jafnréttislögum
með því að segja henni upp störfum fremur en öðrum hvorum
þeirra karlmanna er störfuðu hjá
stofnuninni. Skjólskógar á Vestfjörðum töldu hins vegar að uppsögn kæranda hefði verið nauðsynleg í ljósi mikils niðurskurðar
á fjárframlögum til Skjólskóga á
Vestfjörðum.
Þrír störfuðu hjá Skjólskógum,
tveir karlar og ein kona. Framkvæmdastjórinn var karl og taldi
kærunefndin að ekki hefði komið

til greina að segja honum upp
störfum. Valið hafi því staðið
milli hinna tvegga starfsmannanna. Við úrlausn málsins var
gerður samanburður á þeim þáttum sem taldir eru upp í lögunum
það er menntun og starfsaldur.
Konan var með meiri menntun
og lengri starfsaldur en karlinn
sem með henni starfaði.
Kærunefndin taldi að Skjólskógar hefðu ekki lagt fram gögn
sem sýndu fram á að málefnalegt
mat hafi átt sér stað eða að málefnalegar ástæður að öðru leyti
hafi legið til grundvallar ákvörðun um uppsögn kæranda umfram
þann starfsmann er gegndi starfi
svæðisstjóra. Það var því álit
nefndarinnar að Skjólskógar
„hafi ekki sýnt fram á að aðrar
ástæður en kynferði hafi legið til
grundvallar ákvörðun um uppsögn kæranda“.
– thelma@bb.is
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Sighvatur Björgvinsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra.
en það hefur ekki verið gert opin- leggjast af, mér sýnist það liggja hús. Sjúkrahús á landsbyggðinni
í augum uppi,“ svarar Sighvatur. hafa verið undir stöðugum árásberlega,“ segir Sighvatur.
En má ekki ætla að slík stefnu- Aðspurður hvort að heilbrigðis- um frá niðurskurðarhnífnum síðmörkun sé til innan heilbrigðis- ráðuneytið hafi ekki gert kostn- ustu ár og er því að undra að fólk
ráðuneytisins? „Ég myndi ætla aðaráætlun um hvernig reka eigi óttist um stöðu sína? En líkt og
það, ef það á að tvöfalda umsvif nýja spítalann svarar Sighvatur Sighvatur bendir á þá verður að
Landsspítalans frá því sem nú er að hann myndi halda að svo væri ræða þessi mál. „Ég er ekki
þá verður það ekki gert nema með en hann hafi aldrei fengið að sjá endilega að segja að þetta sé vitöðru móti en því að taka allan slíka áætlun.
laust eða komi ekki til greina, ég
hefðbundinn sjúkrahúsrekstur
Lítið sem ekkert hefur verið vil bara að menn ræði þetta svo
þangað inn. Þá yrði eftir hjúkrun rætt um framtíð sjúkrahúsþjón- fólk viti að hverju það er að ganga,“
og hugsanlega einhver eftirmeð- ustu á landsbyggðinni í samhengi segir Sighvatur.
– asta@bb.is
ferð, en skurðstofur hljóta að við framtíð nýs hátæknisjúkra-

Auglýsing um deiliskipulag, Ísafjarðarhöfn, Ísafirði, Ísafjarðarbæ
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkt ofangreinda deiliskipulagsbreytingu á fundi sínum þann 15. september 2011.
Deiliskipulagsbreytingin felur í sé að ný lóð, Ásgeirsgata 1a, bætist við
suðvestan við Ásgeirsgötu 3, sem einnig fær skilgreinda lóð. Lóðin er
ætluð fyrir gistiheimili og skylda stafsemi, allt að 1097,25 m² að stærð.
Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum á lóðinni en að bílastæði við Ásgeirsgötu,
gengt Suðurgötu 11, verði nýtt sameiginlega með Safnasvæðinu í Neðstakaupstað. Aðkoma gesta að gistiheimilinu verður um safnasvæðið. Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is
frá og með 29. september 2011 til og með 11. nóvember 2011. Þeim sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 11. nóvember 2011.
Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem ekki gera athugasemdir
við skipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Ísafirði 20. september 2011.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.
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Tankstjórinn
og tónlistin
Önundur Hafsteinn Pálsson,
hljóðmaður, tónlistarkennari,
upptökustjóri og tankstjóri með
meiru, man fyrst eftir sér við
trommusettið. Önundur, sem
iðulega er kallaður Önni, hefur
komið að fjömörgum verkefnum
og viðburðum á undanförnum árum. Nú síðast fylgdi hann Fjallabræðrum til Eyja og lét til sín
taka á tónlistarhátíðinni Gærunni. Hann hefur að auki
tekið upp allt frá þungarokkshljómsveitum til
kammerkóra í Tankinum, hljóðveri hans
á Flateyri. Blaðamaður settist niður með Önna kortéri eftir að síð-

ustu tökum lauk
og fékk hann til að segja
sér undan og ofan af tónlistinni, Tankinum og nýjustu
framtíðaráformunum.

Lærði á gítar
hjá ömmu
Tónlistarferill Önna hófst
14

á blokkflautu fyrir mörgum árum. „Ég byrjaði á henni - gera
það ekki allir?“ spyr hann. „Þar
næst fór ég að spila á píanó, svo
básúnu. Ég lærði líka á bassa og
gítar, auðvitað. Ég lærði á gítar
hjá ömmu, Stínu fínu, sem flutti
inn og seldi flamenco-gítara hérna á Flateyri. Hún seldi líka hljóðsnældur, kennsluspólur frá gítarskóla Ólafs Gauks. Þetta var
reyndar svolítið fyndið system þetta var náttúrulega snælda. Ég
var með kasettutæki sem gekk á
batteríum. Eftir vissan tíma var
batteríið orðið lélegt og spólan
fór að spilast hægar. Það var
svona stillingarkafli á spólunni,
þar sem maður gat fengið tóninn.
Hann lækkaði náttúrulega alltaf
og lækkaði, svo maður var kominn með ansi djúpan gítar fyrir
rest,“ segir hann frá og hlær við.
Það eru hins vegar helst trommurnar sem eiga hug Önna hvað
hljóðfærin varðar, en hann lærði
slagverksleik í FÍH og hefur kennt
á hljóðfærið síðustu níu árin. „Ég
hef eiginlega alltaf trommað. Ein
af mínum fyrstu minningum er
niðri í kjallara hjá ömmu og afa
þar sem Barði, bróðir hans pabba,
var með trommusettið sitt. Ég
var svo stuttur að ég náði ekki
niður á pedalana og hann varð að
styðja við mig svo ég dytti ekki.
Ég man eiginlega ekki eftir því
hvernig það er að kunna ekki að
tromma,“ segir Önni og brosir.
„Þegar ég var svona tíu, ellefu
ára, flutti Birkir Þór Guðmundsson, bróðir mömmu, hingað á
Flateyri með sína fjölskyldu. Fyrsta kvöldið sem hann var hérna
kom hann til pabba og sagði:
jæja, nú er ég kominn með bílskúr, nú fær drengurinn trommusett. Hann vissi bara að ég ætti
að vera trommari - ég var alltaf
að berja eitthvað. Ætli við getum
ekki sagt að ég hafi bara svolítið
orðið Önni eftir að ég eignaðist
mitt trommusett. Það sást líka
alveg á einkunnunum að ég var
farinn að gera eitthvað annað!
Ég tapaði mér aðeins, með gettóblasterinn í botni fyrir aftan mig,“
segir hann og hlær.

Lærði að taka
upp á teip
Önni var ekki sérstaklega aldraður þegar hann fór að reyna
fyrir sér í hljóðupptökum. „Þegar
ég var svona þrettán keyptum ég
og Stebbi vinur minn, Stefán
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Sælkeri vikunnar er Jón Þór Þorleifsson á Ísafirði

Smalabrauð að hætti Jón Þórs
Sælkeri vikunnar deilir með
lesendum BB uppskrift að brauði
sem hann kallar Smalabrauð.
„Þetta er uppskrift að brauði
sem er ger- og sykurlaust, sambland af ýmsum uppskriftum
héðan og þaðan og hefur alltaf
staðið fyrir sínu og er sívinsælt
hjá gestum.“
Smalabrauð
5dl gróft spelt (stundum
blanda ég bæði grófu og fínu
spelti)
Steinar Jónsson, fjögurra rása
segulbandstæki saman og fórum
að taka upp hérna í Litla-Holti.
Þar komum við okkur upp fyrsta
vísinum að hljóðveri á Flateyri,
sem þróaðist svo eiginlega út í
að verða Tankurinn,“ segir hann
frá. „Ég hef samt alltaf haft mjög
mikinn áhuga á upptökum. Þegar
ég var svona þrettán ára breytti
ég herberginu mínu í hátalara.
Og ætli ég hafi ekki verið svona
sextán, sautján ára þegar ég fékk
að sitja við hliðina á Pétri Hjaltested í Hljóðsmiðjunni í Hafnarfirði. Ég fékk stúdíóið ódýrt til
að taka að mér bílskúrsbönd og
æfa mig. Þá var bara notað segulband - ég er það gamall að ég
lærði að taka upp á teip. Svo hélt
ég bara áfram og fór á öll námskeið og allt sem var í boði á
Íslandi, sem var nú ekki mjög
mikið. Ég fór á fyrsta námskeiðið
sem var haldið hér. Svo fór ég
líka til Noregs og hélt áfram í
upptökufræðum þar,“ segir Önni.
„Ég skil svona hluti. Ég skil
ekki fótbolta og mun aldrei gera,
en ég skil alveg fólk sem hefur
áhuga á fótbolta því ég er svo
mikill dellukall sjálfur. Fyrir mér
er fótbolti algebra og hávaði. En
hljóð er eitthvað sem ég skil.
Hljóðmenn eru rosalegir nördar
og maður fer ekkert í þetta án
þess að hafa hrikalega gaman af
þessu. Þetta er svolítið eins og
að vera heilaskurðlæknir, það er
alltaf að koma ný og ný tækni,
og ef þú fylgist ekki algjörlega
með þá geturðu bara gleymt
þessu,“ segir Önni. Atvinnunni
fylgja þó ákveðnir kvillar, eins
og títt er um öll störf.
„Ég er alveg hættur að geta
farið á tónleika, böll eða á barinn
eins og venjulegt fólk. Maður er
einhvern veginn alltaf í vinnunni
á þannig stöðum og fúnkerar bara
ekkert nema maður stigi Bakkusardansinn alla leið,“ segir hann
brosandi.

Öll flóran í Tankinum
Hljóðverið Tankinn setti Önni
á laggirnar árið 2006, eftir að
hafa snúið aftur á Flateyri með

1 dl sesamfræ
1 -2 dl All bran - mulið gróflega
3 stk vínsteinslyftiduft
1/2 tsk sjávarsalt
2 dl AB mjólk (stundum nota
ég sojamjólk ef ég á ekki AB
mjólk)
2 dl heitt vatn
svo smelli ég stundum hörfræjum eða sólberjafræjum með.
Þessu blanda ég öllu saman í
skál og hrærir mjög létt og geri
svo bollur og smelli á bökunareiginkonu sinni, Sigrúnu Svanhvíti Óskarsdóttur. „Ég var búinn
að vera í bænum að taka upp og
svona og svo fluttum við hjónakornin hingað vestur með barn í
maganum. Ég byrjaði á að setja
upp einhverjar græjur í bílskúr
hérna, en það var ekkert að gera
sig. Þá kom eiginlega ekkert annað til greina en Tankurinn, það
eru ekki mörg önnur hús hérna
sem virka svona vel,“ útskýrir
Önni, sem segir rekstur hljóðversins hafa gengið upp og ofan
á þessum árum.
„Þetta er búið að vera mjög
gaman, en þessi bransi er enginn
gullkista. Ég held það sé enginn
í þessu á Íslandi nema hafa alveg
ógeðslega gaman af þessu. Þú
ferð ekki í þennan bransa til að
græða peninga. Stundum er ekkert að gera og stundum svo mikið
að maður veit ekki hvað maður
heitir lengur, sér ekki fjölskylduna og ekki neitt. Síðasta árið
hefur verið steindautt. Þetta
gengur svolítið í bylgjum - það
koma ár þar sem að allir taka upp
heima hjá sér og svo koma ár þar
sem allir fara í stúdíó,“ segir Önni.
Glamúrinn sem einhverjir tengja
við stúdíótökur segir hann vera
misskilning. „Hann er nú yfirleitt
bara í bíómyndunum. Það er
gaman í stúdíóinu og það gerast
ýmsir skemmtilegir hlutir, en
þetta er vinna. Menn eru kannski
að spila í 18 tíma á dag, í tíu daga.
Þetta getur alveg tekið á sálina,
maður er stundum alveg tómur
eftir svona törn,“ segir Önni.
Á þessum árum hefur hann
tekið upp gríðarlega fjölbreytta
flóru tónlistar. „Þetta er alls konar
fólk og alls staðar að. Nú er hjá
mér hljómsveit frá Vík í Mýrdal
að taka upp gömlu dansana og
eitthvað skemmtilegt. Einn daginn tekur maður upp mega þungarokk og svo kammerkór hinn
daginn. Ég hugsa að það séu fá
hljóðver á Íslandi sem taka upp
jafn margar mismunandi tegundir tónlistar,“ segir Önni, sem
kveðst aðspurður leggja eigin
tónlistarsmekk alfarið á hilluna
þegar hann gengur inn í hljóðverið. „Ef maður ætlar að vera í
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pappír - úr uppskriftinni koma
ca 10 til 12 litlar bollur.
Svo er alltaf gaman að týna
saman allskonar grænmeti og
álegg úr ísskápnum og úr verður
svaka veisla
Bakið þetta í ca 15 mín við
200°C.
Ég skora á Dagný Geirsdóttur
á Ísafirði því ég hef aldrei labbað
út úr eldhúsinu hennar án þess
að vera pakksaddur og alsæll.
uppi í Tanka hjá mér til að spyrja
hvar þeir ættu að keyra út úr
bænum,“ segir hann frá.

Margmiðlun og forritun
í framtíðarplönunum

þessu á annað borð er það fyrsta
sem maður þarf að læra að sjá
tónlistina frá sjónarhorni listamannsins. Maður verður að skilja
hvað einstaklingnum finnst gott
við þetta. Ég er annars alæta; ég
hlusta á Slayer og jazz og allt þar
á milli,“ segir hann.
Þó að glamúrinn í kringum
upptökur sé kannski misskilningur er ógerningur að sleppa
því að spyrja um eftirminnilegar
og skringilegar uppákomur. Nóg
er til af slíkum sögum í tónlistarheiminum. „Ef ég legg höfuðið í
bleyti get ég nú örugglega fundið
þær margar,“ segir Önni og hlær
við. „Einu sinni var ég til dæmis
að taka upp mann sem var að
spila á Hammond. Hann hafði
slökkt ljósin frammi og við strákarnir vorum að spá í hvað væri
eiginlega í gangi þarna. Þá kveikti
hann á einhverjum lampa til að
leita að einhverju og við sáum að
hann sat kviknakinn við Hammondinn. Hann hefði nú alveg mátt
láta okkur vita af því, sko,“ segir
Önni og hlær við. „Það hefur
samt komið fyrir nokkrum sinnum að menn syngi naktir og
svona, sumum finnst það gott...“
bætir hann við.
Hann getur nefnt fleiri dæmi.
„Nú nefni ég engin nöfn, en þeir
taka það til sín sem það eiga...
Það kom hingað hljómsveit frá
Reykjavík, ægilegir töffarar. Þeir
voru eitthvað að misskilja glamúrinn í kringum þetta, héldu að
þetta væri bara sukk og svínarí.
Þeir voru ekki meira með á nótunum en það að þeir rötuðu ekki úr
sjoppunni í Tankinn og þegar
þeir voru að fara stoppuðu þeir

Þar sem upptökubransinn er
jafn sveiflukenndur og raun ber
vitni hefur Önni starfað við
ýmislegt annað líka: verið á sjó
og kennt við Tónlistarskóla Ísafjarðar, sem áður segir. Hann segist fá mikið út úr því að kenna.
„Ég er búinn að kenna fjölmörgum nemendum á þessum
níu árum og hef lært helling á
því sjálfur. Það er mjög skemmtilegt fólk sem vinnur þarna í tónlistarskólanum og ótrúleg gróska
í tónlistarlífi í Ísafjarðarbæ, það
er eiginlega bara rugl. Ég held
það megi alveg fullyrða að Ísafjörður sé með sterkari tónlistarbæjum á landinu. Það vantar
heldur ekki fyrirmyndirnar. Í öllum kynslóðum eru einhverjir
flottir. Krakkar eru farnir að
sækja svolítið í það að kunna að
spila af því að það er gaman og
það er töff!“ segir Önni, sem hefur sjálfur reynt að leggja áherslu
á gamanið í sinni kennslu. „Ég
hef alltaf reynt að kenna mínum
nemendum að að sé gaman að
spila: maður þarf ekkert að spila,
en það er rosalega gaman. Mér
finnst það reyndar vanta svolítið
inn í námskrá, að kenna krökkum
að leika sér. Mér finnst agalegt
að krakkarnir þurfi að spila Gamla
Nóa endalaust en læri ekki bara
vinnukonugripin. En það er ekki
kennurunum að kenna, þeir
fylgja auðvitað bara námsskrá
og reyna að kenna krökkunum
að leika sér,“ segir hann.
Auk tónlistarkennslunnar hefur Önni fikrað sig út í aðra
kennslu. „Ég er búinn að vera að
reyna að finna leiðir til að gera
eitthvað annað í Tankanum líka.
Ég hef haldið margmiðlunarnámskeið fyrir krakka og það er nú á
döfinni að halda því áfram.
Krakkarnir koma þá og gera stuttmynd eða tónlistarmynband. Þeir
læra að gera teiknimyndir, nota

vídeó, ljósmyndir, hljóðklippur
og alls kyns hluti tengda margmiðlun. Það er það sem krökkum
finnst gaman að gera í dag, að
búa til vídeó og eitthvað svona
skemmtilegt,“ segir Önni.
„Ég er samt svona Gísli á Uppsölum, ég ætla að gera þetta hérna
á Flateyri, þó það þyki örugglega
alveg agalegt að þurfa að keyra
yfir á Flateyri. Það er nefnilega
miklu lengra frá Ísafirði á Flateyri
en frá Flateyri yfir á Ísafjörð,
sko,“ segir hann og hlær. „Ég hef
lent í því að hitta foreldra nemenda sem hafa aldrei komið á
Flateyri og eru alveg steinhissa á
að ég keyri á milli. Þetta er styttra
en úr Grafarvoginum niður í bæ,
sko. Og engin umferðarljós.“
Þar fyrir utan hefur Önni hug á
að mennta sig meira, þó ekki í
tónlist. „Mig er búið að dreyma
um það lengi að læra forritun.
Ég hef gert ýmislegt; lært flugvirkjun og alls konar drasl.
Dellan fer með mig í margar áttir.
En þetta hefur mig lengi langað
að kunna almennilega. Tölvur
eru eitthvað sem ég skil. Ég held
við getum sagt að annað móðurmálið mitt sé tvíundarkerfið,“
segir hann og brosir við. „Ég hef
hug á að mennta mig meira í
þessu. Það er hægt að læra þetta
út um allt, en það fer að vísu
svolítið eftir því í hverju maður
vill sérhæfa sig. Það er hægt að
fara í venjulega tölvunarfræði,
bæði í iðnskólanum og svo í háskóla. Ætli ég taki ekki einhvern
grunn í því, en það sem ég hef
áhuga á er svolítið sérhæft,“ segir
hann frá og blaðamaður ber sig
eftir frekari útskýringum, en tekur eftir viðvörunarveifi frá Sigrúnu.
„Ég hef mikinn áhuga á kernelsmíðum,“ segir Önni. „Það er
svona hlutur sem er á milli hugbúnaðarins og stýrikerfisins, eitthvað sem þú sérð aldrei og veist
ekki af að er í tölvunni þinni.
Ætli ég byrji ekki á C++...“ segir
hann, og blaðamaður grípur tækifærið og þakkar fyrir sig áður en
það verður ískyggilega ljóst að
tvíundarkerfið er einmitt ekki
annað móðurmál hans.
15

16

FIMMTUDAGUR 29. SEPTEMBER 2011

