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Þegar starfið var í hendi týndi hann 
saman pjönkur sínar og kvaddi sitt fólk á 
flatlendinu.  Í hans huga var þetta verkefni 
til eins árs, eða tveggja ára, í mesta lagi. 
Einhversskonar millilending. En það hefur 
heldur betur teygst úr þeirri millilendingu 
því skyndilega eru liðin átta ár!

Ingi Björn Guðnason
– sjá bls. 10 – 13.

Önundarfjörður í vetrarskrúða
Ljósm. Ásgeir Helgi Þrastarson
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– Sjónarmið –  Hafdís Gunnarsdóttir

Ég ætla að gera iðnmenntun 
að umfjöllunarefni mínu í dag. 
Það vantar iðnmenntað fólk 
á Íslandi og reyndar á öllum 
Norðurlöndunum. Þörfin er 
mikil og tækifærin endalaus. 
Þegar ég var í grunnskóla var 
litið niður á iðnmenntun og var 
það eiginlega ekki rætt sem 
möguleiki. Við áttum að fara í 
bóknám, helst raungreinabraut, 
og þá voru okkur allir vegir 
færir. Sem betur fer hefur þetta 
viðhorf breyst í dag en þó ekki 
nógu mikið að mínu mati. Í 
síðasta pistli mínum talaði ég 
um að hér fyrir vestan vantaði 
tækifæri fyrir háskólamenntað 
fólk. En ég minntist ekkert á 
tækifærin fyrir fólk með iðn-
menntun, af því að stundum get 
ég verið þröngsýn eins og við 
öll. Ég áttaði mig ekki á því fyrr 
en ég ræddi við kunningja minn 
í síðustu viku að hér er mikil 

þörf fyrir fólk með iðnmenntun. 
Þetta er fólkið sem við eigum að 
reyna að fá vestur. 

Gleymum því ekki að hér 
getur fólk öðlast iðnmenntun í 
Menntaskólanum á Ísafirði. En 
gallinn er að það er ekki hægt 
að ljúka öllu iðnnámi hér og því 
fara margir suður til Reykjavíkur 
eða norður til Akureyrar til þess. 
Þetta fólk snýr ekki svo glatt aftur 
til okkar því það er kannski búið 
að koma sér afskaplega vel fyrir á 
nýjum stað. Við þurfum að bjóða 
upp á öflugt iðnnám hér fyrir 
vestan sem hægt er að ljúka hér. 
Metnaðarfullu  námi. Við þurfum 
að gera betur en við erum að gera. 
Svæðið okkar býður upp á mikla 
möguleika í þessum efnum og við 
viljum fá fólkið okkar aftur heim. 
Við erum með öflug fyrirtæki 
hér sem í samvinnu við mennta-
skólann geta komið að þessu 
námi með einum eða öðrum 

hætti og held ég að þau myndu 
stökkva á tækifærið vegna skorts 
á iðnmenntuðu fólki. Nú er ég 
ekki að kenna Menntaskólanum 
á Ísafirði eða skólameistaranum 
og mínum gamla kennara, Jóni 
Reyni, um þetta fyrirkomulag 
eins og það er í dag. Ég veit það 
fullvel að skólinn fær úthlutað 
ákveðinni upphæð og sennilega 
dugar hún ekki til að reka skólann 
með þeim hætti sem starfsfólkið 
vill. Starfsfólk MÍ gerir sitt allra 
besta og stendur sig vel. En að 
mínu mati þarf að setja meiri 
kraft í að hvetja fólk til að fara í 
iðnnám og vil ég fá þann kraft frá 
atvinnulífinu og ríkisstjórninni. 
Ég veit að það koma allsstaðar 
kröfur um að efla hitt og þetta 
sem stundum skiptir ekki miklu 
máli þegar litið er á heildina. En 
þetta skiptir í alvöru mjög miklu 
máli. Tökum hjúkrunarheimilið 
Eyri sem dæmi. Við byggingu 

þess þurfti að flytja fólk vestur 
til að klára verkið því við höfð-
um ekki nægan mannskap hér. 
Mörg fyrirtæki á Íslandi eru að 
flytja fólk til landsins til að ljúka 
verkefnum sínum af því það er 
mikill skortur á iðnmenntuðu 
fólki hér á landi. Af hverju erum 
við ekki að beina fólki í iðnnám 
með markvissum hætti? Ég skil 
þetta ekki.

En hvernig fjölgum við fólki 
í iðngreinum? Hvar liggja tæki-
færin? Að mínu mati þurfum 
við að efla stelpur og sýna þeim 
að iðngreinarnar eru virkilega 
spennandi kostur. Það eru töluvert 
fleiri karlar en konur í iðngreinum 
eins og málmsmíði, rafvirkjun og 
smíði og því hljóta allir að sjá að 
við þurfum að hvetja konur til 
iðnnáms. Markhópurinn er skýr 
í mínum huga en það verða aðrir 
að koma með leiðir til að selja 
þeim hugmyndina. Eins og ég 

minntist á áður erum við með 
öflug fyrirtæki hér fyrir vestan 
og tel ég afar brýnt að fá þau 
með í þetta verkefni. Fyrirtækin 
ættu til dæmis í samstarfi við 
grunnskólana að bjóða reglulega 
upp á flottar starfskynningar 
fyrir elstu nemendurna, þar sem 
þeir fá góða tilfinningu fyrir því 
sem er að gerast í samfélaginu 
okkar. Jafnvel bjóða upp á stutt 
starfsnám þar sem krakkarnir 
fá reynslu í iðngreininni. Lengi 
hafa flestar iðngreinar verið 
stimplaðar sem karlagreinar en 
því nær sem við vinnum okkur í 
áttina að jafnrétti sér fólk að það 
er bara bull. Iðngreinar eru fyrir 
alla og finnst mér komin tími til 
að við tölum um iðnnám sem 
alvöru kost fyrir alla krakka sem 
eru að útskrifast úr grunnskóla. 
Okkur vantar iðnmenntað fólk 
og möguleikarnir eru endalausir.

Hafdís Gunnarsdóttir

Gerum iðnnám að alvöru kosti

Heimsklassa jafnréttis-
ráðstefna á Ísafirði

Mikill fjöldi lagði leið sína á ráðstefnuna Í kjölfar Bríetar
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LeikskóLakennarar                                 
- LeikskóLinn sóLborg

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði auglýsir 
lausar til umsóknar tvær 100% stöður 
leikskólakennara. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi hefji störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Að vinna að uppeldi og menntun leik-
skólabarna samkvæmt starfslýsingu 
leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í 
skipulagningu faglegs starfs og foreldra-
samstarfi.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum   
  með ungum börnum æskileg
• Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt samningum 
launanefndar sveitarfélaga við viðkom-
andi stéttarfélag. Ef ekki fást leikskóla-
kennarar verða ráðnir starfsmenn með 
aðra uppeldismenntun eða starfsmenn 
leikskóla.

Umsóknir skulu sendar til Helgu Bjarkar 
leikskólastjóra á netfangið solborg@
isafjordur.is.  Nánari upplýsingar veitir 
Helga Björk í síma 450-8285 eða í gegn-
um tölvupóst.

Í kjölfar Bríetar – ráðstefna 
um jafnréttismál, var haldin á 
Ísafirði um helgina. Var ráð-
stefnan afar vel sótt, en um 
100 manns mátti finna í sal 
Grunnskólans á Ísafirði á laugar-
dag. Umgjörð og innihaldi var 
gerður afar góður rómur meðal 
hinna fjölmörgu ráðstefnugesta. 
Ráðstefnan hófst með mót-
töku í Safnahúsinu á Ísafirði 
á föstudag. Á laugardag voru 
fyrirlestrar og málstofur og 
lokahnykkurinn var kvöldverður 
á Hótel Ísafirði. 

Þórdís Sif Sigurðardóttir, einn 
af skipuleggjendum ráðstefn-
unnar segir skipuleggjendur 
afar ánægða með hvernig til 
tókst. „Við erum ánægðar með 
mætinguna, þrátt fyrir að það 
hefði verið gaman að fá fleiri 
karlmenn og fleiri ungar konur.“ 
Nefndi hún að afar vel hefði 
farið á með ráðstefnugestum og 
fyrirlesurum og mikil samheldni 
ríkt og segir fyrirlestra hafa 
farið fram úr björtustu vonum. 
„Tilgangi ráðstefnunnar er náð 
ef við höfum náð að valdefla 
einn einstakling og vonum við 
svo sannarlega að það hafi gerst“ 

segir Þórdís Sif sem nefnir að 
ekki sé laust við að spennufalls 
gæti meðal skipuleggjenda enda 
langur aðdragandi að ráðstefn-
unni og ófá handtök í kringum 
viðburð sem þennan. 

Á ráðstefnunni mátti finna 
mörg hugvekjandi erindi frá 
heimsklassa fyrirlesurum, en þar 
stigu á stokk utanríkisráðherra 
Íslands Gunnar Bragi Sveins-
son, rithöfundurinn Benja Stig 
Fagerland, Fida Abu Libdeh 
framkvæmdastjóri Geo Silica, 
kvikmyndagerðakonan Elísabet 
Rolandsdóttir, Saga Sigurðar-
dóttir dansari, Bryndís Sig-
urðardóttir framkvæmdastjóri, 
Vilhjálmur Árnason heimspeki-
prófessor, oddvitinn Unnur Val-
borg Hilmarsdóttir, ljósmyndar-
inn og rithöfundurinn Gabrielle 
Motola, Magnús Árnason fram-
kvæmdastjóri Laka ráðgjafar, 
Ásdís Olsen aðjúkt við Háskóla 
Íslands og mindfulness kennari 
og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 
formaður FKA. Allt fór þetta 
fram undir styrkri stjórn fundar-
stjórans Andreu Jónsdóttur sveit-
arstjóra Strandabyggðar. 

Viðbrögð við ráðstefnunni 

Saga Sigurðardóttir dansari 
og danshöfundur var með 

erindi, sem hún kenndi 
ráðstefnugestum nokkrar 
valdeflandi líkamsstöður.

Hér má sjá undirbúningshóp ráðstefnunnar

Staða 
Mikilvægasta framlag mitt til 

heimsins núna er að leggja metnað 
í uppeldi barnanna minna. 

Ég er lýðheilsufræðingur, að 
mennt og af ástríðu. Í augnablik-
inu er ég að vinna að undirbún-
ingi við að koma í framkvæmd 
verkefnum sem stuðla að heilsu 
og vellíðan á einstaklings- og 
samfélagsvísu. Það er því í 

farvatninu að það verði framlag 
mitt á atvinnumarkaði í fram-
tíðinni.  

Hvaðan ber þig að
Leið mín hingað hefur langa og 

þó nokkuð innihaldsríka sögu að 
baki en landfræðilega lýsingin, 
með dassi af persónulegum 
útskýringum, er í einni setningu 
þessi: Ég fæddist í Reykjavík, 
ólst upp á Kirkjubæjarklaustri, 
flutti að heiman 15 ára til að fara 
í framhaldsskóla í Reykjavík, fór 
til Akureyrar í háskólanám, flutti 
þaðan aftur til Reykjavíkur til 
að vera nær fjölskyldunni þegar 
von var á fyrsta barninu og þegar 
börnin voru orðin þrjú ákvað ég 
að flytja á þennan barnvæna stað, 

Ísafjörð. 
Hvati 

Kærleikurinn, þakklætið, virð-
ingin og lífsgleðin.

Fyrirmynd 
Ég hef ekki haft eina sterka 

fyrirmynd heldur hafa margir 
einstaklingar verið mér inn-
blástur á afmörkuðum sviðum. 
Ef ég tek dæmi um það hvað ég 
meina þá hefur Hrefna Sætran 
verið mér slk fyrirmynd. Hún 
sagði frá því í viðtali að hún hefði 
eftir útskrift úr matreiðsluskól-
anum gengið milli veitingastaða 
í Reykjavík en allstaðar fengið 
neitun um vinnu. Nú rekur hún 
tvö af vinsælustu veitingahúsum 
landsins, hefur gefið út bækur, 

verið með sjónvarpsþætti og 
fleira. Ég hef því þó nokkrum 
sinnum sagt við mig í hugan-
um „ég er Hrefna Sætran“ og 
haldið ótrauð áfram, þrátt fyrir 
neitanir þegar kemur að vinnu 
og verkefnum tengt mínum 
hugðarefnum. Ég gæti nefnt 
fjölmarga aðra einstaklinga en 
langar helst að minnast á það 
fólk sem stendur mér næst, þau 
sem tengjast mér fjölskyldu- og 
vinaböndum. Þau hafa öll verið 
mér slíkar fyrirmyndir, hvert á 
sínu flotta sviði. 

Æskudraumur
Mig langaði þá og í framtíð-

inni að dansa, brosa, njóta lífsins 
og vera í bleiku!

Dögg Árnadóttir

hafa verið jákvæð og ráðstefnu-
haldarar meðal annars verið 
beðnir að halda fund strax í 
vikunni um hver næstu skref 
verða á vegferðinni til jafnréttis. 

annska@bb.is
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Ritstjórnargrein

Samhugur í verki

Spurning vikunnar
Tekurðu þátt í Veturnóttum?

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

alls svöruðu 209.  
Já, auðvitað, sögðu 70 eða 33%  

nei, því miður, sögðu 64 eða 31%
nei, hef ekki áhuga, sögðu 75 eða 36%

Nú eru liðin 20 frá því snjóflóð féll á Flateyri við Önundar-
fjörð, það var mannskætt og það var hræðilegt. Árið 1995 var 
vont ár hér á norðanverðum Vestfjörðum, sorgin er yfirþyrm-
andi og hún býr enn með allri þjóðinni. Þeir sem ekki gátu 
lagt hönd á plóg á staðnum lögðu sitt af mörkum í söfnuninni 
„Samhugur í verki“.  Um allt land sátu ungir sem aldnir við út-
varpsviðtækin og biðu frétta og víða féllu tár.  Sú sem þetta ritar 
hafði aldrei komið á Flateyri þegar flóðið féll og þekkti engan 
en sat engu að síður hágrátandi við útvarpið í mörg hundruð 
kílómetra fjarlægð. Mikið óskaplega var þetta vont.

Síðasta helgi var víða annasöm.  Vinstri grænir og Sjálfstæðis-
flokkurinn héldu sína landsfundi, hvor með sínum hætti.  Sam-
eiginlegt var þó að viðhorf og skoðanir yngra fólks virtist ná 
betur í gegn en oft áður, vonandi leiðir það til þess að ungt fólk 
láti meira til sín taka í landsmálum. Að blanda í valdastöður 
ungum og gömlum, konum og körlum mun alltaf leiða til bestu 
niðurstöðu, niðurstöðu sem tekur tillit til sem flestra og gætir 
hagsmuna flestra. Jafnréttisráðstefnan „Í kjölfar Bríetar“ sem 
haldin var á Ísafirði á helginni undirstrikaði einmitt að á meðan 
að landið byggja tvö kyn, í nokkuð jöfnu hlutfalli er eðlilegt allir 
hafi sama vægi og sama rétt.

Og nú liggur það fyrir að Sveinn Andri Sveinsson er faðir 
barns Rebekku Rósinberg, ekki að það skipti aðra en þau máli 
nema fyrir það að upphaf Beuty Tips byltingarnar má rekja til 
faðernisdeilu þeirra tveggja. Sú bylting er á vafa ein sú merkileg-
asta um árabil, þar hentust fram á ritvöllinn þúsundir einstak-
linga sem tjáðu sig um kynferðisofbeldi sem þeir höfðu verið 
beittir. Það er augljóst að á þessu þarf að taka, skömmin liggur 
ekki hjá þolendum ofbeldisins heldur hjá gerendum og okkur 
hinum sem snúum blinda auganu að. 

Vetur konungur er smátt og smátt að læðast vestur, vonum 
seinna og klæðir fjöllin hvíta kjólnum sem svo sannarlega er 
gullfallegur, rétt eins og sá græni. Nú þarf að skipta hjólinu út 
fyrir skíðin í geymslunni og finna til góðar skjólflíkur.  

                                                                                                           BS

Námskeið á Ísafirði 5. nóvember

Raki og mygla
í húsum II

Þetta er framhaldsnámskeið um raka og myglu í húsum. Æskilegt er að þátttakendur hafi setið fyrra 
námskeiðið Raki og mygla í húsum I. Markmið námskeiðsins er að kynna helstu aðferðir við hreinsun á raka- 
og myglusvæðum.   Farið er  yfir aðferðir til að meta myglu, mæla raka í byggingarefnum og fara yfir túlkun 
niðurstaða. Kynntar verða lauslega niðurstöður rannsókna vegna efnanotkunar og annarra aðferða við 
hreinsun á myglu. Fjallað verður um enduruppbyggingu og verkferla við hreinsun á afmörkuðum rýmum 
og bent á atriði til umhugsunar við notkun byggingarefna.

Námsmat: 100% mæting.

Kennarar: Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, líffræðingur CMI og CMRC vottun  
 og Kristmann Magnússon byggingatæknifræðingur,  
 mannvirkjahönnuður og húsasmíðameistari.

Staðsetning: Suðurgata 12 Ísafirði

Tími: Fimmtudagur 5. nóvermber kl. 10.00 - 16.00.

Lengd: 10 kennslustundir.

Fullt verð: 20.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

Hvernig á að losna við vandamálið?

Skráning og nánari upplýsingar á www.idan.is og í síma 590 6400.

Skráning á idan.is

www.idan.is - idan@idan.is

Ljósmyndir: Páll Önundarson o.fl.
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Við gleymum því oft sem 
vel gengur. Síðastliðin ár hefur 
margt gott gerst á Vestfjörðum. 
Sem dæmi má nefna ævintýra-
lega fjölgun í komum skemmti-
ferðaskipa til Ísafjarðar með 
tilheyrandi umsvifum. Hafnir 
Ísafjarðarbæjar, ferðaskipu-
leggjendur og bærinn allur 
nýtur góðs af og miklar tekjur 
eru af þessum umsvifum. Sem 
dæmi má nefna eru tekjur Ísa-
fjarðarhafna um 60.000.000 kr. 
á ári af þessum viðskiptum sem 
er allt að því jafn mikið og höfnin 
hefur í tekjur af aflagjaldi.

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur 
vaxið gríðarlega s.l. ár. Talið er 
að til hafi orðið 8.000 ný árs-
störf í Ferðaþjónustu á Íslandi 

á síðastliðnum átta árum. Ekki 
liggur fyrir hversu mörg þessara 
starfa eru á Vestfjörðum en ljóst 
er að umfang ferðaþjónustu hefur 
aukist mikið og greinin er farin 
að skila miklu til samfélagsins. 
Hinsvegar eru enn of miklar 
árstíðasveiflur í greininni og 
leiða má líkur að því að enn séu 
töluvert margir sem hafi þetta 
sem aukastarf en ekki aðalstarf 
og jafnvel þannig að störfin séu 
unnin í verktöku eða jafnvel að 
laun séu ekki gefin upp. 

Ætlist ferðaþjónustan til þess 
að hún sé tekin alvarlega og 
ætlist hún til þess að opinberir 
aðilar, það er ríki og sveitarfélög, 
leggi sitt að mörkum til þess að 
auka viðgang greinarinnar þarf 

greinin að leggja sig fram um að 
skila sköttum og reyna að fjölga 
heilsársstörfum sem unnin eru 
af heimamönnum. Þannig skila 
sér aukin umsvif heim í hérað og 
hvetur til aukinnar fjárfestingar 
t.d. ríki og sveitarfélaga í innvið-
um.

Nýlega var gefinn út Vegvísir 
íslenskrar ferðaþjónustu. Í honum 
eru lagðar fram áherslur næstu 
ára um þróun þessarar ativinnu-
greinar. Eitt af markmiðunum er 
að dreifa ferðamönnum betur um 
landið. Ef það markmið á að nást 
er augljóst að horft er til Vestfjarða 
í þeim efnum, en hingað koma 
færri ferðamenn en annað miðað 
við það landsvæði sem er undir. 
Nú kann mörgum að þykja nóg 

af ferðamönnum nú þegar, en 
engu að síður felast í þessu mikil 
tækifæri. Tækifæri til að sam-
tvinna sókn í byggðamálum með 
uppbyggingu samgangna, vega, 
hafna, flugvalla og ljósleiðara sem 
allt eru forsendur þess að hægt sé 
að taka á móti fleiri ferðamönnum. 

Sé vilji hjá hinu opinbera til að 
ná þeim markmiðum sem sett eru 
fram í umræddum Vegvísi á sama 
tíma og byggð á Vestfjörðum er 
efld er augljóst að skynsamlegt 
er að flýta uppbyggingu vega á 
Vestfjörðum. Í því felst að setja 
kraft í gerð jarðganga milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar, byggja 
upp veginn yfir Dynjandisheiði og 
klára þá kafla sem eftir eru á milli 
Flókalundar og Bjarkalundar. Þá 

er komin hringvegur um Vestfirði 
sem stórauka myndi tækifæri í 
ferðaþjónstu og auka lífsgæði 
okkar Vestfirðinga með bættum 
samgöngum á milli norður- og 
suðursvæða Vestfjarða á sama 
tíma og leiðin til Reykjavíkur 
styttist um 50 km frá Ísafirði. 

Hvernig væri nú að ríkisstjórn-
in sýndi einu sinni að henni 
er alvara í því að efla byggð á 
Vestfjörðum og einsetti sér að 
því að klára þessi verkefni á 
næstu fimm árum. Það skildi þó 
ekki vera að það væri skynsam-
leg fjárfesting sem skilaði sér 
til baka í aukinni velsæld hér og 
auknum umsvifum ferðamanna 
með tilheyrandi áhrifum.

Tækifærin liggja víða

Fuglinn í fjörunni
Fjórir ónafngreindir einstaklingar 

skiptast á um að tjá sig í þessum dálki

Minningarstund á Flateyri
Mikið fjölmenni kom saman 

í kirkjunni á Flateyri að kvöldi 
26. október 2015 og tilefnið að 
minnast þeirra sem fórust og 
gleðjast yfir þeim sem björguðust 
í snjóflóðinu 26. október 1995. 
Undir styrkri stjórn Guðmundar 
Björgvinssonar var gestum boðið 
upp á einstaklega fallega og ljúfa 
dagskrá.  Barnakórinn söng undir 
stjórn Dagnýjar Arnalds og snill-
ingarnir Silvía Lind Jónsdóttir 
og Ólöf Máney Ásmundsdóttir 
sungu einsöng og heilluðu alla 
upp úr skónum og í kjölfar 
þeirra heiðruðu fjórir meðlimir 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
kirkjugesti með einstaklega 
fallegri tónlist. Heimamennirn-
ir Ívar, Stefán og séra Fjölnir 
lögðu sitt af mörkum og KK 
gladdi sömuleiðis alla með sínu 
góða framlagi. Í lokin sungu 
allir saman þjóðsöng Flateyrar 
um hafið og fjöllin eftir Ólaf 

Ragnarsson betur þekktur sem 
Óli popp.

Guðmundur vildi fyrir hönd 
bæjarbúa senda allri þjóðinni 
miklar þakklætiskveðjur fyrir 
þann hlýhug og samhug sem þeir 
fundu á þessari ögurstundu í lífi 
þorpsins. Sérstaklega vildi hann 
þakka Vigdísi Finnbogadóttir 
fyrrverandi forseta Íslands fyrir 
hennar einstöku og auðsyndu 
hlýju og björgunarsveitum sem 
lögðu allt sitt af mörkum til 
hjálpar.

Kuldaboli beit örlítið í kinnar 
þegar gestir gengu út úr kirkj-
unni og nokkrir lögðu logandi 
friðarljós við minningarstein 
þeirra sem fórust. Í Félagsbæ 
stóð Gunna vaktina með stóran 
súpupott, fullan af gómsætri 
kjötsúpu sem rann ljúflega niður.

Þetta var falleg og hlýleg stund 
og greinilegt að bæjarbúar halda 
vel utan um sína.
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Viðmælandi Bæjarins besta í 
þessari viku er ungur Selfyss-
ingur sem villtist vestur á firði 
„korter í Hrun“ eins og hann 
orðar það í október 2007. Hann 
hefur ánetjast fegurð fjallanna 
og sýnir ekki á sér neitt fararsnið 

suður aftur. Ingi Björn Guðnason 
fæddist 1978 í Reykjavík en ólst 
upp á Selfossi. Hann er örverpi 
foreldra sinna, yngstur þriggja 
bræðra, sonur hjónanna Guðrún-
ar S. Þórarinsdóttur fyrrverandi 
sérkennara við Barnaskólann 

á Selfossi og Guðna Á. Al-
freðssonar fyrrum prófessors í 
örverufræði við Háskóla Íslands. 
„Það er auðvitað langerfiðast að 
vera yngstur“ segir Ingi Björn en 
bætir því við að um þetta sé þó 
deilt í bræðrahópnum. Þórarinn 
elsti bróðir Inga Björns er hjarta-
læknir en Hrafnkell miðbróðirinn 
er verkefnastjóri hjá Háskólafé-
lagi Suðurlands og hrossabóndi 
í Glóru. Foreldrar Inga Björns 
héldu, vegna starfa sinna, heimili 
bæði á Selfossi og í Reykjavík. 
„Pabbi keyrði auðvitað á milli en 
yfir veturinn kom hann oftast bara 
á Selfoss um helgar. Þegar bræð-
ur mínir voru fluttir að heiman 
vorum við mæðginin þess vegna 
drjúgan hluta af tímanum bara ein 
í heimili. En þó ekki því systir 
mömmu, Kristín Þórarinsdóttir 
og fjölskylda hennar, bjó í næsta 
húsi og þessi tvö heimili voru 
nokkursskonar miðpunktur í 
stórfjölskyldunni og mikið líf og 
fjör á heimilinu. Mamma rifjar 
oft upp að einhverju sinni hafi 
ég haft á orði að þetta væri eins 
og að búa á umferðarmiðstöð.“

 Þess má geta að Guðrún móðir 
Inga Björns er systir tónlista-
mannanna Björns og Ólafs, eða 
Bassa og Labba, sem gjarnan eru 
kenndir við hljómsveitina Mána 
frá Selfossi eða bæinn Glóru 
þar sem þau systkini ólust upp. 
Blaðamanni lék því forvitni á 
að vita hvort tónlistarhæfileikar 

leyndust í viðmælandanum. 
„Nei ég get nú varla sagt það. 
Ég lærði reyndar aðeins á gítar 
þegar ég var krakki, ætlaði að 
verða gítarhetja í hljómsveit. 
En ég var skelfilega latur að æfa 
mig og trúlega voru hæfileikarnir 
ekki mjög miklir heldur. Ég hef 
samt mjög gaman af tónlist og 
það er mikið af bæði starfandi 
tónlistarfólki í fjölskyldunni og 
eins músíkséníum sem hafa þó 
ekki lagt tónlistina fyrir sig.“

Uppvaxtarár piltsins á Selfossi 
voru tíðindalítil og hefðbundin. 
„Ég reikna með því að æska mín 
hafi að mörgu leyti verið svipuð 
og jafnaldra minna hér fyrir 
vestan. Frjálsræðið var mikið 
á Selfossi og krakkar alltaf að 
bralla eitthvað skemmtilegt. Í 
minningunni var t.d. mikið farið 
út í leiki á kvöldin, punktur og 
króna, yfir og slíkt og safnaðist þá 
krakkahópurinn í hverfinu saman 
og lék sér langt fram eftir kvöldi. 

Jón Kalman 
specialist

Ingi Björn Guðnason

Dagur, Ingi Björn og Arna Lára í göngu síðastliðið sumar Arna Lára og Ingi Björn

Verkefnastjóri hjá Háskólasetri Vestfjarða
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Stundum þegar ég hugsa til baka 
til þessara ára verður mér samt 
ekki um sel því frjálsræðið var 
sjálfsagt meira en nú tíðkast. Til 
dæmis var eitt helsta leiksvæði 
okkar í mörg ár geymslulóð 
byggingaverktaka þar sem við 
reistum stóra turna úr tveim-
fjórum mótatimbri og fórum 
svo í stríð þar sem stál vinklum 
var kastað á milli turnanna. Ég 
vona a.m.k. að slíkt myndi ekki 
viðgangast í dag. En þetta var 
auðvitað mjög skemmtilegt og 
spennandi!“

Ingi Björn æfði íþróttir á upp-
vaxtarárunum, fótbolta og hand-
bolta en handboltinn stóð með 
miklum blóma á Selfossi á þess-
um árum. „Á unglingsárunum 
dróst ég þó inn í körfuboltann og 
æfði hann af kappi fram til tvítugs 
og spilaði nokkur tímabil í 1. 
deildinni með Selfossi. Ég sá nú 
samt enga framtíð í körfunni enda 
hæfileikarnir ekki mjög miklir 
svo þegar ég flutti til Reykjavíkur 
til að stunda háskólanám þá datt 
karfan upp fyrir. Ég nennti hvorki 
að keyra yfir heiðina til að æfa á 
Selfossi né að finna mér nýtt lið 
í Reykjavík.“ 

Hér fyrir vestan dróst Ingi 
Björn þó aftur inn í körfuboltann 
og situr nú í stjórn KFÍ. „Við 
tókum okkur nokkrir saman og 
endurreistum Körfuknattleiks-
deild UMFB fyrir nokkrum árum 
og kepptum í 2. deildinni tvö 
tímabil. Það var meira til gamans 
gert en af nokkurri alvöru enda 
margir okkar komnir af léttasta 
skeiði. Þetta var samt skemmtileg 
blanda af þessum gömlu belgjum 
og svo yngri strákum sem voru að 
sprikla með okkur. Það er reyndar 
gaman að segja frá því að margir 
þessara yngri stráka mynda núna 
kjarnann í liði KFÍ.“

En þótt körfuboltinn hafi 
verið fyrirferðarmikill hjá Inga 
Birni á unglingsárunum var þó 
annað áhugamál í fyrirrúmi alla 
tíð því hestamennska átti hug 
hans allan. „Ég datt inn í hesta-
mennskuna í gegnum Hrafnkel 
bróður minn sem vann mikið við 
tamningar og leiddist fljótlega út 
í hrossarækt einnig. Ég var mjög 
fljótlega farinn að aðstoða hann 
í tamningunum og var auk þess 
vinnumaður, eða húskarl eins og 
við kölluðum það iðulega, hjá 
honum í Glóru. Á tímabili var 

ég reyndar alveg staðráðinn í að 
leggja hestamennskuna alfarið 
fyrir mig og gerast atvinnumað-
ur á því sviði. Samt var ég líka 
alveg staðráðinn í því að ganga 
menntaveginn svo það var úr 
dálítið vöndu að ráða þegar ég 
lauk stúdentsprófi. Skynseminn 
sagði mér þó að hundskast í skóla 
fyrst, og hafa hestamennskuna 
sem aukabúgrein. Það plan 
gekk ágætlega lengi vel og ég 
hélt áfram að temja á sumrin 
og reyndi að ríða út um helgar 
þegar ég fór austur fyrir fjall. En 
smátt og smátt fór að ganga illa 
að samræma þetta tvennt og ég 
fór að fækka hrossunum. Einn 
góðan veðurdag var ég svo bara 
búinn að selja öll hross auk þess 
sem Hrafnkell flutti til Noregs um 
skeið og þá stóð ég dálítið einn 
uppi í þessu vafstri því Hrafnkell 
hafði alveg séð um hrossin fyrir 
mig yfir vetrarmánuðina.“

En hefur aldrei komið til greina 
að koma sér upp hestum hér fyrir 
vestan? „Jú blessuð vertu, ég hef 
gengið með þá hugmynd í mag-
anum alveg frá því ég flutti fyrst 
vestur. Og það stóð til. Hrafnkell 
bauð mér margoft að taka eitt til 
tvö hross vestur. En ég hef bara 
ekki lagt í það. Maður er svo 
bundinn yfir hrossunum. Þetta er 
ekki eins og að eiga vélsleða sem 
maður getur bara látið rykfalla 
út í skúr ef maður hefur ekki 
tíma til að keyra hann. Svo verð 
ég líka að viðurkenna að ég hef 
alltaf verið í þessu samkurli með 
bróður mínum og fólk venur sig 
á ákveðna hluti í hrossahaldi og 
kannski er ég svo sérlundaður að 
ég gæti bara ekki verið leigjandi 
að stíu í hesthúsi þar sem ég réði 
ekki ríkjum einn“, segir Ingi og 
glottir.

Eins og fram hefur komið 
ákvað Ingi að geyma atvinnu-
mennskuna í hestum og snúa sér 
inn á menntabrautina að loknu 
stúdentsprófi. „Ég útskrifaðist 
um áramót og vann á sambýli 
fyrir fatlaða á Selfossi fram á 
mitt sumar. Eftir það bauðst 
mér að vera sýnatökumaður í 
verkefni sem pabbi var í með 
bandarískri stofnun sem heyrði 
undir Landbúnaðarráðuneytið 
þar í landi. En verkefnið gekk 
út á rannsóknir á salmonella 
og campylobacter bakteríunum 
ógeðfeldu. Verkefnið stóð fram 
á haust og ég vissi ekkert hvað 
ég ætti að gera um haustið. En 
ákvað þó á síðasta mögulega degi 
að skrá mig í Háskólann. Þegar 
ég keyrði yfir Hellisheiðina var 
ég enn að ákveða hvað ég ætti að 
skrá mig í. Ég hafði áhuga á svo 
mörgu! Eiginlega fyrir tilviljun 
skráði ég mig í bókmenntafræði 
sem aðalgrein og heimspeki sem 
aukagrein. Ef ég man rétt þá réði 
úrslitum þar eitt námskeið í bók-
menntafræðinni sem mér þótti 
spennandi. Það fjallaði um beat 
skáldin bandarísku, Jack Kerou-
ac, Allen Ginsberg og William 

S. Burroughs. Ég hóf námið 
meðfram sýnatökustörfunum 
en um áramótin skipti ég alveg 
yfir í bókmenntafræðina og lét 
heimspekina eiga sig. Eiginlega 
leit ég ekki til baka“

Inn við beinið er sunnlenski 
hestastrákurinn bókaormur og 
komin á sína hillu í henni veröld, 
BA prófið var eiginlega varla í 
höfn þegar hann var byrjaður á 
meistaranáminu. „Þótt ég hafi 
verið skráður í almenna bók-
menntafræði þá hefur hugurinn 
samt alltaf hneigst til íslenskra 
bókmennta. Mig langaði að sinna 
nærbókmenntaumhverfinu, ef 
svo má segja, og reyna að leggja 
eitthvað af mörkum til íslenskra 
bókmennta. Enda fáum öðrum til 
að dreifa en okkur Íslendingum 
sjálfum til að vinna það starf. 
Ég skrifaði um 101 Reykjavík, 
Hallgríms Helgasonar í B.A.-
rigerðinni og tók mikið af nám-
skeiðum í íslenskum bókmennt-
um af þessum sökum.“

Lesendur Jóns Kalmans Stef-
ánssonar hafa e.t.v. rekist á nafn 
Inga Björns utan á bókum Jóns 
þar sem vísað er í ritdóma eftir 
hann. „Ég kynntist verkum Jóns 
Kalmans reyndar ekki fyrr en í 

mastersnáminu, einmitt þegar 
ég tók eitt af þessum námskeið-
um í íslenskum bókmenntum 
sem kallaðist Skáldsögur við 
aldarlok. Á þessum tíma var 
ég byrjaður á MA ritgerð sem 
ég var kominn með í ógöngur 
enda viðfangsefnið alltof viða-
mikið, hvorki meira né minna 
en Reykjavík í skáldsögum. Í 
þessu námskeiði um skáldsögur 
við aldarlok skrifaði ég nám-
skeiðsritgerð um eina af fyrstu 
bókum Jóns Kalmans og þá lá 
dálítið beint við að taka upp þráð 
sem ég hóf að spinna þar í nýrri 
MA ritgerð“

Viðfangsefni Inga Björns í 
MA ritgerðinni varð því þríleikur 
Jóns Kalmans sem stundum 
er nefndur Dalaþríleikur eða 
sveitasöguþríleikurinn. Þessi 
þríleikur samanstendur af bókun-
um Skurðir í rigningu, Sumarið 
bak við Brekkuna og Birtan á 
fjöllunum. Þessar bækur segja 
frá ungum dreng úr borginni 
sem dvelur á sumrin á bæ í 
sveit  einhvern tíman á áttunda 
áratugnum. Bækurnar teygja 
sig þó aftur á 19. öld og alveg 
fram á ritunartíma þeirra undir 
lok 20. aldar. „Ég var byrjaður á 

Arna Lára, Dagur og Ingi Björn fyrir utan húsið sem þau 
festu kaup á á síðasta ári.

Fjölskyldan á ferð í Barcelona sumarið 2014.

Viðmælandinn með Veiðileysufjörð í baksýn undir lok vel-
heppnaðrar, en blautrar göngu um Hornstrandafriðlandið í 

sumar.

Ingi Björn í sumarbústaðaferð í Herdísarvík snemma á 
níunda áratugnum.
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þessu mastersverkefni árið 2005 
þegar Jón Kalman fékk Íslensku 
bókmenntaverðlaunin fyrir bók-
ina Sumarljós og svo kemur 
nóttin, en sögsvið þeirrar bókar 
er í raun það sama og í sveita-
söguþríleiknum nema að þorpið 
er í forgrunni í Sumarljósunum 
á meðan sveitin er í forgrunni 
í þríleiknum. Einhvernveginn 
hafði það spurst út að ég væri 
að skrifa MA ritgerð um verk 
Jóns og ég var því sjanghæjaður í 
viðtal í útvarpinu í tilefni þess að 
bókmenntaverðlaunin hlotnuðust 
Jóni. Upp frá því hafa verk Jóns 
sogast að mér eða ég að þeim 
og allt í einu er maður orðinn 
einhversskonar sérfræðingur 
í höfundarverkinu. Það þarf 
kannski ekki mikið til á Íslandi 
að verða helsti sérfræðingur í 
einhverju og það sannast kannski 
hér. En sagnaheimur Jóns Kalm-
ans er mjög heillandi og afar 
auðvelt að festast í honum. Það 
er kannski ekki síst áhugavert að 
allar prósabækur Jóns tengjast á 
einn eða annan hátt. Þær fjalla 
t.d. iðulega um unga drengi 
sem eru hálf umkomulausir í 
heiminum, hafa ýmist misst 
annað eða báða foreldra sína. 
Kannski er Jón Kalman öðrum 
þræði alltaf að skrifa um sama 
drenginn. Það væri reyndar rann-
sóknarefni í sjálfu sér að fjalla 
um þessa drengi í höfundarverki 
Jóns og hver veit nema ég geri 
það einhverntímann.“ En það 
er fleira en þessi drengur sem 
bindur sagnaheim Jóns Kalmans 
saman. „Já það eru fleiri þræðir 
sem liggja á milli verkanna. Þeir 
þræðir eiga sér margir upptök í 
ævi Jóns sjálfs. Þar með er þó 
alls ekki sagt að verk hans séu 
sjálfsævisögur enda lúta þau fyrst 

Ingi Björn, með foreldrum sínum snemma á tíunda áratugnum.

Ingi Björn ásamt Hrafnkeli bróður sínum í sumarbústaðar-
ferð í Herdísarvík Ingi Björn ásamt móður sinni við Seljalandsfoss.

og fremst lögmálum skáldskap-
arins. Einhversstaðar lýsti hann 
því þannig sjálfur að hann sé svo 
heppinn að hann muni ekki neitt 
og því sé hann nokkuð frjáls af 
fortíðinni þótt hann sé að skrifa 
um hana.“

Meðfram háskólanáminu vann 
Ingi Björn á Gljúfrasteini og má 
rétt ímynda sér hvort það sé ekki 
viðeigandi staður þegar menn eru 
í bókmenntanámi. “Ég var af-
skaplega heppinn að fá tækifæri 
til að vinna á Gljúfrasteini. Ég 
byrjaði þar í sumarafleysingum 
fyrsta sumarið sem safnið var 
rekið. Það skemmdi sjálfsagt 

ekki fyrir atvinnuumsókninni 
að skömmu áður hafði ég unnið 
sem aðstoðarmaður Halldórs 
Guðmundssonar á meðan hann 
vann að ævisögu Halldórs Lax-
ness. Ég var í ýmsu grúski fyrir 
Halldór við að þefa uppi heim-
ildir og fletta upp í heimildum. 
Til dæmis skautaði ég í gegnum 
Þjóðviljann frá upphafi og fram 
til ársins 1955.“

Það hlýtur að hafa verið 
spennandi fyrir nemanda í bók-
menntafræði að fá að vinna á 
stað eins og Gljúfrasteini. „Já 
eins og ég segi þá var ég heppinn 
að fá að vinna þarna. Það var 
sérstaklega skemmtilegt vegna 
þess að allt starfið var ennþá í 
mótun þegar ég hóf störf og ég 
fékk tækifæri til að koma að því 
að móta það. Guðný Dóra Gests-
dóttir sem er framkvæmdastjóri 
safnsins var mjög opin fyrir 
öllum hugmyndum og ég held 
að það hafi tekist ansi vel hjá 
okkur starfsfólkinu og henni að 
koma starfinu í gang. Ég fékk t.d. 
að skipuleggja upplestradagskrá 
undir heitinu Verk mánaðarsins 
í stofunni á Gljúfrasteini. Þessi 
dagskrá var hugsuð sem „opinn 
leshringur“ eins og við kölluðum 
það. Eitt verk Halldórs Laxness 
var tekið fyrir í hverjum mánuði 
og í lok mánaðar var svo haldin 
dagskrá því tengdu í stofunni. 
Einnig fékk ég að þróa móttöku 
skólahópa, sem var einsaklega 
skemmtilegt verkefni. Bara svo 
fátt eitt sé nefnt af því sem maður 
kom að þarna.“

Ingi vann á Gljúfrasteini í um 
tvö ár, ýmist í hlutastarfi eða fullu 
starfi en þá fór hann að hugsa sér 
til hreyfings. Auglýst var eftir 
verkefnastjóra hjá Háskólasetri 
Vestfjarða sem hann sótti um og 
var síðan boðaður í starfsviðtal 
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Ingi Björn á háesti með 
Þórarni bróður sínum fyrir 

utan æskuheimilið á Selfossi.

Þeir voru oft snjóþungir veturnir á Selfossi í æsku viðmæl-
anda.

Ingi Björn dróst inn í hestamennskuna með Hrafnkeli bróður 
sínum. Hér eru þeir bræður í garðinum við æskuheimilið á 

Selfossi Ingi Björn ásamt móður sinni við bænahúsið að Núpsstöðum

á Ísafirði. „Ég segi iðulega að 
Ísafjörður hafi heilsað mér í 
sparifötunum þennan dag. Þetta 
var líklega í lok júni en á þess-
um árum var Act Alone einmitt 
haldið á þeim tíma árs. Það var 
stafalogn, sólskin og örugglega 
18 stiga hiti. Atvinnuviðtalið 
gekk ljómandi vel og þegar 
ég rölti niðrí bæ úr því, varð á 
vegi mínum skólasystir mín úr 
bókmenntafræðinni, Elín Smára-
dóttir. Hún dreif mig með sér í 
hádegisleiksýningu á Hótelinu og 
svo á aðra sýningu skömmu eftir 
hádegi. Svo endaði ég daginn á 
því að baka mig í sólinni fyrir 
utan Edinborgarhúsið. Það var 
því eiginlega ekki hægt annað 
en að heillast af Ísafirði strax 
þarna. Og þessi góða upplifun 
hefur örugglega haft sitt að segja 
í því að ég þrufti ekkert mikið að 
hugsa mig um þegar mér bauðst 
starfið við Háskólasetrið.“ Það 
kemur glampi í augun á Inga 
þegar hann rifjar þetta upp. 
„Þetta er dálítið galdurinn við 
Ísafjörð. Og þótt þessi dagur 
hafi verið alveg sérstakur þá er 
eitthvað við Ísafjörð sem minnir 
á borgarbrag, götumyndin Að-
alstræti og Hafnarstræti og svo 
þetta menningarlíf. Ísafjörður er 

svona örmynd af borg og það er 
heillandi.“

Þegar starfið var í hendi týndi 
hann saman pjönkur sínar og 
kvaddi sitt fólk á flatlendinu.  
Í hans huga var þetta verkefni 
til eins árs, eða tveggja ára, í 
mesta lagi. Einhversskonar milli-
lending. En það hefur heldur bet-
ur teygst úr þeirri millilendingu 
því skyndilega eru liðin átta ár! 
Verkefnastjóri hjá Háskólasetri 
Vestfjarða hefur ýmislegt á sinni 
könnu, það þarf að sinna um vef-
inn, sjá um kynningarmál, undir-
búa sumarháskólann og ráðstefn-

ur, halda íslenskunámskeið og 
svona má lengi telja.  Starfið var 
reyndar tilkomið í upphafi vegna 
samdráttar á aflaheimildum og 
sem mótvægisaðgerð fékk m.a. 
Háskólasetrið fjárveitingu fyrir 
nýjum störfum. Það má því segja 
að viðmælandinn að þessu sinni 
sé nokkur þorskígildistonn.

Ingi Björn segir Ísfirðinga hafa 
tekið vel á móti sér, nýjum íbúum 
sé tekið fagnandi. „Mín upplifun 
var og er sú að vegna þess að 
straumurinn liggur suður eins og 
mannfjöldatölur síðustu áratuga 

sýna, sé þeim sem koma syndandi 
á móti straumnum vel tekið. Ég 
var auðvitað líka heppinn að 
koma inn á stóran vinnustað 
eins og Vestrahúsið þar sem ég 
kynntist fljótlega skemmtilegu 
fólki.“ Hann nefnir þó að fyrst 
eftir að hann flutti vestur hafi fólk 
verið forvitið og kannski dáldið 
undrandi. „Já það var kannski 
dálítið fyndið að ég taldi mig 
oft geta lesið það á milli línanna 
að fólk sem var að spyrja mig út 
í búferlaflutningana var að fiska 
eftir því hvernig stæði eiginlega 
á þessu. Það átti bæði við fólk hér 

fyrir vestan og fólk fyrir sunnan. 
Mér fannst stundum eins og fólk 
langaði að spyrja: „Kom eitthvað 
fyrir? Lentir þú í einhverju áfalli? 
Ertu að flýja eitthvað?“

En átti þessi piltur þá alls enga 
tengingu hingað vestur áður en 
hann flutti? „Jú jú ég segi það 

stundum í gríni en þó alveg 
sannleikanum samkvæmt að ég 
sé reyndar ættaður héðan frá Eyri 
í Skutulsfirði. Forfaðir minn var 
nefnilega prestur hér í byrjun 
19. aldar, reyndar bara í fáein 
ár en sá hét Jón Matthíasson og 
hefur þá eftirminnilegu einkun í 
Íslendingabók að hann hafi verið 
„harðlyndur og knár.“ Hann var 
aftur barnabarn Þórðar Ólafs-
sonar sem er kallaður ættfaðir 
Vigurættar (hinnar fyrri) og var 
uppi á átjándu öld.“

Gamall draumur rættist þegar 
Inga Birni bauðst að leysa af í 
útvarpsþættinum Víðsjá sem er 
daglegur menningarþáttur á Rás 
1.  Hann fékk launalaust leyfi frá 
Háskólasetrinu í fjóra mánuði og 
flutti tímabundið suður. „Það var 
mjög lærdómsríkt að koma inn 
á þennan vinnustað. Útvarpið er 
einhver mikilvægasta stofnun 
okkar Íslendinga og grátlegt að 
horfa upp á meðferðina á henni 
undanfarin ár. Ég verð satt að 
segja hryggur þegar ég hugsa út 
í það hve margt af þessu frábæra 
fagfólki sem skólaði mig til á 
skömmum tíma er ekki lengur 
við störf þarna – aðalega útaf 
blóðugum niðurskurði. Ég held 
að fáir átti sig á því hve mikill 
mannauður er inn á útvarpi og 
þá sérstaklega á Rás 1 og hve 
stór skörð hafa verið hoggin í 
stofnunina upp á síðkastið. Sem 
betur fer er þó enn fólk að störf-
um þarna sem heldur uppi heiðri 
og gæðum útvarpsins. En ég er 
hræddur um að með niðurskurði 
síðustu ára hafi verið unnið 
óbætanlegt tjón.“ Þótt Ingi Björn 
hafi bara leyst af í stuttan tíma í 
Víðsjá er útvarpsmennska bakt-
ería sem hann segist ekki alveg 
laus við. „Ég gæti alveg hugsað 
mér að vinna meira við útvarp. 
Reyndar gerði ég það aðeins eftir 
þetta tímabil. Vann til dæmis 
tvo þætti um Vestfjarðaþríleik 
Jóns Kalmans sem var útvarpað 
á páskunum árið 2012 auk þess 
að vera með ritdóma í Víðsjá þá 

um haustið.“ Verk Jóns Kalmans 
hafa sem sagt bankað upp á hjá 
Inga Birni eina ferðina enn? „Já 
þessar bækur Jóns, Vestfjarðaþrí-
lekurinn, Himnaríki og helvíti, 
Harmur englanna og Hjarta 
mannsins verkuðu rosalega sterkt 
á mig þegar ég las þær. Fyrsta 
bókin kom náttúrlega út haustið 
sem ég flutti vestur. Þá bjó ég í 
húsi sem heitir Amsterdam og er 
byggt 1860, svo það var frekar 
auðvelt að setja sig inn í sögu-
sviðið undir lok 19. aldar. Ég held 
að þetta sé einhver magnaðasta 
lestrarreynsla sem ég hef átt. 
Veruleikanum og skáldskapnum 
sló einhvernveginn stanslaust 
saman.“

En það var fleira sem gerðist á 
árinu 2011 en þáttagerð í útvarpi, 
ástin bankaði með svo miklum 
látum að dyrum að nýr Dagur 
leit dagsins ljós, með stórum 
staf. Arna Lára Jónsdóttir, ís-
firsk valkyrja heillaði þennan 
rólyndis bókaorm upp úr skónum 
og færði honum á silfurfati tvö 
fullbúin stúlkubörn, Hafdísi sem 
nú er 17 ára og Helenu 12 ára.  
Sjálfur varð hann svo að leggja 
eitthvað til málanna og drengur-
inn Dagur fæddist í byrjun júní 
2013.  Saman hafa þau skötuhjú 
fjárfest í fallegu húsi við Túngötu 
á Ísafirði og una þar hag sínum 
vel.  Arna Lára er verkefnastjóri 
hjá Impru á Nýsköpunarmið 
Íslands á Ísafirði og formaður 
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar. Það 
er því líklega ekkert fararsnið 
á þessum sunnlenska farfugli 
sem settist á Eyrina fyrir 8 árum 
síðan. Eða hvað? „Maður veit 
auðvitað aldrei hvað framtíðin 
ber í skauti sér. Ef þú hefðir t.d. 
sagt mér fyrir 10 árum að árið 
2015 myndi ég búa á Ísafirði og 
væri þar að auki búinn að kaupa 
þar hús hefði ég sennilega hrist 
hausinn. En mér sýnist nú á öllu 
að ég stefni óðfluga í að verða 
einn af þeim sem ætlaði bara að 
stoppa stutt en svo eru skyndilega 
liðin 25 ár!“
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HALDAST AUMA EINKAR SEFAST

BALAR

STAÐAL-
GILDI

KUSK

ÁKÆRA

ANGAN

Í RÖÐ

FRYSTI-
HÚS

KÆLA

TVEIR EINS

KROPP

TALÍA

TVÖ 
ÞÚSUNDPJATLA

LEIFTUR

RÍKI Í 
ARABÍU

SPÍRA

SKOT

STRIT

ARFLEIÐA
FÚSKPOTTUR

HULDU-
MANNA

ÁREYNSLA
GLUNDURHLEYPA

AURASÁL

GÁÐU

AÐGÆTA

HEIMSÁLFA

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

HALD
UMFRAM

ARÐA

MÆLI-
EINING

FRAM-
LEIÐNI

RÁÐAGERÐ
KEPPA

MERKI

GAGN

FLANDUR

HJÁSÓL

MIÐJA

NARSL

MEGNA

ÁÆTLUN

SKRIFA

AKURSPILA-
SORT

GREINAR-
MERKI

RJÚFA

ERGJA

GNEISTA

LÆRIR
EKKI

SIGAÐ
FRÁ

ÓHREINKA

FLÝTIR

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 29. október
09:00 Golf - European Tour
19:40 Leeds Utd - Blackb R
föstudagur 30. október

09:00 Golf - European Tour
19:00 KR - Njarðvík

22:00 Dominos deildin 
23:00 Clevl C – Miami Heat
laugardagur 31. október
09:00 Golf - European Tour
12:35 Chelsea - Liverpool

14:50 Man City - Norwich City
14:50 Swansea City - Arsenal
14:50 Watford - West Ham 

14:50 Newc Utd - Stoke City
14:50 Crystal Pal - Man United

14:50 WBA - Leicester City
14:55 F1 - Æfing 3 - Mexíkó
14:55 R Madrid - Las Palmas

16:55 Juventus - Torino
17:50 F1 - Tímataka - Mexíkó

19:25 Getafe - Barcelona
19:40 Intern - AS Roma

sunnudagur 1. nóvember
08:30 Golf - European Tour
13:20 Everton - Sunderland
13:55 Carpi - Hellas Verona

15:50 Southampt - AFC Brnm
17:30 F1 - Mexíkó

19:45 Lazio - AC Milan
21:20 DCowboys - S Seahwks
mánudagur 2. nóvember
19:50 Tott Hotspur - Aston V

22:00 Messan
þriðjudagur 3. nóvember
19:15 Meistaradeildarkvöld

19:30 ManUtd - CSKA Moskva
19:30 Sevilla - Man City

19:30 R Madrid - Paris Saint G 
(OPIN DAGSKRÁ)

19:30 Shakhtar Don - Malmö
miðvikudagur 4. nóvember
19:15 Meistaradeildarkvöld

19:30 Chelsea - Dynamo Kiev
19:30 B München - Arsenal
19:30 Roma - Bayer Leverk

19:30 Barcelona - BATE

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Suðaustanátt, allvíða 10-18, en 
yfirleitt hægari N-lands. Þurrt 
að kalla á N-verðu landinu, 

annars rigning, einkum SA-til. 
Hiti 3 til 8 stig.
Á laugardag:

Suðlæg átt og dálítil væta S- og 
V-til, en annars þurrt. Hvessir 

og úrkomumeira SV-lands. um 
kvöldið. Hiti breytist lítið.

Á sunnudag og mánudag:
Suðlæg átt og rigning með 

köflum, en þurrt að kalla um 
landið NA-vert. Hiti 2 til 7 stig. 

Dagar Íslands
4. nóvember 1897:

Fjórir bátar fórust í ofsaveðri 
á Ísafjarðardjúpi og einn á 
Skjálfanda. Tuttugu og tveir 

drukknuðu.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

GLÓRA FYRIR-
GEFA SAMTÖK MEGIÐ 

TIL EFNI

AAMAST 
VIÐ G N Ú A S T

FHAM-
FLETTA L Á KEYRA

ÚT A K A
NFRIÐUR Æ Ð TVEIR EINS

VILLTUR U U
T A N Ó L HAND-

FESTAN

KANTUR TAUMUR
SKÓLI

SLAG-
BRANDUR M A

UXI

HARÐ-
FENNI N A U T

LEGGJA 
NIÐUR

EVÍNANDI

I

G J Ó S A GRAFA

GIFTI J A R Ð ASPÚA

R A L L RANGALI

MUNNUR G Ö N G AÐ-
RAKSTUR KSVALL

I Ð ÁREYNSLA

VÍN Á T A K FLÝTIR

RÁF A S IHREYFING

P A R BRODDUR

FÆRNI Ú F U R TIL

RÖST A ÐSAM-
STÆÐA

D R O L L AFGANGUR

SEFA L E I F INNIHALD

E

D

VIÐBÓT

FJÁR-
HIRÐIR

A

M

U

E

N

I

A

R

FRAM-
BURÐUR

DUGNAÐUR

TAFL

Á

I

R

Ð

S

N

E

I

TÞEFJA

I

I

S

L

M

S

I

I

VILJA

ENDUR-
BÆTA

G

Ó

KLEFI

S

K

K

Á

A

E

VEGA

T

N

A

STEFNA

FLAT-
FÓTUR

L

R

M

I

ÚTUNGUN

ÞEI

S

K

Þ

L

A

A

K

K

EINING

FARVEGUR

S

Í RÖÐ

BEKKUR

T

M

A

N

K

RÓMVERSK 
TALA

REIST ÞAK

SLÓR

Móðir mín Guðbjört Ásdís 
Guðmundsdóttir verður 75 ára 
föstudaginn 30 október. Óska 
henni hjartanlega til hamingju 
með þennan merka áfanga. 

Bestu kveðjur.
Össur Pétur Valdimarsson

Félag kvenna í atvinnurekstri 
hefur fært út anga sína, en á 
sunnudag var stofnað FKA 
Vestfirðir á fjölmennum fundi 
kvenna á Hótel Ísafirði. Félags-
skapurinn er ætlaður konum sem 
reka fyrirtæki, eru með manna-
forráð eða stjórnunarreynslu úr 
atvinnulífinu. 

Á stofnfundinum voru Þór-
dís Lóa Þórhallsdóttir formað-
ur FKA, Hulda Bjarnadótt-
ir framkvæmdastjóri FKA og 
Stella Leifsdóttir fulltrúi Við-
skiptanefndar FKA. Fóru þær í 
saumana á því með fundargestum 
hvernig félagsskapurinn virkar 
og hver ávinningur þeirra kvenna 
sem ganga til liðs við hann getur 
verið. Að auki var Bryndís Sig-
urðardóttir með erindi en hún 
var ein forsvarskvenna FKA á 
Suðurlandi er það var stofnað á 
sínum tíma.

Fimm konur gáfu kost á sér 
í stjórn hins nýstofnaða félags, 
þær: Hólmfríður Vala Svavars-
dóttir, Ásgerður Þorleifsdóttir, 
Hafdís Gunnarsdóttir, Sigríður 
Sigurjónsdóttir og Herdís Rós 
Kjartansdóttir.

FKA var stofnað árið 1999 
og markmið félagsins er meðal 
annars að sameina konur í at-
vinnulífinu og um leið að auka 

Fjölmenni á stofnfundi 
Vestfjarðadeildar FKA

sýnileika og tækifæri kvenna 
með því að stuðla að virðingu 
og verðskuldaðri athygli samfé-
lagsins á framlagi fyrirtækja sem 
rekin eru af konum. Á heimasíðu 
félagsins kemur fram að það 
starfar með félagasamtökum af 
svipuðu tagi um víða veröld. 
FKA stendur fyrir fjölbreyttum 
námskeiðum og vinnustofum 
sem styrkt geta konur í störfum 
sínum og rekstri. Ýmsar nefndir 

eru starfandi innan FKA, má 
þar nefna Alþjóðanefnd sem 
hefur það hlutverk að efla erlend 
samskipti, Viðskiptanefnd sem 
hefur það leiðarljós að efla við-
skiptatengsl milli félagskvenna 
og Fræðslunefnd sem vinnur að 
fræðslumálum í formi verkefna 
og funda. Sérstakar landshluta-
deildir eru þegar starfandi á 
Suðurlandi og Norðurlandi. 

annska@bb.is

Stjórn FKA á Vestfjörðum þær: Sigríður Sigurjónsdóttir og Herdís Rós Kjartansdóttir, 
Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Ásgerður Þorleifsdóttir og Hafdís Gunnarsdóttir. 
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