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Árilía Jóhannesdóttir er fædd í torfbæ að Bessastöðum
í Dýrafirði 20. nóvember 1923 og varð því níræð í
gær. Árilía giftist Kristjáni Guðmundssyni frá Brekku á
Ingjaldssandi í Önundarfirði, en þar bjuggu þau,
allt þar til Kristján lést árið 1988. Hún hefur lifað
tímana tvenna og hér segir hún frá uppvextinum,
söngnum, tilhugalífinu, barnamissinum og fleiru.

Virðing og ást barnanna,
umbun fyrir lífsverkið

Strauk marg-
oft að heiman
Katrín Líney Jónsdóttir,
skemmtiferðaskiptadrottn-
ing, þjónn og símsvari
með meiru er Vestfirðing-
ur vikunnar að þessu
sinni.

– sjá bls. 16 – sjá bls. 18, 19 og 20

Salóme
Katrín
kom, sá
og sigraði
– sjá bls. 4
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Enginn hefur sóst eftir að taka
að sér mötuneytið í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði, en það hefur
verið lokað frá maí. Starfsmenn
sem vanalega hafa fengið niður-
greiddan hádegismat á vinnustað
fá þess í stað fæðispeninga, og
verða að leita annað. „Það var
ákveðið að hafa mötuneytið lok-
að í sumar, eftir að sá sem rak
það síðast hætti. Síðan hefur verið
auglýst tvívegis, en enginn sótt
um,“ segir Óli M. Lúðvíksson,
skrifstofustjóri hjá embætti Sýslu-
mannsins á Ísafirði, einni stærstu
stofnun hússins.

„Yfirleitt hefur þetta gengið
upp, en ekki núna. Það vantar
einhvern til að sinna þessu, en
það eru um 70 manns við vinnu í
húsinu. Þó þeir borði ekki allir í
húsinu er þetta mötuneyti fyrir
40 til 50 manns ef allt er eðlilegt.
Það hefur komið fyrir að mötu-
neytinu sé lokað í mánuð, og
einu sinni var lokað lengur þegar
var skipt um rekstraraðila. Við
erum enn vongóð um að þetta
náist.“

„Það er lykilatriði að í húsinu
sé mötuneyti, þannig að fólk sem
starfar í húsinu hittist og geti
spjallað, frá ólíkum stofnunum.
Mannlegi þátturinn dettur út með
þessu. Það endar ábyggilega með
því að einhver kemur og sér um
þetta fyrir okkur, en það er deyfð
eins og er. Það birtir um síðir.“

– herbert@bb.is

Enginn sóst eft-
ir mötuneytinu

Fjörutíu og sex skemmtiferða-
skip eru væntanleg til Ísafjarðar
næsta sumar að sögn Katrínar
Líneyjar Jónsdóttur, starfsmanns
skemmtiskipadeildar Vestur-
ferða á Ísafirði. „Það hafa aldrei
komið svona mörg skip til Ísa-
fjarðar yfir sumarið. Þetta verður

annasöm vertíð og má í því sam-
bandi nefna að eina vikuna, um
mánaðarmótin júní-júlí, verða
nánast þrjú þúsund farþegar á
hverjum degi. 28. júní kemur eitt
skip með 3000 farþega, daginn
eftir koma þrjú skip með samtals
ríflega 3000 farþega , 2. júní kem-

ur eitt skip með um 3000 farþega
og 4. júní koma tvö skip með
samtals um 3.500 farþega. Þetta
verður rosaleg vika! Við erum á
fullu að undirbúa næsta sumar,
erum til dæmis tilbúin með
dagskrána fyrir skipin þrjú sem
koma 29. júní,“ segir Katrín.

Eitt skipanna mun einnig hafa
viðkomu á Flateyri og er það í
fyrsta skipti sem skemmtiferða-
skip kemur þangað samkvæmt
áætlun. Um er að ræða MV Fram
sem kemur til Flateyrar 27. maí
og til Ísafjarðar daginn eftir. Þá
er áætlað er að sjö skip komi til

Ísafjarðar sem ekki hafa komið
þangað fyrr, þar á meðal systur-
skipin Mein Schiff 1 og 2, sem
geta borið yfir 2.600 farþega. Þá
er Ruby Princess einnig nýtt en
með því koma um 3.200 farþegar.
Ruby Princess er 113,561 brúttó-
tonn og því næst stærsta skipið
sem sækir Ísafjörð heim næsta
sumar. Stærsta skipið er Costa
Pacifica sem er 114.000 br.tonn.

Aldrei fleiri skemmtiferðaskip
Skemmtiferðaskipið

Queen Elizabeth.
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Ritstjórnargrein

Lítið hefur lærst

Spurning vikunnar

Á að aðskilja sjúkraflutninga frá slökkviliði Ísafjarðarbæjar?

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

Alls svöruðu 560.
Já sögðu 59 eða 10%

Nei sögðu 460 eða 83%
Hlutlausir voru 41 eða 7%

Atvinna
Óskum eftir starfsmanni á verkstæði okkar til

að annast viðgerðir á tækjum og búnaði.
Meirapróf æskilegt.
Upplýsingar gefur Ragnar í síma 892 0660.

Gámaþjónusta Vestfjarða.

Greinilega hafa ekki orðið miklar breytingar á ríkjandi stefnu í stjórnun
fiskveiða frá því þegar kvótakerfið var innleitt. Um það vitna ummæli
sjávarútvegsráðherra, sem nú hyggst koma makrílnum fyrir í kvótakerf-
inu, með framseljanlegum veiðiheimildum, þar sem það hafi sýnt sig, að
kerfi framseljanlegra heimilda sé ,,gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmt.“

Í tilefni orða ráðherrans, um þá gríðarlega þjóðarhagsmuni sem hann
segir liggja í framsali aflaheimilda í kvótakerfinu, er full ástæða til að
rifja upp ummæli nokkurra fyrri tíma áhrifa- og valdsmanna, um framsalið
og áhrif þess, en fáum dylst að það (braskið, að margra mati) hefur verið
eitt umdeildasta af mörgum álitamálum varðandi fiskveiðistjórnunar-
kerfið.

Í kastljósi Sjónvarpsins 9. Nóvember 2001 var þáverandi sjávarútvegs-
ráðherra, Árni Mathiesen, spurður hvort til greina kæmi að afnema
frjálst leiguframsal á kvóta: ,,Já, ég er alveg tilbúinn að skoða það.“ Af
því tilefni spurði BB í leiðara, hvort ekki væri ráð að leita í skúffu sjávar-
útvegsnefndar að frumvarpi tveggja fyrrum þingmanna, Guðjóns Guð-
mundssonar og Guðmundar Hallvarðssonar, um bann við sölu á kvóta,
sem svæft var í sjávarútvegsnefnd í ráðherratíð Þorsteins Pálssonar?

Fyrir kosningar 2003 lét Halldór Ásgrímsson svo ummælt að framsalið
hefði alla tíð verið ágalli á kvótakerfinu og sært réttlætiskennd fólks. Í
Morgunblaðinu, 17. apríl s.á. sagðist Halldór fylgjandi því að auka
veiðiskyldu  úr 50% í 75%: ,,Breyting hefði þau áhrif að brottkastið
minnkaði og minna verður braskað í framsalinu.“

Í sjónvarpsþætti í byrjun janúar 2007, þar sem rætt var um veiðiskyldu
og framsal aflaheimilda, var því haldið fram að mannlegi þátturinn
varðandi fiskveiðistjórnunarkerfið hefði gleymst og að ,,leiguframsal
innan ársins (væri) undirrót flestra vandamála í greininni..“

 Ætla verður að sjávarútvegsráðherra sé kunnugt um þá afstöðu sem
opinberast í framangreindum tilvitnunum, og raktar eru meðal annars til
tveggja fyrrverandi ráðherra málaflokksins, annar þeirra  af mörgum
talinn guðfaðir kerfisins, fenginni af margra ára reynslu af stjórnkerfi,
sem stórlega hafði sært réttlætiskennd þjóðarinnar, skapað úlfúð og rúst-
að heilu byggðarlögin; nokkuð sem augu stjórnmálamanna ættu að hafa
opnast fyrir.

Hvernig áframhaldandi kvótaúthlutun til frjálsrar sölu er hugsuð sem
leiðin til sátta um framtíðarskipulag fiskveiðistjórnunarkerfisins hefur
ekki verið útlistað, enda ekki við því að búast, svo óskiljanleg með öllu,
sem sú fyrirætlan er.
Áður en það er um seinan ættu stjórnvöld að taka mið af fyrri tíma
reynslu, þó eplið þyki súrt að bíta í.                                                     s.h.

Salóme Katrín Magnúsdóttir
sigraði í undankeppni Mennta-
skólans á Ísafirði fyrir söng-
keppni framhaldsskólana sem fór
fram í íþróttahúsinu á Torfnesi á
föstudagskvöld. Hún tók lagið
Blue Velvet eftir Bernie Wayne
og Lee Morris en það var upphaf-
lega flutt af Tony Benett árið
1951. Í öðru sæti voru Jólagestir
Björgúlfs sem tóku lagið Mið-
garðsormur eftir hljómsveitina
Skálmöld. Jólagestina mynduðu
þau Arnheiður Steinþórsdóttir,
Björgúlfur Egill Pálsson, Birkir
Örn Hagalínsson, Davíð Sig-
hvatsson, Einar Viðar Guð-
mundsson Thoroddsen, Helgi
Snær Bergsteinsson og Birgir
Knútur Birgisson. Í þriðja sæti

var hljómsveitin Hörmung með
frumsamið lag, Lofgjörð. Hörm-
ung skipa þeir Einar Bragi Guð-
mundsson, Brynjar J. Olsen, Egill
Bjarni Vikse, Slavyan Yordanov
og Valgeir Skorri Vernharðsson.

Keppnin tókst í alla staði vel
og umgjörðin var hin glæsileg-

asta. Mætingin var mjög góð og
stemningin eftir henni. Hús-
bandið skipuðu þeir Benjamín
Bent Árnason, Einar Viðar
Guðmundsson Thoroddsen, Mat-
eus Samson og Þormóður Eiríks-
son.

– harpa@bb.is

Salóme Katrín sigraði
Hörmung var í 3. sæti með frumsamið lag, Lofgjörð.

Húsbandið lék undir með Þórði Alexander Úlfi Júlíussyni.
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Framtíðarstarf hjá Lyfju
Lyfja Ísafirði leitar að sjálfstæðum og metnað-

arfullum starfsmanni. Starfið felst í sölu og ráð-
gjöf til viðskiptavina við val á vörum, afgreiðslu
á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu

á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk annarra tilfall-
andi verkefna. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. desember nk. en
þó er hægt að semja um annað.

Um er að ræða starf alla virka daga frá kl. 14-18 og fjórða hvern laug-
ardag frá kl. 11-13. Hæfniskröfur: Reynsla af verslunarstörfum er æski-
leg og reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyfsali Lyfju á Ísafirði í síma 456
3009 eða á netfanginu jonas@lyfja.is. Umsóknir sendist í gegnum vef-
síðu Lyfju hf., lyfja.is, í Lyfju Ísafirði eða á netfangið jonas@lyfja.is.

Orlofsíbúð
Orlofssjóður Læknafélags Íslands óskar eftir

að taka á leigu íbúð eða hús á Ísafirði. Skilyrði
er að um sé að ræða íbúð/hús í góðu lagi, að-
staða sé góð og gistiaðstaða fyrir a.m.k. 6-8
manns. Leigutímabil er samkomulagsatriði,
ca. júní til ágúst 2014.

Áhugasamir sendi tölvupóst til Sólveigar
Jóhannsdóttur, netfang: solveig@lis.is, eða
hringi í síma 564 4105.

„Okkar lán að Alma framdi rán“
Hlynur Snorrason yfirlög-

regluþjónn í lögreglunni á Vest-
fjörðum hefur gegnt starfinu í
rúmt ár en á föstudag hélt hann
upp á þrjátíu ára starfsafmæli hjá
embættinu. Áður en hann tók við
stöðu yfirlögregluþjóns, var hann
fulltrúi við embættið frá árinu
1988. Þannig var hann yfirmaður
rannsóknardeildar embættisins í
eins 24 ár. Hlynur tók við yfir-
lögregluþjóns starfinu af Önundi
Jónssyni sem lét af störfum í
nóvember á síðasta ári vegna ald-
urs en þá hafði Önundur gegnt
starfinu í 19 ár.

„Við ætlum aðeins að gera
okkur glaðan dag og kalla til þá
lögreglumenn sem voru við störf
og tóku á móti mér þegar ég byrj-
aði hér 1983, Torfa Einarsson,

Sighvat Þórarinsson og Hrafn
Guðmundsson. Svo var Finnbogi
Hermannsson að vinna hérna líka
á þeim tíma en hann er fjarver-
andi, staddur í Reykjavík. Þetta
eru þeir höfðingjar sem enn eru
búsettir hér vestra, hinir sam-
ferðamenn mínir í lögreglunni
þessi þrjátíu ár skipta hundruð-
um,“ sagði Hlynur í samtali við
blaðið á föstudag.

Hann rifjar upp hvernig það
atvikaðist að hann kom til Ísa-
fjarðar fyrir þrjátíu árum, án þess
að hafa komin þangað áður. „Það
er svo skrítið, ég var nefnilega
að vinna í lögreglunni í Reykjavík
sumarið 1983 og yfirmenn mínir
hvöttu mig til að sækja um stöðu
út á landi, vera einn vetur og
koma svo aftur um vorið til að

fara í lögregluskólann. Það var
þannig hér áður fyrr að fyrst
byrjaði maður að vinna hjá ein-
hverju lögregluembættinu og var
síðan sendur þaðan í skólann.
Nú er það yfirleitt öfugt, nú sækir
fólk um að komast í skólann eins
og hvern annan skóla, klárar nám-
ið og sækir síðan um vinnu hjá
einhverju embættinu að náminu
loknu,“ segir Hlynur og bætir
við:

„Þegar ég fer að líta eftir laus-
um stöðum úti á landi hafði ég
val um annað hvort Vestmanna-
eyjar eða Ísafjörð. Af einhverjum
ástæðum, sem ég hef aldrei getað
skilið, sótti ég bara um á Ísafirði
þó það hefði verið mun nærtæk-
ara fyrir mig að sækja um í Vest-
mannaeyjum. Ég hafði reyndar

komið á hvoruga staðina en
þekkti þó fullt af fólki í Eyjum
og er alinn upp undir Eyjafjöllum
og horfði því til Vestmannaeyja
á hverjum degi. En ég hélt til
Ísafjarðar og hef ekki séð eftir
einni einustu mínútu af þessum
þrjátíu árum enda er þessi staður
og þetta samfélag alveg einstakt.
Ég kynntist Ölmu konunni minni
strax fyrsta haustið og þá er í
raun sagan sögð, þremur börnum
og tveimur barnabörnum síðar,“
segir hann.

Hlynur segir kíminn frá því að
honum hafi borist óvænt vísukorn

frá Bolungarvík, í tilefni dagsins
og leyfir hann okkur að njóta
með sér:

Í löggunni lengi setið.
Löggulífið hefur metið.
Frá Skógum birtist,
saklaus virtist,
sveinninn beint í lambaketið.

Hérna undi hinn ungi gestur.
Endanlega er kominn vestur.
Það var okkar lán
að Alma framdi rán.
Alltaf verður drengur bestur.

– harpa@bb.is

Hlynur fær sér bita af tertunni.

Samferðamenn Hlyns á upphafsárum hans í lögreglunni á Ísafirði.
F.v. Torfi Einarsson, Sighvatur Þórarinsson og Hrafn Guðmundsson.
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Óvissa um flugvöll og fleira

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Samningur var undirritaður um framtíð Reykjavíkurflugvallar.
Hann fær að vera áfram á sínum stað til 2022, en ekki óbreyttur.
Loka skal norðaustur og suðvestur flugbrautinni. Sú var
niðurstaðan af samningaviðræðum forsvarsmanna Reykjavíkur-
borgar og ríkisins. Þar með er framtíð Reykjavíkurflugvallar í
óvissu og ætla má að verið sé að kaupa frest og líklega eina nið-
urstaða þessa hitamáls margra, bæði innan og utan borgar, sé sú
að flytja skuli flugvöllinn. Gott og vel, en þá verður að gera þá
kröfu til stjórnmálamanna bæði á sveitarstjórnarstigi og Alþingi
að segja satt og halda ekki þeim hætti sem of oft tíðkast að slá
ryki í augu kjósenda, einkum fyrir kosningar. Kosið verður til
sveitarstjórna á næsta, vori í lok maí. Ríkisstjórn sem fellur
stöðugt í vinsældum vill að sjálfsögðu ekki hafa það hangandi
yfir sér að þeir vilji ekki flugvöll í höfuðborginni. Hvort þessi
afleikur dugar þeim skal ósagt látið. Það er í hæsta máta ólík-
legt.

Margir bíða enn efnda loforða Framsóknarflokksins undir
forystu Sigmundar Davíðs, sonar Gunnlaugs fyrrum alþingis-
manns sama flokks á Vestfjörðum. Hið eina sem bólar á er að
skipa fleiri nefndir. Ekki verða peningar til með því. Það þarf

pen-inga, fé, beinharðan gjaldeyri, íslenskan eða útlendan til að
leysa málið. Hann er ekki til. Forgangsraða þarf því með sterkum
hætti útgjöldum. Hér ríkir mikil óvissa um framtíð loforðs sem
Sjálfstæðisflokkurinn var nógu ólánsamur að taka undir. Upplýsist
ekki fyrir áramót hvernig ,,jólagjöfinni“ reiðir af má búast við að
ríkisstjórnin falli niður vinsældalistann og það hratt, Kannski
tekst þeim að slá met Jóhönnu og Steingríms Jóhanns úr síðustu
ríkisstjórn.

Óvissa er um margt í sveitarstjórnarmálum. Jón Gnarr er hættur
í pólitík. Sjálfstæðisflokkur í Reykjavík á engan alvöru forystu-
mann til að sinna borginni. Hið sama gildir víða um land og sér
ekki lausnir á. Sveitarstjórnarmál eru nærumhverfis og þar þurfa
menn að standa saman. En meðan hver stjórnmálamaðurinn á
fætur öðrum hugsar um persónulegan frama fækkar þeim sem
hugsa um kjósendur. Þannig þróast flugvallarmálið öllum til
ógagns. Allt stefnir í að flugvöllur verði ekki í Reykjavík eftir
áratug. Er þá ekki rétt að hugsa sjúkrahúsbyggingu upp á nýtt og
flytja hvort tveggja til Keflavíkur eða á Suðurnes. Ekki skal sagt
að höfuðborgin sé á röngum stað, en stjórnmálamenn allra flokka
virðast vera það og skapa þar með óvissu, sem þarf að eyða.

Tómasi lækni sagt upp störfum
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

hefur afþakkað vinnuframlag
Tómasar Halldórs Pajdak, læknis
við stofnunina. Í yfirlýsingu frá
Tómasi segir að framkvæmda-
stjóri stofnunarinnar, Þröstur
Óskarsson, og framkvæmdastjóri
lækninga við stofnunina, Þor-
steinn Jóhannesson, hafi bannað
sér að mæta til vinnu frá og með
12. nóvember. „Þetta gerðu þeir
án nokkurs rökstuðnings og án
þess að nefna nokkra ástæðu,

þrátt fyrir að ég hafi lýst yfir
vilja til að vinna við stofnunina
út árið, eins og ég er með samning
upp á, og jafnvel lengur,“ segir í
yfirlýsingunni.

„Mér er hulin ráðgáta hvernig
þeir, sem ekki hefur gengið vel
að reka stofnunina innan ramma
fjárlaga þetta árið, ætla að mæta
þeim fjárútlátum sem óhjákvæmi-
lega falla til vegna ákvörðunar
þeirra en stofnunin þarf t.d. að
greiða mér full laun út árið. Mér

þykir m.a. mjög miður að hafa
óvænt og skyndilega verið svipt-
ur aðstöðu til að fylgja eftir skjól-
stæðingum sem ég hafði ráðgert
að fylgja eftir, sviptur því að sinna
heilsugæslu í Súðavík og á Flat-
eyri, og sviptur því að fá að
kveðja samstarfsfólk mitt á stofn-
uninni á eðlilegan hátt. Ég bið
skjólstæðinga sem ég hef ekki
eða mun ekki hafa samband við
á næstunni vegna rannsóknarnið-
urstaðan eða annars um að erfa

það ekki við mig.“
„Til að eyða öllum vafa er hér

með tilkynnt að vinnuframlag þitt
er afþakkað frá og með deginum
í dag 12. nóvember 2013,“ segir
í uppsagnarbréfi Tómasar. Þröst-
ur Óskarsson, framkvæmdastjóri
stofnunarinnar, sem skrifar undir
bréfið, sagðist í samtali við BB
ekki tjá sig um málefni einstakra
starfsmanna.

Í byrjun október var ágreiningi
milli lækna stofnunarinnar vísað

til landlæknis eftir að hann barst
í fjölmiðla. Meðal þess sem
ágreiningurinn snerist um var
starfshæfi Þorsteins vegna veik-
inda. Þá var mánuður liðinn frá
því að heilsugæslulæknar fóru
fram á að fengið yrði faglegt mat
á starfshæfi Þorsteins frá land-
lækni. Málið er til vinnslu hjá
embætti landlæknis, en Geir
Gunnlaugsson, landlæknir, hefur
sagt að unnið sé að lyktum þess
eins fljótt og auðið er.

Vonandi að afraksturinn gagnist á svæðinu
Íslenska hugbúnaðarfyrirtækið

Betware var selt til austurríska
félagsins Novomatic á dögunum.
Framkvæmdastjóri Betware og
áður helsti eigandi félagsins er
Stefán Hrafnkelsson. Faðir Stef-
áns var apótekari á Ísafirði, og
eiginkona hans er Anna Ólafía
Sigurðardóttir, borinn og barn-
fæddur Ísfirðingur. Einnig í hópi
hluthafa Betware var Gísli Jón

Hjaltason, kaupmaður á Ísafirði,
en hann hefur starfað með Stefáni
Hrafnkelssyni, framkvæmda-
stjóra og helsta eiganda Betware,
í fjölda ára og í gegnum nokkur
fyrirtæki. Kaupverð Betware fæst
ekki uppgefið, en Gísli Jón segir
að mikil áhersla sé frá kaupanda
á að verðið sé trúnaðarmál. Í um-
fjöllun fjölmiðla hefur komið
fram að það sé 2-3 milljarðar

vakti athygli kaupenda á félaginu.
Fyrir um tveimur árum síðan var
falast eftir kaupum á Betware,
en því var ekki tekið. Svo fóru að
berast fleiri tilboð, og fyrir um
ári síðan var ákveðið að setja
þetta mál í farveg. Það var leitað
að öllum sem gætu haft áhuga,
og svo var hópurinn vinsaður
niður þangað til það var einn
eftir. Það hefur verið mikil vinna
í þessu máli í allt ár, og kaupend-
urnir hafa rannsakað okkur ofan
í kjölinn.“

Gísli Jón er ekki eini Vestfirð-
ingurinn sem tengist málinu.
„Það eru nokkrir aðilar hér á Ísa-
firði, og Vestfjörðum, tengdir
Stefáni sem komu að stofnun
þessa fyrirtækis með honum, og
lögðust á árarnar með honum í
þessum rekstri allt frá upphafi.
Stefán ólst að hluta upp hér á
Ísafirði, og hefur alltaf haft sterk-
ar taugar hingað. Hér hafa menn
haft trú á honum, og tekið þátt í
þessu verki. Það er vonandi að
við getum notað afraksturinn af
því til góðra verka hér á svæð-
inu.“              – herbert@bb.is

króna.
„Þetta er búið að vera nokkuð

langhlaup, og hefði aldrei tekist
nema fyrir þær sakir að Stefán er
varkár og þolinmóður, þó hann
sé nýjungagjarn. Fyrirtækið hefur
verið starfandi allt frá 1998, en
það heyrðist kannski meira af
forvera fyrirtækisins, Margmiðl-
un. Við seldum Margmiðlun og
héldum eftir Betware, sem var
dótturfélag. Félagið hefur fram-
leitt grunnhugbúnað fyrir leiki
og leikjalausnir, einkum lottó og
getraunir. Þetta er gríðarlega stór
markaður á heimsvísu, en við
einbeittum okkur að opinbera

markaðnum, ríkislottóunum fyrst
og fremst. Við önnuðumst til
dæmis netmál fyrir Íslenska get-
spá.“

Betware er eitt af þessum fyrir-
tækjum sem auðvelt er að van-
meta í stærð, en margir sjá fyrir
sér nokkurra manna hóp í einni
skrifstofu þegar talað er um hug-
búnaðarfyrirtæki. „Núna eru um
120 manns í starfi hjá félaginu,
og það starfar með skrifstofur í
fjórum löndum. Betware var
fyrsta fyrirtækið sem internet-
væddi lottó og getraunir, og hefur
verið leiðandi í þróun á þessu
sviði. Það var auðvitað það sem

Gísli Jón Hjaltason, einn seljenda Betware.
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Færðu Heilbrigðisstofnuninni veglega gjöf
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

fékk í síðustu viku afhent tíu ný
sjónvarpstæki og tvo DVD spil-
ara að gjöf. Það voru þau Guðjón
Þorsteinsson og Ragnhildur Ágústs-
dóttir, sem tóku sig til og söfn-
uðu fyrir tækjunum. Forsaga
söfnunarinnar er nokkuð sérstök.

„Ég var búinn að áforma að
stofna samtök sem yrðu svona
hjálparsamtök fyrir bættu um-
hverfi sjúklinga og starfsmanna
sjúkrahússins hér heima og hélt
því í Landsbankann á Ísafirði til
að stofna reikning. Ég spjallaði
þar við Sævar útibússtjóra um
málið og hann bara bað mig vin-
samlegast um að hinkra og kom
sem með hana Rögnu, sem vinnur
einmitt í bankanum, en þá hafði
hún einmitt fengið sömu hug-
mynd. Hann leiddi okkur þarna
saman og við að sjálfsögðu ákváð-
um að vinna að þessu saman.
Við erum bæði þessar jákvæðu
týpur sem ætlum okkur að vera
til gagns,“ segir Guðjón.

Ýmis fyrirtæki á svæðinu sem
og Verkalýðsfélag Vestfirðinga
ljáðu málefninu lið og voru þau
Guðjón og Ragna ekki lengi að
safna fyrir tækjunum. „Þetta er
alveg það sem þurfti nauðsynlega
því á sjúkrahúsinu eru tækin mörg
hver gömul og úr sér gengin,

einhverjar fjarstýringar virka
ekki og svona. Og þegar maður
liggur á sjúkrahúsi þá er svo
mikilvægt að geta stytt sér stundir
og dreift huganum aðeins, ég tala
nú ekki um svona í svartasta
skammdeginu. Þetta eru glæný
tæki og ég sé þetta fyrir mér þann-
ig að nú geti til dæmis aðstand-

endur sett myndbönd  eða ljós-
myndir eða hvaðeina inn á minn-
islykla og leyft þeim sem liggja
inni að njóta. Tilgangurinn er
auðvitað sá að sem best fari um
þá sem þurfa að koma inn á
sjúkrahúsið. Okkar hlutverk er
að redda og það getum við. Þetta
verkefni var unnið góðri sam-

vinnu við vini okkar í Snerpu og
Sjónvarpsmiðstöðina í Reykjavík
og svo sá Pósturinn um að koma
þessu hingað vestur. Þannig að
það má segja að útréttar hendur
hafi verið alveg hægri vinstri!,“
segir Guðjón.

Til viðbótar við fyrrgreind fé-
lög og fyrirtæki sem lögðu mál-

efninu lið voru Dress up Games,
Landsbankinn, Orkubú Vest-
fjarða, Íslandsbanki, Vátrygg-
ingafélag Íslands og tvö önnur
fyrirtæki sem ekki vildu láta nafn
síns getið. Ragna og Guðjón vilja
koma á framfæri þökkum til
þeirra félaga og fyrirtækja sem
lögðu söfnuninni lið.

Frá afhendingu gjafarinnar. F.v. Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnuanr
Vestfjarða, Guðjón Þorsteinsson, Rannveig Björnsdóttir og Ragnhildur Ágústsdóttir.
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Stefnir í metþátttöku
Æfingabúðir fyrir Fossa-

vatnsgönguna verða haldnar í
lok mánaðarins, en þar er um
að ræða samstarfsverkefni
Fossavatnsgöngunnar, Skíða-
félags Ísfirðinga, Ísafjarðar-
bæjar og Hótels Ísafjarðar. Æf-
ingarnar eru ætlaðar öllum sem
hafa áhuga, en þær eru rétt eins
viðeigandi fyrir nýgræðinga
eins og þá sem reyndari eru,
segir Kristbjörn R. Sigurjóns-
son, sem annast skráningar.
„Við vorum með um 50 manns
í fyrra, og nú þegar eru komnir
30. Það bætist við á hverjum
degi, svo það verða væntanlega
fleiri þátttakendur en í fyrra.
Það eru ekki margir heima-
menn sem koma til okkar í
þetta, en við leggjum áherslu á
að fá fólk sem víðast að, til að
fá fleiri í gönguna.“

„Þetta er sjöunda árið sem
við höldum þessar æfinga-
búðir. Þegar við byrjuðum
voru svona tíu manns í þessu,
en það hefur aukist um svona
tíu manns á hverju ári. Við
höfum alltaf fengið góðan
stuðning frá Ísafjarðarbæ. Þó
svæðið hafi ekki verið opnað
formlega fáum við að byrja
aðeins fyrr.“

Aðstoð bæjarins nær þó
nokkuð lengra, en það er
hvorki meira né minna en bæj-
arstjórinn sjálfur, fyrrum lands-
liðsmaðurinn Daníel Jakobs-
son sem verður þjálfari á æf-
ingunum. Æfingabúðirnar
verða haldnar á dögunum 28.
nóvember til 1. desember, en í
tengslum við þær er boðið upp
á tilboð á gistingu á Hótel Horni.

– herbert@bb.is

Sex þingmenn Norðaustur- og
Norðvesturkjördæma hafa lagt
fram frumvarp um breytingu á
lögum um húsaleigubætur, þar
sem námsmönnum á framhalds-
og háskólastigi sem eiga lög-
heimili í meira en 30 km fjarlægð
frá skólanum, en þó innan sama
sveitarfélags, er veittur réttur til
húsaleigubóta. Einnig verði
heimilt að veita húsaleigubætur
þó vegalengdin sé skemmri, séu
samgöngur erfiðar að öðru leiti,
m.a. með tilliti til veðráttu og
ástands vega. Samkvæmt núgild-
andi lögum hafa námsmenn sem
hafa lögheimili í öðru sveitarfé-

lagi rétt til húsaleigubóta.
„Meðan sveitarfélög voru

mörg og eftir því lítil að flatar-
máli, flest hver, kom þetta ekki
að sök en á þeim landsvæðum
þar sem sveitarfélög hafa samein-
ast og orðið víðáttumikil blasir
við að námsmenn í slíkum sveit-
arfélögum geta staðið frammi
fyrir því að hljóta engar húsa-
leigubætur þótt svo það langt sé
frá lögheimili þeirra á skólastað
að þeir eru nauðbeygðir til að
flytja þaðan og búa nær skóla á
meðan á námi þeirra stendur,“
segir í greinargerð með frum-
varpinu.

Í þessu samhengi má benda á
stöðuna á Vestfjörðum, en nem-
endur Menntaskólans á Ísafirði
frá Bolungarvík og Súðavík eiga
rétt á húsaleigubótum – en ekki
nemendur frá Suðureyri, Flateyri
og Þingeyri. 13 km eru frá Bol-
ungarvík til Ísafjarðar, 20 frá
Súðavík, 22 frá Flateyri, 23 frá
Suðureyri og 49 frá Þingeyri.
Ekki liggja fyrir tölur um fjölda
þeirra sem lagabreytingin hefur
áhrif á, né heldur líklega nýtingu,
en markmið breytingarinnar er
að tryggja jafnrétti til náms og
búsetu.

– herbert@bb.is

Lagt til að rýmka rétt náms-
manna til húsaleigubóta

Anton Helgi Guðjónsson
var útnefndur kylfingur árs-
ins á aðalfundi Golfklúbbs
Ísafjarðar, sem haldinn var í
síðustu viku. Á fundinum var
einnig veittur svonefndur
háttvísibikar, fyrir góða
framkomu og störf fyrir
klúbbinn, en hann hlaut
Vilhjálmur Matthíasson. Þá
voru skálameistarar verð-
launaðir, en þeir voru Guðrún
Á. Stefánsdóttir í kvenna-
flokki og Guðbjörn Salmar
Jóhannsson í karlaflokki.
Meðal þess sem rætt var á
fundinum eru áform um end-
urskipulag golfvallarins.

„Við fengum til okkar
golfvallarhönnuð í sumar,
sem gerði fyrir okkur endur-
skipulag á vellinum. Á fund-
inum var samþykkt að vinna
eftir því, þannig að það gæti
verið töluverð vinna fram-
undan hjá okkur. Þetta eru
töluverðar breytingar, en við
höfum verið að kynna þær í
haust. Völlurinn verður lengd-
ur, og mörgum brautum og
flötum breytt. Þetta er lang-
tímamarkið hjá okkur,“ segir
Tryggvi Sigtryggsson, for-
maður klúbbsins. Hann segir
að góð mæting hafi verið á
fundinn, þar sem stjórn fé-
lagsins var öll endurkjörin,
en einn stjórnarmaður valdi
að hætta störfum.

Anton Helgi
golfari ársins

Ísafjarðarbær hefur alltaf notað
lénið isafjordur.is í staðinn fyrir
isafjardarbaer.is eða Ísafjarðar-
bær.is. Árið 1996 varð Ísafjarðar-
bær til við sameiningu sex sveit-
arfélaga á norðanverðum Vest-
fjörðum, Flateyrarhrepps, Ísa-
fjarðarkaupstaðar, Mosvalla-
hrepps, Mýrahrepps, Suðureyrar-
hrepps og Þingeyrarhrepps. Til
að byrja með voru fjögur bæjar-
merki á bréfsefni Ísafjarðarbæjar
en 15 árum eftir sameininguna sam-
þykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-

ar að framvegis skyldi nota gamla
byggðamerki Ísafjarðarkaupstað-
ar sem teiknað var af Tryggva
Magnússyni listmálara. Það
mætti því segja að tvö stærstu
einkennismerki sameinaðs sveit-
arfélags, lénið og skjaldamerkið,
tengist bara Ísafirði.

Aðspurður hvort sveitarfélagið
hafi sóst eftir fyrrgreindum lén-
um segir Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson upplýsingafulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar svo ekki vera en
sjálfsagt að athuga hvort það sé

ekki hægt. „Ég held að þar sem
sveitarfélagið hefur haft núver-
andi lén frá 3. mars 1997, verður
það að vera áfram til staðar, en
það er vel hægt að hafa tvö (eða
fleiri) lén sem öll vísa á sömu
síðu. Í þá daga sem lénið varð til
var ekki hægt að fá skráð lén
með íslenskum stöfum svo Ísa-
fjarðarbær.is stóð ekki til boða.
Það hefur breyst núna en mig
grunar að það hafi að minnsta
kosti verið hluti ástæðunnar á
sínum tíma, þó það sé alltaf mjög
erfitt að túlka hug þeirra sem
stjórnuðu bænum fyrir 17 árum,“

segir hann.
Bæði lénin voru seld fyrir

fimm árum en það var Ísfirðing-
urinn Gylfi Ólafsson sem tryggði
sér þau. Aðspurður um kaupin
segir Gylfi að honum hafi þótt
skrítið að sveitarfélagið ætti ekki
lénið sitt og því keypt það, eða
þau bæði, sem ádeilu og í gríni.
„Þetta er líka góður vettvangur
til að nota sem vefmiðil um
byggðamál og vonandi eru ein-
hverjar hræringar í því núna. Það
sem er samt áhugavert er að ég
keypti þetta 2009 og enginn hefur
falast eftir því,“ segir hann.

Ísafjarðarbær hefur ekki falast
eftir léninu Ísafjarðarbær.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Sælkeri vikunnar er Kristín Guðnadóttir á Ísafirði

Hamborgari með sultuðum laukHamborgari með sultuðum laukHamborgari með sultuðum laukHamborgari með sultuðum laukHamborgari með sultuðum lauk
Ég ætla að bjóða lesendum

upp á hamborgara með sultuð-
um lauk og sætum kartöflu-
frönskum og Aftereight súkku-
laðiköku.

800 gr. Nautahakk
4 stk. Hamborgarabrauð
Gráðostur
Sultaður laukur ( sjá upp-
skrift)
Klettasalat.
1 tsk. Salt

Setjið saltið út í hakkið og
hrærið saman , mótið síðan 4 x
200gr. hamborgara. Steikið eða
grillið. Setjið vænan skammt
af gráðosti í lokin.

Takið síðan brauðið og setjið
vænan skammt af sultuðum
lauk, þá hamborgarann og

salatið. Lokið og berið fram með
sætum kartöflufrönskum.

Sultaður laukur:
2 stk. Laukar
100 gr. beikon
3 msk. Púðursykur
2 msk. Balsamikedik
1 tsk. Tómatsósa
Salt og pipar

Steikið beikonið og skerið það
niður og geymið. Sneiðið laukinn
og steikið upp úr beikonfitunni
ásamt púðursykrinum í um 10
mín bætið þá saxaða beikoninu
út í og steikið í 15 mín í viðbót .
hrærið vel í . Undir lokin er edik-
inu og tómatsósunni bætt saman
við og bragðbætt með salt og
pipar.

Sætar kartöflufranskar:
2 stk. sætar kartöflur
Ólífuolía
Reykjanessalt

Skerið kartöflurnar í ræmur og
setjið í eldfast mót, hellið olíu
yfir og saltið. Bakið við 220-250
gráður í ofni í 30 mín.

Góð sósa á hamborgarann:
1 dós hvítlauksostur og 1 dós
sýrður rjómi blandað saman.

Aftereight súkkulaðikaka
100 gr.70% súkkulaði
½ pk. Aftereight
200 gr. smjör
4 eggjahvítur
2 msk.hveiti

Hitið ofninn í 180 gráður.

Bræðið súkkulaðið, aftereightið
og smjörið yfir vatnsbaði. Bætið
síðan eggjahvítunum smátt og
smátt út í, passa að hræra í allan
tíma. Sigtið síðan hveitið útí og
hrærið samanvið, hellið deiginu
í smurt form. Bakið í u.þ.b. 20

mín.  Miðjan á að vera blaut,
berið strax fram með rjóma
eða ís.

Verði ykkur að góðu.
Ég skora á Sigríði Gunn-

steinsdóttur til að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Héraðsdómur Reykjavíkur
hefur dæmt byggingastjóra og
múrarameistara til greiðslu skaða-
bóta að upphæð 4.109.614 krónur
vegna ágalla á múrverki fasteign-
arinnar Hafnarstræti 19 á Ísafirði
og Sjóvá-Almennar tryggingar
hf. til greiðslu þess sem á vantaði
vegna tryggingar byggingastjóra.
Upphæðin skiptist á milli stefn-
enda sem voru fasteignafélagið
Urtusteinn ehf. í Reykjanesbæ
og átta eigendur fjögurra íbúða í
umræddu húsnæði. Afhenda átti
eignirnar 1. ágúst 2006 en fljót-
lega á árinu 2006 varð ljóst að
það stæðist ekki þar sem fram-
kvæmdir við bygginguna gengu
mjög hægt, m.a. sökum margvís-
legra erfiðleika í rekstri bygg-
ingaverkakans en fyrrgreindur
byggingarstjóri var þáverandi
eigandi og forsvarsmaður verk-

takans. Bú fyrirtækisins var tekið
til gjaldþrotaskipta 5. janúar 2007.

Stefnendur kváðust hafa gert
athugasemdir við ýmislegt í
framkvæmd verksins og vinnu-
brögð, sem viðhöfð voru af hálfu
byggingaraðila, en ekki hafi verið
tekið tillit til sjónarmiða þeirra
nema að mjög litlu leyti. Bygg-
ingarstjórinn og Sjóvá-Almennar
tryggingar hf., sögðu hins vegar
aldrei hefði verið gerðar athuga-
semdir við gæði verksins á fram-
kvæmdatíma og þeir hafi því ver-
ið með öllu grunlausir um að
smiðir og iðnlærðir múrarar
hefðu ekki staðið með faglega
réttum hætti að verkinu.

Í stefnunni er því lýst að þegar
eigendur íbúða á efri hæð hússins
hafi tekið við fasteigninni, hafi
blasað við þeim að ýmsu hafi ver-
ið ábótavant og að margvíslegir

ágallar á byggingunni hafi fljót-
lega komið í ljós. Í niðurstöðu
dómsins segir meðal annars að
skylda hvíli á byggingarstjóra að
sjá til þess, ekki bara að byggt sé
í samræmi við samþykkta upp-
drætti, lög og reglugerðir, heldur
einnig skylda til að hafa yfirum-
sjón og eftirlit með byggingar-
framkvæmdum, sem hann stýrði,
þar á meðal að iðnmeistarar, sem
að verkinu kæmu, fyrir hans at-
beina, sinni skyldum sínum og
að framkvæmd sé tæknilega og
faglega fullnægjandi. Verði því
að telja að stefndi byggingarstjóri
beri skaðabótaábyrgð á því tjóni,
sem hljótist af göllum á faglegri
vinnu við múrverk.

Þá segir í niðurstöðu dómsins
að samkvæmt þágildandi skipu-
lags- og byggingarlögum hafi
iðnmeistari borið ábyrgð gagn-

vart byggingarstjóra og eiganda
byggingarframkvæmda á því að
þeir verkþættir, sem hann tók að
sér að hafa umsjón með, væru
unnir í samræmi við viðurkennda
verkhætti, samþykkta uppdrætti
og lög og reglugerðir. Þá sé
kveðið á um í byggingarreglu-
gerð að múrarameistari, sem
staðfest hefur ábyrgð sína á verki,
beri m.a. ábyrgð á múrhúðun og
frágangi á einangrun undir múr-
vinnu. „Skiptir hér engu hvort
teikningum hafi verið breytt eða
ekki, enda má ætla að ef hann
hefði raunverulega sinnt starfi
sínu hefði hann vitað um breyt-
inguna. Þá hefur það heldur ekki
þýðingu varðandi lögboðna ábyrgð
múrarameistarans samningur sá
er hann gerði við byggingarstjór-
ann um aðkomu hans að verkinu.
Að þessu virtu verður að fallast á

það með stefnendum að múrara-
meistarinn beri skaðabótaábyrgð
á tjóni af völdum galla á faglegri
vinnu við múrverkið.

Í ljósi þess að byggingu fast-
eignarinnar var ekki lokið er
byggingingarverktakinn var úr-
skurðaður gjaldþrota og ekki var
sýnt fram á af hálfu stefndu að
ekki hafi verið unnið fram á síð-
asta dag, taldi dómurinn rétt að
miða vátryggingarfjárhæðina við
5. janúar 2007 og nam hún þá
7.728.460 krónum. Sumarið
2008 varð samkomulag milli lög-
manns stefnenda og stefnda,
tryggingarfélagsins, að stefndi
greiddi 7.395.496 kr. úr starfs-
ábrygðartryggingu byggingar-
stjórans. Mismuninn að fjárhæð
332.964 kr. ber hinu stefnda trygg-
ingarfélagi að greiða fasteigna-
félaginu.              – harpa@bb.is

Bera skaðabótaábyrgð á tjóni vegna galla
Húseignin að Hafnarstræti 19 á Ísafirði.
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Vestfirðingur vikunnar
er Katrín Líney Jónsdóttir, 10 barna

skemmtiferðaskipadrottning á Ísafirði
Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?Hvað ertu að gera þessa dagana?
Ég er að vinna í heimasíðugerð hjá Vestuferðum ehf
Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?Hvaða fjögur orð lýsa þér best?
Dugleg, hress, drífandi og óhrædd.
Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?Hvernig færðu útrás fyrir gremju?
Í ræktinni
Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?Í hvernig klæðnaði líður þér best?
Íþróttafötum
Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?Hver er mesta eftirsjá þín í lífinu?
Engin eftirsjá. Það sem er liðið er liðið.
Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?Hver er óvenjulegasta lífsreynsla sem þú hefur lent í?
Að kaupa hús á Ísafirði í 3ja skiptið sem ég kom hingað.
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Stundum og eru þeir misjafnir.
Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?Hver er besta kvikmynd allra tíma?
Shawshank Redemption
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Kíki við og við á Facebook til að sjá hvað aðrir eru að gera en
pósta lítið sjálf.
Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?Hvað fer mest í taugarnar á þér?
Óstundvísi
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Jáhá, strauk margoft að heiman.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Húsið eftir Stefán Mána
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já, að gerast sjálfboðaliði í þróunarlöndunum
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Alveg ágætlega. Það er hollt að fá ekki allt uppí
hendurnar.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að missa einhvern nákominn
Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?Hvert er helsta takmark þitt í lífinu?
Að verða heilbrigt gamalmenni
Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?Hvenær og hvar ertu hamingjusamastur?
Uppi á toppi á fjalli í góðu veðri og svo
auðvitað í faðmi fjölskyldunnar.
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefurHver er besta setning eða orðtak sem þú hefurHver er besta setning eða orðtak sem þú hefurHver er besta setning eða orðtak sem þú hefurHver er besta setning eða orðtak sem þú hefur
heyrt?heyrt?heyrt?heyrt?heyrt?
Það eldist vel sem liggur í víni(Bára bleika).
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja veraHvaða fræga persónu mundir þú vilja vera
og af hverju?og af hverju?og af hverju?og af hverju?og af hverju?
Langar ekki til að vera fræg af því að þá
fórnar maður lífi sínu.
Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?Hvar er fallegast á Vestfjörðum að þínu mati?
Lónafjörður er hrikalega fallegur
Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?Hvar er fallegast á landinu öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Sveinstindar
Hvaða stað í heiminum langar þig til aðHvaða stað í heiminum langar þig til aðHvaða stað í heiminum langar þig til aðHvaða stað í heiminum langar þig til aðHvaða stað í heiminum langar þig til að
heimsækja?heimsækja?heimsækja?heimsækja?heimsækja?
Ástralíu
Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?Ertu bjartsýn(n) á framtíð Vestfjarða?
Já, fólkið hérna er svoooooo jákvætt og gott
Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?Hvað skortir á Vestfirði að þínu mati?
Jarðgöng  í fleirtölu
Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboðHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboðHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboðHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboðHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð
sem þú fékkst í símann þinn?sem þú fékkst í símann þinn?sem þú fékkst í símann þinn?sem þú fékkst í símann þinn?sem þú fékkst í símann þinn?
Hehe en gaman :/ Netið var búið að vera
úti í vinnunni og þetta voru viðbrögð
yfirmanns míns.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Katrín Líney Jónsdóttir

Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
43 ára

Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Skemmtiferðaskipa drottning, þjónn,
símsvari, bókhaldari og margt fleira.

Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Krabbi
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:

Ólafur Halldórsson
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:

Hrikalega mörg, Sunna, 24 ára, Heiðrún Gréta 23
ára, Heiðdís Lára 20 ára, Ingvar Bjarni 19 ára,

Frederick 19 ára (skiptinemi sem er kominn aftur),
Edda Sól 16 ára, Zorró 14 ára, Saga 13 ára, Halldór

Jökull 11 ára og að lokum Helgi Ingimar 10 ára.
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Virðing og ást barna
umbun fyrir lífsv

Árilía Jóhannesdóttir er fædd í
torfbæ að Bessastöðum í Dýra-
firði þann 20. nóvember 1923 og
varð því níræð nú í vikunni. For-
eldrar hennar voru Jóhannes
Andrésson og Jóna Ágústa Sig-
urðardóttir. Var hún fjórða barn
foreldra sinna, sem eignuðust alls
sex börn. Systkini hennar, þau
Sigríður (Sigga), Markúsína
Andrea (Sína), Kristján Vigfús
(Stjáni), Gunnar og Ingibjörg
Elísabet (Inga Beta), eru öll látin.

Árilía giftist Kristjáni Guð-
mundssyni frá Brekku á Ingjalds-
sandi í Önundarfirði, en þar
bjuggu þau allt þar til Kristján
lést 1988. Hún hefur lifað tímana
tvenna og hér segir hún okkur frá
uppvextinum í Dýrafirði og á
Flateyri, söngnum, tilhugalífinu,
árunum á Brekku, barnamissin-
um og fleiru.

Átta manns í þrjátíu
fermetra torfbæ

Jóhannes og Jóna bjuggu að
Bessastöðum, eða Bessa eins og
bærinn var gjarnan kallaður, allt
þar til Árilía er sjö ára gömul.
„Ég man vel eftir því, við Siggi
frændi vorum alltaf að leika okk-
ur á Mýramelnum, en Bessi er
bara rétt fyrir innan Mýrar í Dýra-
firði. Á Melnum voru líka haldnar
samkomur þegar ekki var pláss
innandyra. Þetta var algjör drauma-
staður í mínum augum því þar
var hægt að finna svo mikið af
skeljum,“ segir hún og bætir því
við, að hún hafi ætíð haft mikið
dálæti á skeljum og hefur sem
dæmi alltaf nokkrar á náttborðinu
hjá sér. „Þetta er sjálfsagt arfleifð
frá þessum tíma, ég hef alltaf tínt
skeljar þegar ég kemst í þær.“

Þau systkini voru þekkt fyrir
að vera söngelsk mjög. Þegar Sigga
systir hennar, sem var elst, var
komin í skóla að Lambahlaði í
Dýrafirði lærði hún þar ýmis lög
og kenndi þeim yngri þegar heim
kom. „Já, við höfðum öll mjög
gaman af því að syngja og höfð-
um fallegar raddir. Þegar við vor-
um á Bessa sungum við í rökkrinu
til að spara ljósmetið. Eitt sinn
kom séra Sigtryggur frá Núpi að
húsvitja og heyrði okkur syngja
þegar hann var fyrir utan bæinn.
Hann tímdi ekki að trufla þennan
fallega söng og beið þar til við
höfðum klárað. Þegar við fluttum
á Flateyri vorum við komin með

rafmagn, en til að spara það héld-
um við áfram að syngja í rökkrinu
og þá þyrptust krakkarnir á glugg-
ann hjá okkur til að hlusta. Svo
það má segja að ég hafi snemma
verið farin að syngja fyrir aðra,“
segir Árilía.

Eftir að fjölskyldan flutti á
Flateyri fluttu á Bessa þau María
Sigmundsdóttir frá Lækjarósi í
Dýrafirði og Guðmundur Jónsson
snikkari. Árilía var síðan send
þangað á sumrin í sveit og sat þá
meðal annars yfir ánum frammi
á Gemlufallsdal. Þá voru lömbin
færð frá og börnin jafnvel bara
sjö til níu ára gömul látin fara
með ærnar inn í dalinn yfir daginn
svo hægt væri að mjólka þær á
kvöldin.

Hlustuðu á útvarpið í
gegnum gat í veggnum

Árilía flytur til Flateyrar árið
1930 með foreldrum sínum, syst-
kinum og ömmu, Elísabetu Krist-
jánsdóttur. Fjölskyldan leigði hjá
Bjarna Þórðarsyni trésmíða-
meistara og konu hans Guðríði
(Guju), dóttur Guðmundar Ein-
arssonar á Brekku á Ingjalds-
sandi.

Árilía eða Adda eins og hún
var alltaf kölluð var vinsæl til
snúninga og eftirsótt í vist, alltaf
að passa út um allt og hjálpa til
við heimilishaldið. Þeir sem hana
þekkja vita að hún er mikil og
góð sagnamanneskja. „Ég var
ekki gömul þegar ég var látin
fara í hús til Hjalta og Dísu á Flat-
eyri til að hlusta á útvarpið, við
áttum ekki útvarp heima, svo fór
ég heim og endursagði fréttir og
sögur. Þannig þjálfaðist ég upp í
frásagnarlistinni. Það var líka góð
vinátta á milli nágrannanna,
Bjarna og Guju, sem varð svo
seinna mágkona mín, og mömmu
og pabba, og þegar þau fengu út-
varp, þá gerði Bjarni gat á vegg-
inn inn í býtibúrið til okkar og
stillti útvarpinu þar upp svo við
gætum heyrt líka,“ segir hún.

„Ég gekk í barnaskóla á Flat-
eyri og þótti Hirti Hjálmarssyni
kennara mikið til um hvað ég var
lítil og nett. Einu sinni þegar ég
var að fara yfir íþróttahestinn, þá
segir hann: „Komdu, stattu í lófa
mér!“ Sem ég gerði, og hann
labbaði með mig í lófunum og
hrópaði: „Krakkar komiði og sjá-
ið!“ segir Árilía og skellihlær.

uðum aldri, og við urðum góðar
vinkonur. Þær færðu alltaf rúmið
sitt að mínu rúmi og við kjöftuð-
um og hlógum. Þá sagði Guð-
mundur: „Ykkur væri nú nær að
þakka Guði fyrir heilsuna og
hætta að hlæja og vera með þenn-
an hávaða!“ Ég man að Munda
sagði alltaf að pabbi sinn væri
svo strangur við þau systkinin.
Hann hélt svo fast utan um þetta
stóra heimili og krakkarnir þurftu
alltaf að halda sig að vinnu og
ekki vera með neinn fíflagang.
En ég kynntist bara þessum milda
manni, ég var líka í uppáhaldi
hjá honum enda var hann alltaf
að launa fyrir það sem amma
hafði gert fyrir konuna hans.

Svo er ég þarna einhver sumur
eftir þetta og var meðal annars
kaupakona hjá Þóru í Hrauni, þá
fimmtán ára. Þá var Kitti nú eitt-
hvað að stelast yfir engið til að
hitta mig, hann þá tuttugu ára, en
það var allt saklaust. Svo var
þröngt á sumrin á Brekku að ég
var látin sofa fyrir ofan hjá bróður
hans Kitta, honum Jóni H, sem
síðar var hér skólastjóri á Ísafirði.
Eitt kvöldið sagði hann við mig:
„Má ég eiga hana Siggu systur
þína?“ Ég svaraði honum:„ Jú,
alveg sjálfsagt, það sem ég ætti í
henni.“ Djöfuls vitleysa! Já, þá
voru þau farin að stinga saman
nefjum víst,“ segir hún og hlær.

Söngnám hjá frú Sigurðsson
Um átján ára aldur fer Árilía

til Reykjavíkur í vist til hinnar
skosku Davinu Brander Sigurðs-
son, ætíð kölluð frú Sigurðsson,
og Runólfs Sigurðssonar, en hann
fórst með togaranum Reykjaborg
á leið til Englands, sem var sökkt
af kafbát 1941. Þá var Árilía hjá
þeim og voru það erfiðir dagar.
Þau hjónin áttu tvö börn, Davinu
þriggja ára sem ávallt var kölluð
Dollý, og Runólf sem var fjögurra
ára. Árilía var hjá þeim hjónum
til að passa börnin og hjálpa til
við heimilishaldið. Frú Sigurðs-
son var söngkennari og kenndi
nokkrum þjóðþekktum söngvur-
um, meðal þeirra Guðrúnu Á.
Símonar og Kristni Hallssyni.

„Einu sinni þegar ég er að ryk-
suga, og ég söng alltaf þegar ég
var að ryksuga, heyrði frúin mig
syngja. Hún kom þá til mín og
sagðist vilja kenna mér að syngja,
ég syngi betur en Guðrún Sím!

Ég þáði það auðvitað og hún vildi
meira að segja að ég myndi læra
meira og vildi koma mér áfram í
því.

En þá tóku örlögin í taumana.
Mamma hringdi frá Flateyri og
sagðist þurfa að fá mig heim því
amma lægi karlæg í rúminu.
Þegar ég þráaðist við og sagði
frúna vera kenna mér að syngja
hnussaði í henni: „Það var þá
líka, læra að syngja!“ Ég hafði
ekkert um þetta að segja og fór
því heim til að hjálpa mömmu.“

„Ég held´onum sé
það ekki of gott!“

„Ég fer að vinna í frystihúsinu
þegar ég kem aftur heim til Flat-
eyrar og við Kitti fórum að snigl-
ast aðeins meira saman. Einu
sinni þegar við fórum út saman
gleymdi ég hjá honum vettling-
unum. Þegar ég fæ þá til baka
daginn eftir, þá var miði inni í
öðrum vettlingnum og á hann
hafði hann skrifað ljóð til mín:

Mig dreymir um augu þín
yndisleg mær
um ást þína varir og hvarma
og allt sem minnir á munablóm
skær
og mýkt þinna töfrandi arma.

Ég man líka að einhvern tíma
þegar við Kitti vorum að kyssast
í rökkrinu heima á Flateyri, þá
kemur Beta amma að okkur og
fussar yfir kossaflensinu en segir
svo: „Er þetta ekki sonur hans
Guðmundar Einarssonar? Ég
held´onum sé það ekki of gott!““

Árið 1945, þegar Árilía hafði
klárað Húsmæðraskólann á Ísa-
firði, fær hún bónorðsbréf frá
honum og trúlofuðu þau sig á
sjómannadaginn. Við ljóð sem
hann orti og var í bónorðsbréfinu
samdi dóttir þeirra Elísabet Alda
lag og er það ætíð sungið þegar
fjölskyldan kemur saman. Eitt
erindanna hljóðar svo:

Í augum þér sé ég hið sólbjarta
vor,
er sál mín er alltaf að þrá.
Í örmum þér hníg ég í algleym-
is blund,
við yndisleg brjóstin þín smá.

Árilía og Kitti, ásamt Ragnari
bróður hans og fjölskyldu hans,
tóku þá við búinu af foreldrum

„Ykkur væri nú nær að
þakka Guði fyrir heilsuna“
Þegar Árilía er tólf ára gömul

kemur maður til Flateyrar norðan
af landi og var smitaður af berkl-
um og vegna þess vildi enginn
hýsa hann á Flateyri. „Nema
mamma, hún aumkvaðist yfir
hann og tók hann inn. Við þrjú
systkinin smituðumst auðvitað af
berklum. Stjáni bróðir og Sína
systir voru veikust og voru í ein-
angrun í marga mánuði heima og
fólk var gjarnan að koma með
góðgæti á gluggann hjá okkur.
Ég var fljótust að ná mér að mestu
og var þá send á Brekku á Ingj-
aldssandi. Það var nefnilega mik-
ill vinskapur á milli ömmu [Elísa-
betu Kristjánsdóttur] og Guð-
mundar Einarssonar refaskyttu á
Brekku.

Guðrún kona hans hafði eitt
sinn verið svo veik í hálsi, hún
var með miklar bólgur og átti
erfitt með að anda. Guðmundur,
sem bjó á Bakka þegar þetta ger-
ist, hafði farið fram í erlend skip
sem lágu í Dýrafirði en þeir gátu
ekkert hjálpað henni svo hann
var orðinn örvæntingarfullur.
Hann gengur út að Gemlufalli
þar sem amma kemur út og spyr
frétta af Guðrúnu. Hann segir
eins og er, hún sé í rúminu og
ástandið ekki gott. Það væru þrír
læknar búnir að skoða hana og
vissu ekki hvað amaði að henni
og héldu að henni yrði ekki bjarg-
að.

„Guð hjálpi mér, hvað ætli ég
geti gert?“ sagði amma. En fer
svo inn í bæ og kemur með flösku
til hans: „Hérna er andarnefjulýsi,
þú skalt taka þetta til hennar og
segja henni að bera lýsið á hálsinn
tvisvar á dag og nudda því vel
inn.“ Og viti menn, þetta hjálpaði
Guðrúnu! Þessu segir Guðmund-
ur frá í endurminningabók sinni
Nú brosir nóttin. Eftir þetta var
hann alltaf svo þakklátur ömmu
og vildi launa henni einhvern
veginn og gerði það meðal annars
með því að taka mig að Brekku á
meðan ég var að jafna mig eftir
veikindin.

Þannig að ég fer þá á Brekku
og er þá tólf, þrettán ára gömul
og er þar sumarlangt. Þar kynnist
ég Kristjáni, syni Guðmundar og
Guðrúnar, og systkinum hans.
Þar á meðal voru Dísa og Munda
að sjálfsögðu, við vorum á svip-

Ljósmyndir:
Hlynur Kristjánsson.
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anna,
verkið

sínum á Brekku en Ragnar og
fjölskylda fara þaðan 1953. Þá
tóku þau hjónin við öllu og voru
með myndarlegt sauðfjárbú.
Rúmlega þrjú hundruð ær, kýr
fyrir heimilið og hænur. Þau voru
þekkt fyrir gott fé og snyrti-
mennska var í fyrirrúmi.

Mikið að gera á stóru heimili
Kitti sá um búskapinn og Árilía

um heimilið. Þau eignast þar tólf
börn, sex stráka og sex stúlkur.
„Svo þetta var stórt og mikið
heimili að halda utan um og oft
voru aukabörn í sveit. Fyrstu árin
hafði ég alltaf stelpur til snúninga
á sumrin því það var í mörg horn
að líta, en börnin tóku svo fljótt
við að létta undir með okkur bæði
úti og inni. Auk þess voru tengda-
foreldrarnir í horninu, Guðmund-
ur alveg þangað til hann lést árið
1964 en Guðrún var farin eitthvað
fyrr til dætra sinna. En auðvitað
hjálpuðu þau til meðan þau gátu
og léttu til við barnauppeldið.

Þegar ég geng svo með áttunda
barnið, 1958, fæ ég rafmagns-
þvottavél en fékk hana geymda á
Sæbóli hjá Unu [Steinunni Ágústs-
dóttur]. Þar var ljósavél en þá
vorum við ekki komin með ljósa-
vél á Brekku. Kitti keyrði mig á
dráttarvél niður á Sæból með
þvottinn á kerru. Þetta var svo
mikill munur að ég sagði að nú
gæti ég eignast átta börn í við-
bót!“ segir Árilía og hlær dátt.
Rafmagn kom svo á Ingjaldssand
1968 en það var alveg segin saga
að börnin urðu miklu óþekkari
við það því það var óneitanlega
auðveldara að koma þeim í rúmið
í rökkrinu þegar bara voru lamp-
ar.

Börnin þeirra tólf voru Eygló,
Guðrún Jóna, Elísabet Alda,
Guðný, Guðmundur, Jóhannes,
Kristján Sigurður, Finnbogi,
Helga Dóra, Magnús, Halla Sig-
ný og óskírður. „Við eignumst
okkar fyrsta barn 1946, Eygló
litlu. Eina barnið okkar sem
fæddist á Brekku var Jói, það var
af því að það var að sumarlagi.
Öll hin eru fædd á Flateyri. Sum-
arið eftir að Eygló fæddist byggð-
um við bæinn á Brekku í því
formi sem hann er í dag. Þá tók
Sína systir Eygló litlu, bara nokk-
urra mánaða, til sín á Flateyri
sumarlangt því við bjuggum í
tjaldi á meðan við byggðum, og
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var nú ekki vaninn að bjóða fólki
inn í eldhús heldur í stofuna, það
þótti fínna. En þegar ég sá hann
þá sagði ég: „Nú ætla ég ekki að
nota stofuna, ég læði þér í eld-
húsið og fer með þig eins og
börnin mín þegar þau koma inn
rennblaut.“ Bauð ég honum inn í
eldhús, lét hann setjast hjá elda-
vélinni og opnaði ofninn til að fá
meiri hlýju. Honum þótti þetta
alveg einstakt og sagði mér seinna
að hann hefði hreinlega viljað
kyssa mig fyrir,“ segir hún og
skellir upp úr. „Svo miklu seinna
þegar læknirinn var farinn að
starfa í Keflavík þurfti Stjáni son-
ur minn að leita til hans og þegar
hann var að skrifa ávísunina til
að greiða lækninum þá setur hann
auðvitað heimilisfangið sitt á
Brekku. Þegar læknirinn sér það
rífur hann ávísunina og segir:
„Mamma þín er búin að borga.“

Barnamissirinn: Sorgin
litaði blómin svarthvít

Árilía rifjar upp hverja söguna
á fætur annarri og rekur reglulega
upp hláturrokur sem dilla henni
til og frá. Augun segja líka sitt
og hljómur raddarinnar ekki síð-
ur. Gleðin og sorgin, eftirsjá og
þrá, stolt og auðmýkt, allt brýst
fram þegar hún segir frá og hlust-
andi getur ekki annað en hrifist
með. Það dimmir yfir henni þegar
hún talar um barnamissinn, en
þau hjónin misstu þrjú sinna barna.

Magnús heitinn var 9 mánaða
þegar hann lést 1963. „Hann var
í rúminu sínu inni í hjónaherbergi
og átti að vera sofandi. Rúmið
stóð á bak við herbergishurðina
og honum hefur þótt hurðarhúnn-
inn eitthvað spennandi því hann
teygir sig í hann yfir rúmgrindina
og fellur við það niður á gólf og
fær slæmt höfuðhögg. Ég fór með
hann yfir heiðina og á Ísafjörð
þar sem hann lést úr heilablæð-
ingu tveimur dögum síðar. Þegar
þetta gerist var ég orðin ófrísk af
yngsta barninu mínu, Höllu Sig-
nýju.“

Kitti var eftir á Brekku á meðan
Árilía fór yfir með Magnús enda
þurfti einhver að sinna börnum
og búi á meðan. „Ég heyrði aldrei
talað um þetta,“ segir Halla Signý
dóttir þeirra hjóna. „En þegar
pabbi deyr 1988, þá sitjum við
systkinin inni í herbergi hjá
mömmu eftir jarðarförina og þá
voru þau að tala um þetta, eldri
systkini mín. Lýstu þessu mínútu
frá mínútu. Biðinni eftir fréttum
og hvernig pabbi hafði verið á
meðan. Hann var í fjárhúsunum
þegar símtalið kemur og er kall-
aður inn. Þau lýstu því hvernig
pabbi tók ofan húfuna, rúllaði
henni upp á milli handa sér og
stakk henni bak við ofninn. Sagði
þeim svo að Magnús væri dáinn.
En sagði þeim jafnframt að það
kæmi alltaf maður í manns stað
og að mamma væri ófrísk,“ segir
Halla.

Eftir að Magnús deyr fer Árilía
í heimsókn til Guju mágkonu

elduðum og borðuðum í fjárhús-
inu. Við giftum okkur síðan 1948
og fórum þá ríðandi yfir heiðina
19. september til að láta gefa
okkur saman hjá séra Eiríki á
Núpi, ég þá orðin ófrísk af Rúnu,
enda steinleið yfir mig þegar við
komum heim aftur,“ segir hún.

Margir komu við á Brekku og
ólust börnin upp við að sjálfsagt
væri að ganga úr rúmi fyrir gest-
um, alltaf boðið það besta sem til
var í búrinu og að mamma segði
„fyrirgefðu það“ þegar gestir
þökkuðu fyrir sig. Það fannst
börnunum undarlegt að heyra
þegar heilu niðursuðudósirnar af
ávöxtum hurfu ofan í gestina sem
annars voru algjörlega til hátíðar-
brigða á heimilisborðinu.

„Eitt sinn þegar Guðrún tengda-
móðir mín lá veik var sóttur lækn-
ir. Þegar hann kemur í hús inn úr
vonskuveðri er ekki að finna á
honum þurran þráð. „Í þá daga

sinnar á Flateyri. „Sorg mín var
svo mikil, svo sterk. Ég man að
það var blómabeð í garðinum hjá
henni og ég sagði við hana að ég
sæi ekki litina, blómin væru bara
svarthvít. Guja hafði sjálf misst
barn og ég spurði hana hvort hún
hafi getað unnið úr sorg sinni, ég
væri svo sár út í þetta allt saman
að ég réði ekki við það. Þá sagði
Guja, „Jú, maður venst þessu.
Sorgin jafnar sig.“

Þremur árum síðar missa þau
annað barn en það var andvana
fætt. „Ég var fullgengin og það
hafði orðið fylgjulos hjá mér. Ég
var á Flateyri þá og ófært var yfir
til Ísafjarðar svo ég komst ekki í
skurðaðgerð sem hefði getað
bjargað barninu. Það var þarna
hjá mér ungur læknir sem hafði
aldrei upplifað að missa barn í
fæðingarhjálp. Hann grét ógur-
lega og ég varð að hugga hann
greyið,“ segir hún.

Elísabet Alda deyr síðan 48
ára gömul úr krabbameini árið
1999. „Það var sárt að sjá á eftir
svona henni í blóma lífsins, hún
var svo vel gefin og falleg,“ segir
Árilía, en hún hefur alltaf verið
trúuð og það hefur hjálpað henni
mikið að hennar sögn í gegnum
missi.

Halla Signý segir þau systkini
aldrei hafa fundið fyrir því að
móðir þeirra væri bitur eftir að
hafa misst þrjú af sínum börnum,
auk þess sem hún þurfti að hætta
í söngnum sem hafði verið hennar
draumur. „Hennar lunderni er að
vera kát og mátulega kærulaus.
Ég man líka að ég spurði hana
sem krakki eða unglingur hvort

hún hefði aldrei séð eftir því að
fara að eiga svona mörg börn og
flytja í sveit og alltaf var svarið:
„Nei ég elskaði Kitta svo mikið
að ég var tilbúin að fylgja hon-
um.“

Virðing og ást barnanna
umbun fyrir lífsverkið

Árilía söng til fjölda ára, eftir
að hafa eignast öll sín börn, á
samkomum hvers konar og var
einnig forsöngvari í kirkjukór
Sæbólskirkju meðan hún bjó á
Ingjaldssandi. Þegar hún síðan
stóð á fimmtugu 1973 hringdi
Ragnar H. Ragnar, sem var að-
aldriffjöðrin í tónlistarlífi Ísa-
fjarðar, og fékk hana til að syngja
sem einsöngvari með Sunnu-
kórnum og koma með þeim í
kórferð til Noregs.

„Ég sló auðvitað til. Kórmeð-
limir máttu bjóða mökum sínum
með í ferðina en þau voru ekki á
því að ég fengi að taka Kitta
með, töldu hann vera einhvern
sveitadurg. Ég sagðist ekki fara
fet nema hann fengi að fara og ég
fékk það í gegn að lokum. Hann
kom þeim öllum á óvart í þeirri
ferð og þeim þótti hann afar vel
gefinn, vel að máli farinn og
skemmtilegur. Og hann sló alveg
í gegn þegar hann hélt frábæra
ræðu um landið okkar á leiðinni
heim með Gullfossi,“ segir hún.

Hún hefur líka sungið í Kan-
ada, en þangað fóru þau í bænda-
ferð 1975. Þá söng hún stundum
í útvarpi hér heima. „Eitt skiptið
dreif Kitti í því að láta taka upp
nokkur lög, það var árið 1982
þegar ég er að verða sextug. Ólaf-

ur Vignir Albertsson lék undir á
píanó og voru lögin gefin út á
geisladisk, Lögin hennar mömmu.“

Árið 1988 missir hún eigin-
mann sinn úr krabbameini, þá 65
ára gömul. „Hann er ennþá með
mér, alltaf, og mig dreymir hann
oft.“ Guðmundur sonur þeirra tók
við búinu og hún hélt áfram að
búa á Brekku þangað til hún flutti
til Reykjavíkur árið 1991. Þar
vann hún til sjötugs á Aflagranda,
þjónustumiðstöð fyrir aldraða.
„Hún hætti nú ekkert að vinna
samt, hætti bara að þiggja laun
fyrir vinnuna,“ segir Halla Signý.
„Hún stjórnaði þar kór og bingó
og fleiru alveg til 85 ára aldurs,
þau voru farin að hringja eftir
henni þegar þeim fannst sumar-
fríið hennar á Brekku vera farið
að dragast á langinn.“

Árilía flutti til Höllu Signýjar
fljótlega eftir það en dvelur nú á
öldrunardeild Fjórðungssjúkra-
hússins á Ísafirði þar sem hún
þeytist um gangana og syngur
með séra Magnúsi eins og henni
er einni lagið þegar hann kemur í
heimsókn á deildina. Þar unir
hún sér vel og segir vel um sig
hugsað, þar er hún í sambýli við
Mundu mágkonu sína sem er eina
eftirlifandi barn Guðmundar af
tuttugu og einu barni. Saman geta
þær rifjað upp gamla tíma á
Sandi. Árilía segist ylja sér við
góðar minningar og segir það
vera umbun fyrir sitt lífsverk að
börnin hennar öll og afkomendur
sýni henni virðingu og ást. Það
er sá lífeyrir sem aldrei verður
verðfelldur.

– harpa@bb.is
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Föstudagur 22. nóvemberFöstudagur 22. nóvemberFöstudagur 22. nóvemberFöstudagur 22. nóvemberFöstudagur 22. nóvember
kl. 19:45 Doncaster - Yeovil T
Laugardagur 23. nóvemberLaugardagur 23. nóvemberLaugardagur 23. nóvemberLaugardagur 23. nóvemberLaugardagur 23. nóvember
kl. 12:45 Everton - Liverpool

kl. 15:00 Arsenal - South.pton
kl. 15:00 Barcelona - Granada

kl. 15:00 Fulham - Swansea
kl. 15:00 Newcastle - Norwich
kl. 15:00 Stoke - Sunderland

kl. 17:30 West Ham - Chelsea
kl. 19:00 Almeria - Real M.

Sunnudagur 24. nóvemberSunnudagur 24. nóvemberSunnudagur 24. nóvemberSunnudagur 24. nóvemberSunnudagur 24. nóvember
kl. 13:15 Man. City - Tottenham

kl. 16:00 Cardiff - Man. Utd.
Mánudagur 25. nóvemberMánudagur 25. nóvemberMánudagur 25. nóvemberMánudagur 25. nóvemberMánudagur 25. nóvember

kl. 20:00 WBA - Aston Villa
Þriðjudagur 26. nóvemberÞriðjudagur 26. nóvemberÞriðjudagur 26. nóvemberÞriðjudagur 26. nóvemberÞriðjudagur 26. nóvember
kl. 17:00 Zenit - Atl. Madr.
kl. 19:30 Ajax - Barcelona

kl. 19:30 Dortmund - Napoli
kl. 19:30 Basel - Chelsea

kl. 19:30 Arsenal - Marseille
Miðvikudagur 27. nóvemberMiðvikudagur 27. nóvemberMiðvikudagur 27. nóvemberMiðvikudagur 27. nóvemberMiðvikudagur 27. nóvember
kl. 17:00 CSKA M - Bayern M
kl. 19:30 Bayern L - Man. Utd.

kl. 19:30 Juventus - FCK
kl. 19:30 Real M. - Galatasaray
Fimmtudagur 28. nóvemberFimmtudagur 28. nóvemberFimmtudagur 28. nóvemberFimmtudagur 28. nóvemberFimmtudagur 28. nóvember
kl. 18:00 Tromso - Tottenham

kl. 18:00 AZ Alkmaar - M Haifa
kl. 20:00 Swansea - Valencia

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
22. nóvember 1907: 22. nóvember 1907: 22. nóvember 1907: 22. nóvember 1907: 22. nóvember 1907: Giftar

konur í Reykjavík fengu kosn-
ingarétt og kjörgengi til sveit-
arstjórna og nýttu sér hann
nokkrum mánuðum seinna.
Alþingi féllst ekki á að allar

konur fengju þennan rétt fyrirr
en tveimur árum síðar.

23. nóvember 1990: 23. nóvember 1990: 23. nóvember 1990: 23. nóvember 1990: 23. nóvember 1990: Íslenska
alfræðiorðabókin kom út hjá
Erni og Örlygi. Í bókinni eru

37 þúsund uppflettiorð.
24. nóvember 196524. nóvember 196524. nóvember 196524. nóvember 196524. nóvember 1965: Jóhann
Löve lögreglumaður fannst á
lífi suður af Skjaldbreið eftir

víðtæka leit. Hann hafði verið
á rjúpnaveiðum en villst.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vestan 5-13 m/s og stöku él.
Frost 0-10 stig, kaldast fyrir
norðan, en frostlaust við

suðvesturströndina.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Lægir og léttir víða til. Frost
um mest allt land, einkum

inn til landsins.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Vaxandi suðaustanátt með
slyddu og síðar rigningu.

Hlýnar í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarMargir sækja
jólahlaðborð

Búast má við að vel á annað
þúsund manns láti sjá sig á
jólahlaðborðum á Ísafirði fyrir
komandi jól. Þrír aðilar bjóða
upp á jólahlaðborð á Ísafirði,
veitingastaðurinn Við Pollinn á
Hótel Ísafirði, Edinborg – Bístró
og Húsið. Á Hótel Ísafirði verða
haldin fjögur jólahlaðborð, þar
sem pláss er fyrir milli 80 og 90
gesti á hvert, eða einhver sstaðar
í námunda við 350 gesti í heild.
Að sögn Hólmfríðar Völu Svav-
arsdóttur, hótelstjóra, hafa bók-
anir gengið vel, en jólahlaðborð
hafa verið haldin á hótelinu í
hátt í 30 ár.

Tvö hlaðborð verða haldin á
Edinborg, en veitingastaðurinn
er rekinn ásamt hótelinu á Núpi,
þar sem einnig verður haldið
hlaðborð. Gert er ráð fyrir 250–
270 gestum á hvort skiptið á
Edinborg, en um hundrað færri á
Núp. „Þetta verða á bilinu 650–
700 manns ef við náum fullu
húsi þessi þrjú kvöld. Það er orðið
mjög vel bókað að Núpi, sömu-
leiðis 7. desember á Edinborg.
Það er meira laust 30. nóvember,
en það hefur gengið vel að bóka
á hlaðborðin,“ segir Sigurður
Arnfjörð, framkvæmdastjóri.

Húsið stendur fyrir einu jóla-
hlaðborði, sem verður haldið í
íþróttahúsi Ísafjarðarbæjar á
Torfnesi. „Það hefur gengið mjög
vel að bóka, og við erum komin
með biðlista. Við reiknum með
að það verði fullt hús, en endan-
leg tala verður komin í ljós 15.
nóvember,“ segir Halldór Era-
clides, einn eigenda Hússins.

Þetta verður í annað skiptið
sem Húsið verður með jólahlað-
borð í Íþróttahúsinu. „Við ætlum
að reyna að koma fyrir um 500
manns, en í fyrra vorum við með
440 sem komust vel fyrir. Þetta
verður með mjög svipuðu sniði
núna.“               – herbert@bb.is

Beinir ísklifur-
um til Ísafjarðar

Breski klifurmaðurinn Tim
Emmett mælir með ísklifri á
Íslandi í grein í National Geo-
graphic, þar sem ýmsir ævintýra-
menn benda á ferðir sem lesendur
ættu að reyna. Þeim fer fjölgandi
sem leggja stund á ísklifur hér-
lendis, en Emmett segir að
margar leiðir hafi aldrei verið
reyndar. Ísklifur er einna algeng-
ast í sunnlenskum jöklum, en í
greininni er fólki bent á aðra
möguleika - eins og Ísafjörð.

„Það er gaman að þessu,“ segir
Rúnar Óli Karlsson hjá Borea.
„Við höfum ekki formlega boðið
upp á neinar ísklifurferðir, en
við erum alltaf tilbúin til að taka
fólk í ferðir,“ segir Rúnar Óli.
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