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Ætlaði að vera eitt ár!

– sjá bls. 16 og 17.

Séra Magnús Erlingsson er kunnur flestum Ísfirðingum,
en hann hefur þjónað sem sóknarprestur á Ísafirði um
langt árabil. Fyrir um einu og hálfu ári þegar séra
Agnes M. Sigurðardóttir hvart frá Bolungarvík, til að
taka við embætti biskups Íslands, tók hann við
prófastdæmi Vestfjarða, víðfeðmu en ef til vill
heldur fámennu. En hvernig er maðurinn á bak
við embættið? Blaðamaður mælti sér mót við
Magnús á laugardegi með það fyrir augum að
ræða um allt sem sóknarpresturinn vildi ræða.

Kaupmaðurinn
í Bjarnabúð

Hjónin Stefanía Birgisdóttir og Olgeir Hávarðarson
reka Bjarnabúð í Bolungarvík, elstu starfandi verslun á Vestfjörðum.
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Vestfirðingar skrópa ekki mik-
ið við að koma bílum sínum í
skoðun, en nýverið var eigendum
ökutækja sem eru of seinir í skoð-
un send tilkynning. Alls rötuðu
65 slíkar tilkynningar til eigenda
á Vestfjörðum, þar af fimmtán á
Ísafirði.

„Þetta er alls ekki slæm staða,
betri en maður átti von á. Það eru
alltaf einhverjir sem eru í slæmri
aðstöðu, og það getur alltaf eitt-
hvað komið upp á, bilaðir bílar
og þess háttar. En auðvitað eru
einhverjir trassar inn á milli, eins
og gengur og gerist. En heimt-
urnar eru ekki slæmar hér,“ segir
Karl Sigurðsson, sviðsstjóri öku-
tækjasviðs hjá Frumherja, en
hann er staddur á Ísafirði nú um
mundir, en skoðunarstöð félags-
ins var valin af handahófi til at-
hugunar hjá ytri eftirlitsaðila.

–herbert@bb.is

65 seinir í skoð-
un á Vestfjörðum

Brotist inn
í Monró

Brotist var inn í fataverslunina
Monró á Ísafirði árla morguns á
laugardag og þar unnar töluverðar
skemmdir. Að sögn Thelmu Ól-
afsdóttur, eiganda Monró, tók
vegfarandi eftir því um kl. 07 um
morguninn að búið var að taka úr
lás og hafði gosflaska verið sett
milli stafs og hurðar. Vegfarand-
inn hélt þá yfir í Gamla bakaríið
og bað um að Thelma yrði látin
vita.

„Þá hringja þau í mig og til-
kynna mér að það hafi verið brot-
ist inn í verslunina. Sögðust sjá
skóför á gólfinu en þau hafi þó
ekki farið inn í verslunina heldur
einungis skellt í lás. Ég fer niður
eftir og hringi á leiðinni í lög-
regluna sem var mætt strax. Svo
er þetta bara í sínu ferli. Lögregl-
an hefur verið að safna gögnum
og ég veit að það fannst fingrafar
og svo þessi skóför. Ég held að
þetta hafi gerst snemma þarna
um morguninn, kannski milli sex
og sjö, því þegar við komum þá
eru sporin ennþá blaut, “ segir
Thelma.

Thelma segist vera í miklu
áfalli enda hafi hún verið nýkom-
in að utan með jólavörur og und-
anfarna daga unnið að því langt
fram á nætur að gera verslunina
klára fyrir jólavertíðina og föstu-
dagurinn hafi verið sérstaklega
gleðilegur þar sem hún hélt upp
á fimm ára afmæli verslunarinn-
ar. „Ég á eftir að fara yfir lager-
stöðuna til að sjá hvort einhverju
hafi verið stolið og það á eftir að
meta skemmdirnar, sem eru tölu-
verðar,“ segir hún.

Að sögn Skúla Berg, rannsókn-
arlögreglumanns hjá lögreglunni
á Vestfjörðum er verið að vinna
úr gögnum málsins.

Sundlaug á Torfnesi til umfjöllunar á ný
Á vegum Ísafjarðarbæjar er

nú unnið að mati á uppbyggingu
íþróttamiðstöðvar á Torfnesi.
Frumathugun á fyrirkomulagi
slíkrar íþróttamiðstöðvar var til
umfjöllunar á fundi umhverf-
isnefndar sveitarfélagsins fyrir
stuttu. Í athuguninni er að finna
ýmsar tillögur að fyrirkomulagi
íþróttasvæðis, en megin við-
fangsefni hennar er skipulag sund-
laugar á svæðinu. Einnig er velt
upp nokkrum möguleikum á
staðsetningu fjölnota íþrótta-
húss. Heppilegast er talið að ný
sundlaug verði byggð á tveim-
ur hæðum ofan við íþróttahúsið
á Torfnesi, þannig að sund-
laugin sjálf verði í sömu hæð
og efri hæð íþróttahússins.
Þannig verður tæknibúnaður
sundlaugarinnar á jarðhæð, en
ekki grafinn niður.

Þá þarf ekki að raska neinu
þeirra mannvirkja sem þegar
eru til staðar á íþróttasvæðinu,
og auðveldara yrði að byggja að-
stöðuna í aðskildum áföngum.

Auk sundlaugarinnar er gert ráð
fyrir nýju fjölnotahúsi milli fót-
boltavallanna tveggja, auk þjón-
ustuhúss við Skutulsfjarðarbraut
í tillögunni. Einnig kæmi til greina
að reisa stærra fjölnotahús í stað
gervigrasvallarins. Aðrir mögu-
leikar eru einnig reifaðir í tillög-
unni, en allir eru taldir hafa meiri
ókosti en sundlaug ofan við
íþróttahúsið.

Í tillögunni er einnig vikið að
nýtingu Sundhallar Ísafjarðar, en
í fyrri tillögum að byggingu sund-

laugar á Torfnesi hefur verið gert
ráð fyrir lokun sundhallarinnar.
Nú er lagt til að metnir verði mis-
jafnir nýtingarmöguleikar, meðal
annars sá að sundhöllin þjóni
áfram sem kennslusundlaug, eða
að laugarsalnum verði breytt í
íþróttasal, sem að einhverju leyti
gæti þjónað til að draga úr ásókn
í íþróttahúsið á Torfnesi, en það
er nú nánast gernýtt yfir vetrar-
tímann.

Lengi hefur verið rætt um
möguleikann á byggingu nýrrar

sundlaugar á Ísafirði, en Sund-
höll Ísafjarðar var tekin í notkun
á miðjum fimmta áratug síðustu
aldar. Tillaga að útisundlaug
innan við íþróttahúsið á Torf-
nesi kom fram 2006, en hún
hefði meðal annars skarast við
grasvöllinn sem þar er fyrir.
Ekki liggur fyrir hvort fyrirhug-
uð sé innisundlaug eða útisund-
laug samkvæmt nýju tillögun-
um, en eins og áður segir er
aðeins um að ræða frumathug-
un.                 – herbert@bb.is

Uppdráttur úr tillögunni, en hér er um megintillöguna að ræða.
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Ritstjórnargrein

Allt fram streymir

Spurning vikunnar

Kaupir þú jólagjafir fyrir lægri
fjárhæð í ár en undanfarin ár?

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

Alls svöruðu 476.
Já sögðu 226 eða 47%
Nei sögðu 149 eða 31%

Óvíst sögðu 101 eða 22%

Grunnur hins væntanlega sýn-
ingarhúss Byggðasafns Vest-
fjarða í Neðstakaupstað á Ísafirði
hefur verið óhreyfður frá því að
hann var steyptur fyrir átta árum
eða árið 2005. Á sínum tíma varð
niðurstaðan sú að kostnaðurinn
við húsbygginguna yrði safninu
ofviða og þess vegna hefur verið
leitað leiða til að fá fleiri aðila til
samstarfs. „Þetta er nú allt í skoð-
un ennþá“, segir Jón Sigurpáls-
son, forstöðumaður Byggða-
safnsins. „Það er ennþá verið að
vinna með þá hugmynd að Horn-
strandastofa og Upplýsingamið-
stöðin komi þarna inn með safn-

inu en það er nú ekkert fast í hendi
enn sem komið er.“

Endanleg kostnaðaráætlun
vegna byggingarinnar liggur ekki
fyrir enda þarf að breyta upphaf-
legum teikningum ef fleiri aðilar
koma til skjalanna og verða með
aðsetur í húsinu. Fram kom í
samtali við Jón Sigurpálsson fyrr
á þessu ári að vonir stæðu til að
framkvæmdir gætu hafist á næsta
ári. „Ég vona ennþá að svo geti
orðið“, segir hann.

Að stofni til er Byggðasafn
Vestfjarða meira en sjötíu ára
gamalt, ef miðað er við stofnun
Byggða- og sjóminjasafns Ísfirð-

inga árið 1941. Sögufélag Ísfirð-
inga var stofnað árið 1953 og var
eitt af markmiðum þess að efla
vöxt og viðgang safnsins, en starf-
semi þess lagðist að miklu leyti
niður eftir 1946 þar sem forystu-
menn þess voru ýmist fluttir eða
á förum af svæðinu. Bæjarstjórn
Ísafjarðar og sýslunefndir Norð-
ur- og Vestur-Ísafjarðarsýslna
ákváðu að gerast sameiginlega
eignar- og rekstraraðilar safnsins
og var því þá gefið nafnið Byggða-
safn Vestfjarða að ósk Vestfirð-
ingafélagsins í Reykjavík. Í árs-
byrjun 1975 gerðist síðan Bol-
ungarvík aðili að safninu.

Enn óvissa varðandi sýn-
ingarhús Byggðasafnsins

Saltverk í uppsveiflu
„Við höfum haldið áfram að

auka framleiðsluna,“ segir Björn
Steinar Jónsson, einn aðstand-
enda Saltverks Reykjaness, en
hann segir jafnframt að vel hafi
gengið á árinu. „Frá því í sumar
hefur allt að 60% af framleiðsl-
unni farið í útflutning, aðallega
til Skandinavíu, og þá fyrst og
fremst Danmerkur og Svíþjóðar.
Það hefur gengið það vel að við
höfum ákveðið að bæta enn í, og
í haust hefur staðan jafnvel verið

sú að við höfum ekki undan pönt-
unum. Í heildina eru sjö starfs-
menn hjá fyrirtækinu, þar af fjórir
í framleiðslunni inni í Reykja-
nesi. Ætli við bætum ekki við
tveimur stöðugildum þar öðru
hvoru megin við áramót.“

„Árið hefur líka verið mjög
gott á innanlandsmarkaði, og það
var góð sala í sumar, í ferða-
mennsku og búðum tengdum því.
Það hefur samt ekkert gefið eftir
frá sumrinu, nema síður sé. Ætli

það sé ekki almennt svo að fólk
færi sig meira og meira frá því að
nota iðnaðarframleitt borðsalt og
nota í staðinn gæðasalt, þegar
athygli hefur verið vakin á að það
sé verið að framleiða salt á Ís-
landi. Ég held það geri ekkert
nema auka umfjöllunina og
stækka markaðinn þegar kemur
annar aðili á markaðinn sem fram-
leiðir flögusalt á þennan hátt, og
það fái bara fleiri til að færa sig
frá borðsalti yfir í gæðasaltið.“

Ekki verður séð að staða lækna-
mála á Ísafirði fari batnandi, en
Úlfur Gunnarsson, læknir við
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
hefur sagt upp störfum. Þar með
hafa fjórir læknar sagt upp störf-
um við stofnunina frá september,
en þrír þeirra hafa þegar látið af
störfum. Tómas Halldór Pajdak
sendi fjölmiðlum tilkynningu í
fyrir stuttu þar sem hann sagði
sér hafa verið meinað að vinna út
uppsagnarfrest sinn.

Eins og áður hefur verið fjallað
um fóru fimm læknar við stofn-
unina fram á að faglegt mat yrði
fengið á starfhæfi framkvæmda-
stjóra lækninga í kjölfar veikinda,
en mánuði síðar komst málið í
hámæli í fjölmiðlum og var eftir
það vísað til landlæknis. Þrír
læknanna hafa nú hætt störfum
hjá stofnuninni, og sá fjórði sagt
upp störfum. Það er því fyrirséð
að mönnun verði erfið á næst-
unni.

„Það er náttúrulega ljóst að
það verður leitað eftir að ráða
lækna í stað þeirra sem hætta,
eins og eðlilegt er og gert hefur
verið til þessa,“ segir Þröstur
Óskarsson, framkvæmdastjóri
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.
Aðspurður hvort hann sé bjart-
sýnn á að það takist, í ljósi þess
hvernig gengið hefur að manna
stöður við stofnunina undanfarið,
segir hann að ekki sé annað hægt.

– herbert@bb.is

Enn fækkar læknum á Ísafirði
Úlfur Gunnarsson, læknir við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur sagt upp störfum.

,,Allt fram streymir endalaust, / ár og dagar líða. / Nú er komið hrímkalt
haust,/ horfin sumars blíða.“*

Vera má að seint þyki vitnað til horfinnar sumarblíðu, réttum mánuði
eftir að vetur er formlega genginn í garð og sér í lagi vegna þess að víða
þótti sumarið hafa farið hjá garði, líkt og ávalt hefur verið á okkar ástkæra
landi. Hvað sem þessu líður verður ekki umflúið, að úr stundaglasi tímans
rennur jafnt og þétt, hvernig sem viðrar og hátíðir og tyllidagar ganga í garð
eftir aldagamalli tímasetningu, sem ekki er vitað að uppi séu hugmyndir
um að breyta, þó af og til komi til tals að gera sumardaginn fyrsta að tagl-
hnýtingi næstu helgar.

Nú vill svo til að næstkomandi sunnudagur er tvöfaldur hátíðisdagur:
Fullveldisdagurinn, fyrsti desember, og um leið fyrsti sunnudagur í jólaföstu,
Aðventunni; tímanum sem ætlaður er til undirbúnings jólanna.

Það verður að segjast eins og er að Fullveldisdaginn hefur að mestu
gleymst, þjóðin lifi orðið í þeirri trú að áfanginn sem þá náðist í  sjálfstæðis-
baráttu þjóðarinnar hafi alltaf verið til staðar, og skipti ef til vill engu máli.
Í þessu felst hætta.  Sifjuleysið, um að ekki verði við ráðið þó fljótar fenni
í sporin en þegar bréfaskriftir bárust landa á milli með vor- og haustskipum,
getur orðið dýrkeypt. Hvernig fer íslenska þjóðin inn í Aðventuna? Í sátt
og samlyndi, baðandi sig í marglitum jólaljósum? Vonandi, að mestum hluta.

,,Keppið ekki að því að verða vélmenni, sem lifað geti áhyggjulausu
hóglífi í allsnægtum.“ Fyrir þremur árum vitnaði BB í þessi orð, sem féllu
við útskrift nýstúdenta frá MR 1961. Er ekki sitthvað í gangi í samfélaginu,
sem bendir til að enn sé full þörf á þessum viðvörunarorðum?

Hvernig háttar til úti í hinum stóra heimi? Ákall fulltrúa Filippseyinga á
alþjóðlegri loftlagsráðstefnu, skömmu eftir að veðurofsi, sem sitthvað
bendir til að rekja megi að hluta til vegna gjörða íbúa jarðarkringlunnar,
gekk yfir heimaland hans með hörmulegum afleiðingum, um að þjóðir
heims litu um öxl, var átakanlegt og snerti með eftirminnilegum hætti þá er
á horfðu. Það náði þó ekki að hræra hjörtu fulltrúa allra svokallaðra iðn-
ríkja, sem ráðstefnuna sátu. Öðru nær. Hagsmunir þeirra voru annars eðlis
en að vernda andrúmsloftið. Þjóðir heims virðast hafa áttað sig á, að sjór-
inn gleypir ekki allt, líkt og menn töldu öldum saman. Sama lögmál gildir
um lofthjúpinn sem umlykur jarðarkringluna, er látið sem vindur um eyrun
þjóta.

Vonandi verður vetur konungur okkur hliðhollur til lands og gjöfull til
sjávar. Vonandi leiðir Aðventan okkur gegnum dimmasta hluta vetrarins.
Á þeirri vegferð er að mörgu að hyggja og gangan kann að reynast mörgum
erfið. Gætum þess að enginn heltist úr lestinni.                                    s.h.
*K.J.
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HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Háls-, nef- og eyrna-
læknir á Ísafirði

Sigurður Júlíusson, háls-, nef- og eyrnalækn-
ir verður með móttöku á Ísafirði dagana 4.-6.
desember.

Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl. 08:00
til 16:00 alla virka daga. Sveinn Jóhannsson

múrari og trommuleikari frá Akranesi

Jóhann Kiesel Vigfúsína Pálsdóttir
Guðmundur S. Sveinsson Alda Haraldsdóttir

Sigríður K. Sveinsdóttir
Margrét Sveinsdóttir
Bjarni J. Sveinsson Elzbieta Pawiuczuk

Berglind Sveinsdóttir Pálmi Árnason
Sveinbjörg Sveinsdóttir Kristinn Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

sem lést á öldrunardeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði,
föstudaginn 22. nóvember, verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju

fimmtudaginn 5. desember kl. 14:00.

Líkt og hjá öðrum sem veita
fjárhagsstuðning til þeirra
sem lítið hafa milli handanna
er desember annasamasti
mánuðurinn hjá Ísafjarðar-
bæ, en sveitarfélagið veitir
þeim sem hafa tekjur um eða
undir grunnframfærslu, sér-
staka jólaaðstoð. Jólaaðstoð-
in er ekki beint tengd við
reglulega fjárhagsaðstoð
sveitarfélagsins.

„Reynslan er sú að fleiri
fá stuðning í desember en
aðra mánuði ársins,“ segir
Sædís M. Jónatansdóttir, ráð-
gjafi á fjölskyldusviði Ísa-
fjarðarbæjar. Hún segir að
aukinn stuðningur í desem-
ber komi fyrst og fremst
fram í auknum fjölda þeirra
sem leita sér aðstoðar. Þann-
ig hafi það verið þrjátíu fjöl-
skyldur sem leituðu eftir
aðstoð í desember á síðasta
ári, mun fleiri en aðra mán-
uði. Til samanburðar má
nefna að yfir árið höfðu rúm-
lega 50 fjölskyldur sóst eftir
aðstoð á árinu 2013 í lok
októbermánaðar, en þá voru
fjárheimildir til aðstoðarinn-
ar, níu milljónir, nánast á þrot-
um. Um þremur milljónum
var úthlutað til viðbótar til
aðstoðarinnar.

Fjárhagaðstoð Ísafjarðar-
bæjar er í umsjá fjölskyldu-
sviðs, en þeir sem vilja leita
sér aðstoðar hafa samband
við ráðgjafa sviðsins.

– herbert@bb.is

Fjárhags-
aðstoðin mest

í desember

Fjárhagsáætlun Súðavíkur-
hrepps og stofnana hans fyrir
komandi ár var samþykkt á fundi
sveitarstjórnar og hefur verið

vísað til síðari umræðu. Í áætlun-
inni er gert ráð fyrir óbreyttri
útsvarsprósentu, 14,48%, og eng-
ar breytingar verða gerðar á

álagningarprósentu fyrir fast-
eignagjöld, lóðarleigu, vatns-
gjöld eða holræsagjöld. Aftur á
móti mun sorpgjald hækka um
2,5%.

Áætlanir gera ráð fyrir að fram-
kvæmt verði fyrir fjórar milljónir
króna á næsta ári og verða fram-
kvæmdirnar fjármagnaðar með
eigin fé. Gert er ráð fyrir því að
heildartekjur, A. og B. hluta verði

um 215 milljónir króna og heild-
arútgjöld verði um 205 milljónir
króna. Fjármagnsgjöld umfram
fjármagnstekjur eru áætlaðar um
1,9 milljónir króna og rekstrar-
niðurstaða A og B hluta er því
áætluð jákvæð um 8,1 milljónir
króna. Afskriftir A og B hluta
eru áætlaðar um 12,9 milljónir
króna.

– harpa@bb.is

Gert ráð fyrir 8,1 milljóna króna hagnaði
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Ný staða í Reykjavík og á Akureyri

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

Vissi ekki að hún gæti sungið
Salóme Katrín Magnúsdóttir

bar sigur úr býtum í undankeppni
Menntaskólans á Ísafirði fyrir
söngkeppni framhaldsskólanna,
sem fram fór í íþróttahúsinu á
Torfnesi í síðustu viku. Hún segir
aðspurð, hafa verið í kór þegar
hún var yngri og hafa alltaf sung-
ið mikið á yngri árum. „En svo
gleymdi ég söngnum og vissi ekki
að ég gæti yfirleitt sungið. Fyrir
tveimur eða þremur árum stungu
mamma [Ragnheiður Halldórs-
dóttir] og Ingunn Ósk [Sturlu-
dóttir, tónlistarkennari við Tón-
listarskóla Ísafjarðar] upp á því
að ég fari í söngtíma. Ég var
ekkert á því til að byrja með en
lét til leiðast að lokum og fór í
söngtíma til Ingunnar,“ segir
Salóme Katrín.

„Fyrsti tíminn var skelfilegur.
Ég var svo stressuð að ég gat
ekki sungið og því spjölluðum
við Ingunn saman í staðinn. Eftir
nokkra tíma kom allt í einu lag út
úr mér og ég sagði: Hei, var þetta
ég? Ég hélt því áfram og hefur
nokkrum sinnum komið fram
opinberlega. Ég hef sungið á tón-
leikum hjá TÍ og fengið góðar
viðtökur. Það var alveg æðislegt,
en mér þótti það líka rosalega
erfitt,“ segir Salóme Katrín.

Hún segir að þrátt fyrir að til-
hugsunin um að koma fram sé
erfið og stressandi, líði henni allt-
af vel á sviði. „Um leið og ég
byrja að syngja hætti ég að vera
stressuð. Ég hef líka lært dans
frá því ég var sex ára og komið
ótal sinnum fram á sýningum
dansskólans og það er alltaf eins,
ég er alltaf stressuð fyrir sýningu
en um leið og ég er komin á
sviðið róast ég.“

Salóme segir hvatningu fjöl-
skyldunnar, Ingunnar Óskar og
vina hafa hjálpað sér við að koma
fram, en ekki síst hún sjálf. „Ég
vildi sanna eitthvað fyrir sjálfri
mér. Ég hef aldrei verið sjálfsör-
ugg manneskja en það er svolítið
fyndið að síðan ég byrjaði að
syngja hefur sjálfsmynd mín
breyst og mér líður vel í eigin
skinni. Þetta er ótrúlega gaman

en líka erfitt. Ég er til dæmis
ennþá að læra að taka hrósi.“

Í söngkeppninni á föstudag tók
hún lagið Blue Velvet eftir Bernie
Wayne og Lee Morris en það var
upphaflega flutt af Tony Benett
árið 1951. Aðspurð af hverju hún
hafi valið það lag segir hún tvær
ástæður fyrir því. „Allt mitt líf
hef ég verið hugfangin af tónlist
frá þessu tímabili, frá svona 1940

til 1960, sem er hluti af ástæðunni
fyrir því að ég valdi þetta lag. En
svo hefur mér líka alltaf þótt vænt
um þetta lag og það minnir mig á
mömmu mína. Hún elskar blátt
flauel. Alltaf þegar við förum í
búð saman og sjáum eitthvað úr
bláu flaueli þá byrjum við að
syngja lagið,“ segir hún kímin.

Aðspurð hvað hún hyggst gera
með sönginn í framtíðinni segir

hún að það hafi svo sem ekki
verið stefnan að gera sönginn að
atvinnu en það hafi nýlega breyst.
„Ég er svona nýfarin að íhuga að
tónlistin gæti jafnvel verið fram-
tíðarstarf, en maður veit aldrei.
Ég stefni að minnsta kosti á að
elta þann draum að vinna við
listina. Hvort sem það er söngur
eða annað.“

– harpa@bb.is

Halldór Halldórsson leiðtogi sjálfstæðismanna í Reykjavík á
erfiðan slag fyrir höndum að ná til hins almenna kjósanda í Reyk-
javík, en fylgi Sjálfstæðisflokksins þar hefur fallið mikið síðustu
20 árin. Auðvitað ber honum að stefna hátt, en róðurinn verður
ekki auðveldur. Hið sama er uppi á teningnum hjá Degi B. Egg-
ertssyni sem í raun ræður öllu í borginni í skjóli Jóns Gnarr. Jón
hefur talið hlutverk sitt vera fremur af skemmtanatoga en pólitískt
starf. Engu að síður var innkoma hans og Besta flokksins nokkuð
sem undirstrikaði breytta tíma og sagan mun að sjálfsögðu fella
sinn dóm yfir báðum. Full snemmt er að ákveða hver hann verður.
Besti flokkurinn yfirgefur einnig pólitískan vettvang um leið og
Jón Gnarr, sem segir allt sem segja þarf um þá tvo.

En Besti flokkurinn skilur eftir sig skarð sem hinum hefðbundnu
flokkum virðist ómögulegt að fylla. Björt Framtíð kemur í þeirra
stað og er merkilegt að Samfylkingin skuli ekki ná vopnum sínum
þrátt fyrir að Jóhanna hafi yfirgefið sviðið og Árni Páll Árnason
tekið við. Hann virðist ekki hafa burði til stórræða eins og málum
er komið eftir hroðalegt stórtap Samfylkingarinnar í alþingiskosn-
ingum síðasta vor. Núverandi staða hans er sú, að hann er ekki
leiðtoginn sem Samfylkingu sárlega vantaði, því miður fyrir hann
og Samfylkinguna. Framsóknarflokkurinn ætlar nú að reyna aftur

að komast til áhrifa í Reykjavík, án prófkjörs af neinu tagi með Ósk-
ar Bergsson í fararbroddi. Hann tapaði í prófkjöri síðast og Framsókn
borgarfulltrúa og varð því Framsóknarflokkurinn utan hins pólitíska
leiksviðs.

Á  Akureyri má ætla að L listinn sem náði hreinum meirihluta
með 45% atkvæða árið 2010 þurrkist nánast út. En líkt og í Reykja-
vík sýnast hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar ekki njóta góðs af,
Sjálfstæðisflokkurinn þó helst. Forn frægð Framsóknarmanna lifnar
í hið minnsta ekki enn. Hvað annars staðar gerist er vandi að spá um.
Mál eru ekki enn farin að skýrast í Ísafjarðarbæ, stærsta sveitarfélagi
á Vestfjörðum. Oddviti Sjálfstæðisflokksins er fluttur í sveitarfélag
Halldórs Halldórssonar, Reykjavík. Af Framsókn hér í bæ heyrist
ekkert. Rétt er að hafa í huga að seta í sveitarstjórn er vandasöm og
því miður hafa sveitarstjórnarmenn um allt land um of misst sjónar
á mikilvægi þess að starfa saman að málefnum kjósenda sinna. Að-
alatriðin að gæta hagsmuna þeirra og fara vel með fé gleymast oft
í persónulegri baráttu fyrir metorðum. Það er hinn gegnumgangandi
rauði þráður um allt Ísland, því miður. Samstaða skilar hins vegar
meiru en sundrung og fjármagn sveitarfélaga er takmarkað. Best er
að fólk fái að ráðstafa aflafé sínu sem mest sjálft. En sveitarstjórn
ber heildarhagsmuni uppi ef vel er. Þannig þarf það að vera.
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„Þetta eru um 150 einstakl-
ingar sem virðast hafa tekið
eldsneyti á þessum tíma, en
við erum búnir að tala við þá
alla,“ segir Jón Ólafur Hall-
dórsson, framkvæmdastjóri
sölusviðs hjá Olís, en fyrir
mistök var lituð olía sett á
díseldælur ÓB á Ísafirði og
Bolungarvík fyrir nokkru. Af
þessum sökum var nauðsyn-
legt að skipta um olíu og
hreinsa geyma bílanna sem
um ræðir, en Jón segir að
það hafi gengið farsællega
fyrir sig, og viðskiptavinirnir
tekið atvikinu mjög vel.

„Við erum enn að taka sam-
an kostnaðinn við þetta, en
hann er talsverður og hleypur
á nokkrum milljónum,“ segir
Jón. „Þetta hefur gengið
mjög vel, og við viljum endi-
lega koma á framfæri þökk-
um til þessara viðskiptavina.“

Olíuskipti
fyrir milljónir

Sólbakki 6 í uppboðsferli?
Á síðasta ári stóð til að Lands-

bankinn yfirtæki mannlífs- og
menningarsetrið að Sólbakka 6 á
Flateyri, sem er í Önfirðingafé-
lagsins í Reykjavík, en það gekk
ekki eftir. Að því er fram kemur
á vef félagsins varð verulegur for-
sendubrestur á rekstrinum eftir
2008. Í sumar fór Landsbankinn
þess á leit við skilaráð félagsins
að hefja söluferli á húsinu. Fór
ráðið yfir öll atriði málsins í ljósi
verðmæta og sögu hússins og
leituðu allt til ársins 1998 þegar
byggja átti minjasafn á Flateyri,

eftir það gamla fór í snjóflóðinu.
Til eru frumteikningar af hús-

inu í útliti ráðherrabústaðarins
við Tjarnargötu í Reykjavík en
hann var á sínum tíma fluttur frá
Sólbakka eftir að hafa verið íbúð-
arhús Hans Ellefsen hvalfangara
á Sólbakka. Ráðgert var að í
húsinu yrði safn, upplýsingamið-
stöð og þjónustumiðstöð. Áætl-
aður kostnaður var áætlaður 40
milljónir króna og fyrir lá að sam-
starfsaðilar í Noregi myndu
greiða helming kostnaðarins.
Hlutur heimamanna var því 20

milljónir króna. Af þeirri fjárhæð
var fyrirtækið Allrahanda – Ice-
land Excursions, tilbúið að greiða
5 milljónir, enda yrði rekstur
tengdur fyrirtækinu í húsnæðinu.

Eftir fund skilaráðsins með
fulltrúa Allrahanda í byrjun sept-
ember, bauð fyrirtækið 3 millj-
ónir króna í húsið og ætlaði fyrir-
tækið að gefa Önfirðingarfélag-
inu húsið til samskonar reksturs
og verið hefur frá árinu 2000.
Björn Ingi Bjarnason, sem sæti á
í skilaráðinu, mun hafa flutt
bankastjóra Landsbankans á Ísa-

firði, tíðindi þess efnis að komið
væri tilboð upp á þrjár milljónir
sem að mati skilaráðsins myndi
tryggja heiður og sóma allra aðila
sem höfðu unnið að málinu.

„Bankastjórinn hafnaði þessu
strax og sagði tilboð upp á kr.
3.000.000 vera hlægilegt. Björn
Ingi sagði þá að skilaráðið ætti
ekki samleið með Landsbank-
anum í söluferli. Bankastjórinn
sagði þá að Landsbankinn færi
með skuldir Önfirðingafélagsins
vegna Sólbakka 6 í uppboðs-
ferli,“ segir á vef félagsins.

Mannlífs- og menningarsetur
Önfirðingafélagsins að
Sólbakka 6 á Flateyri.

Mynd: Flateyri.is.
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Húsasmíðanám með
vinnu – lokaönn 2014
Á vorönn mun nám á lokaönn í húsasmíði

verða í boði við skólann ef næg þátttaka fæst.
Kennslan mun fara fram um helgar og í fjar-
námi. Eftirfarandi áfangar verða kenndir:
ÁGS102, HÚB102, SVH102 og TEH303 sem
eru fagbóklegir áfangar og TRS102, TST101
og LHÚ104 sem eru verklegir áfangar. Sveins-
próf verður í maí og útskrift þann 24. maí.

Námið er lánshæft hjá LÍN. Nánari upplýs-
ingar um skipulag námsins má finna á misa.is.
Við skólann er heimavist með 20 nýuppgerð-
um herbergjum með sturtu og snyrtingu. Nokk-
ur herbergjanna henta vel fyrir pör. Við skólann
er mjög gott mötuneyti sem er vel nýtt af nem-
endum og starfsmönnum skólans.

Skráning fer fram í gegnum menntagátt eða
heimasíðu skólans.

Fundur
Fundur í fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna í

Ísafjarðarbæ verður haldinn á skrifstofu flokks-
ins 3. desember kl. 18:30.

Fundarefni:
1. Framkvæmd prófkjörs fyrir sveitarstjórnar-
    kosningar í vor.
2. Kosning í sjö manna prófkjörsnefnd.
3. Önnur mál.

Formaður.

Kerecis, sem framleiðir lækn-
ingavörur á Ísafirði úr þorskroði
sem til fellur í nágrenninu, hefur
fengið leyfi til að markaðssetja
vöru sína í Bandaríkjunum, en
lyfjaeftirlitsstofnunin þar vestra,
FDA, staðfesti söluleyfi fyrir
MariGen Omega3 fyrir nokkrum
dögum. Um er að ræða sárabindi
fyrir langvinn sár, meðal annars
fyrir sár sykursjúkra og vegna
vandamála í æðakerfinu. „Þrátt
fyrir skýra þörf er lítið um áreið-

anlegar meðferðir sem loka lang-
vinnum sárum þessara sjúkl-
inga,“ segir Guðmundur Fertram
Sigurjónsson, framkvæmdastjóri
og stjórnarformaður Kerecis.
Hann segir einnig að leyfisveiting
FDA sé mikilvægt skref í vegferð
Kerecis, en nú hafi félagið fengið
markaðsleyfi á stærsta markaði
fyrir lífafurðir sem finnst.

MariGen Omega3 er fiskroð
sem hefur verið hreinsað af öllum
fiskfrumum og mótefnavökum.

Þannig getur það þjónað sem stoð-
grind fyrir nýjar frumur sjúkl-
ingsins. Kerecis hefur unnið að
þróun sárabindanna í nokkur ár,
en nú þegar hefur félagið fengið
markaðsleyfi í Evrópu og unnið
er að því að hasla sér völl á fleiri
mörkuðum. Fyrir á markaði eru
vörur sem byggja á stoðvefjum
manna og svína, en fiskroð eru
hagkvæmari, geta síður borið
sjúkdóma í notendur, og er laust
við trúarleg boð og bönn.

Kerecis fær markaðs-
leyfi í Bandaríkjunum

Frystitogarinn Kleifaberg RE
er í fréttum þessa dagana vegna
svo mikis afla á þessu ári að ekki
munu vera nein fordæmi fyrir
slíku. Fyrir síðustu mánaðamót
var skipið búið að landa yfir tíu
þúsund tonnum frá áramótum.
Annar skipstjóranna sem skiptast
á að vera með Kleifabergið er
Víðir Jónsson úr Bolungarvík en
Skarphéðinn Gíslason á Ísafirði
er þar stýrimaður. Í flokki upp-
sjávarskipa er Vilhelm Þorsteins-
son EA aflahæstur það sem af er
árinu. Þar er skipstjóri Guðmund-
ur Jónsson bróðir Víðis en Birkir

Hreinsson mágur Víðis er þar
stýrimaður. Víðir og Guðmundur
eru synir Jóns Eggerts Sigurgeirs-
sonar heitins sem var þekktur
aflamaður í Bolungarvík á sínum
tíma, en afi Birkis var Hávarður
Olgeirsson útgerðarmaður og
skipstjóri í Bolungarvík.

Þegar Víðir er spurður hverju
hann þakki þetta mikla fiskirí á
Kleifaberginu, sem er meira en
fjörutíu ára gamalt skip í eigu
Brims (Guðmundar Kristjáns-
sonar frá Rifi), lætur hann lítið
yfir þessu öllu. „Það er svo sem
ekkert merkilegt um þetta að

segja, ekki gott fyrir mig að svara
því. En það er búið að vera gott
að veiða. Svo er það líka þannig
á Kleifaberginu að vinnsludekkið
er mjög gott, það er svo mikill
hraði á vinnslunni. Þess vegna
erum við nokkuð fljótir að af-
greiða þetta ef við lendum í mjög
mikilli veiði. Það þarf ákveðna
skipulagningu við þessa hluti, og
gott fólk! Það þarf mikla skipu-
lagningu að fiska og skila hráefn-
inu almennilega. Þetta er nefni-
lega mjög vel gert. Afurðirnar úr
skipinu þykja góðar“, segir Víðir
Jónsson skipstjóri.

Einstakar aflaklær að vestan
Bolvíski aflaskipstjórinn Víðir Jónsson.

Vonast eftir nýrri rannsókn í Djúpinu
Farið er að síga á seinni hlutann

á rækjukvótanum í Ísafjarðar-
djúpi. Gísli Jón Kristjánsson út-
gerðarmaður og skipstjóri á Öld-
unni ÍS hefur verið viðloðandi
rækjuveiðar í Djúpinu allt frá
1980, fyrst sem háseti hjá Hirti
Stapa og síðan með eigin útgerð
frá 1984. Aðspurður um stöðuna
á rækjunni í Djúpinu, rannsókn-
irnar og kvótasetninguna segir
hann: „Mér finnst Hafró núna

vera á réttri leið með því að rann-
saka út fyrir þessi hefðbundnu
rannsóknarhöl sín sem hefur ekki
verið breytt í fjölda ára. Þá eru
alltaf tekin höl á sömu stöðum ár
eftir ár. Núna eru þeir farnir að fá
heimamenn með sér í rannsókn-
ina og sá bátur tekur prufur út
fyrir þetta hefðbundna. Okkur
finnst að útkoman úr því eigi að
vera tekin inn í kvótasetninguna,“
segir Gísli Jón.

„Þegar svona sérstakt ástand
er eins og í Djúpinu núna viljum
við að settur sé meiri þungi í að
leita og kanna útbreiðslusvæði
rækjunnar svo að menn geti betur
sett puttann á stærð stofnsins.
Það er töluvert af rækju á þessum
slóðum þar sem við höfum verið
að veiða og fengist allt upp í tíu
tonn í stærsta hali. Í fyrradag var
ég með sjö og hálft tonn frá kl.
tíu til fimm þannig að það er

ágætis veiði í Djúpinu núna. Ég
hefði viljað sjá meiri kvóta núna.
Miðað við hvað þeir fengu í sinni
rannsókn og báturinn sem var
með þeim, þá fannst mér þetta
ekki vera nógu mikið. Ég vona
að þetta verði rannsakað í febrúar,
teknar prufur og séð hvernig stað-
an er. Hafró fylgist vel með okkur
og vonandi meta þeir það þannig
að það þurfi aðra rannsókn“, segir
Gísli Jón Kristjánsson.Gísli Jón Kristjánsson.
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Sælkeri vikunnar er Sigríður Gunnsteinsdóttir á Ísafirði

Nautahakksrúlla með Mozzarella og fleiruNautahakksrúlla með Mozzarella og fleiruNautahakksrúlla með Mozzarella og fleiruNautahakksrúlla með Mozzarella og fleiruNautahakksrúlla með Mozzarella og fleiru
Ég ætla að bjóða upp á ein-

staklega góða nautahakksrúllu
og í eftirrétt gömlu góðu pönnu-
kökurnar í sunnudagsbúning.
Uppskriftin fyrir fjóra.

600 gr nautahakk
1 msk nautakraftur
1 msk kartöflumjöl
1 tsk salt
pipar
1 egg
125 g mozzarella ostur (kúl-
an í bláu pokunum)
ca 3 stórir tómatar
ca 20 g fersk basilika
1-2 dl rjómi eða mjólk
1 msk hveiti eða sósujafnari
2 tsk rifsberjahlaup
1 bréf bikon

Ofninn er hitaður í 180 gráð-
ur. Nautahakki, nautakrafti,
kartöflumjöli, salt, pipar og
eggi hrært saman í skál. Hakkið

flatt út í ferning á smjörpappír.
Gott er að leggja smjörpappír
ofan á hakkið á meðan það er
flatt út með kökukefli. Beikoni
raðað ofaná útflatta hakkid, smjör-
pappír settur yfir og hakkinu
snúið við, pappírinn tekinn a og
fyllingunni raðað á.

Tómatar eru skornir í tvennt
og innvolsið tekið úr þeim – það
er ekki notað. Restin af tómötun-
um eru skornir niður í bita.
Mozzarella osturinn er skorinn
niður í þunnar sneiðar.  Mozzar-
ella ostinum er raðað á nauta-
hakkið, basilikublöðunum er
raðað yfir ostinn. Því næst er
tómötunum dreift yfir. Gott er að
strá grófmöluðum svörtum pipar
yfir allt í restina. Með hjálp smjör-
pappírsins undir hakkinu er því
rúllað upp eins og rúllutertu.

Rúllan er færð yfir í eldfast mót.
Hitað í ofni í ca. 40-50 mínútur,
fer allt eftir þykkt rúllunnar. Þeg-

ar rúllan er elduð í gegn er hún
tekin úr eldfasta mótinu og sett
undir álpappír. 2-3 dl af vatni er
hellt út í eldfasta mótið sem er
sett aftur inn í ofninn og hann
stilltur á grill. Þegar vökvinn fer
að sjóða eftir nokkrar mínútur er
honum hellt yfir í pott og 1-2 dl
af rjóma eða mjólk hellt út í.
Sósan er svo þykkt með hveiti-
jafningi eða sósujafnara, einnig
er gott að nota rjóma og leyfa
sósunni að malla dálítið, við það
þykkist hún og þá þarf ekki sósu-
jafnara. Það er líka hægt að bæta
ca. 2 msk af rjómaosti út í sósuna
til að hjálpa til við þykkingu.
Rifsberjahlaupi er að lokum bætt
út í sósuna  og hún smökkuð til
með salti og pipar. Borið fram
með til dæmis hrísgrjónum, salati
og rifsberjahlaupi.

Pönnukökur með ís
og heitri marssósu

Uppskrift í dl.
4 dl. hveiti
2 msk. sykur
1/2 tsk. salt
1/2 tsk. lyftiduft
2 egg
1 tsk. vanilludropar
50 gr. brætt smjörlíki
Mjólk bætt í eftir þörfum

Þurrefnin sett saman í skál og
dálítið af mjólk sett útí. Eggin og
vanilludroparnir næst. Smjörlík-
inu er hellt útí og þynnið svo
með mjólk eftir þörfum. Ath.
deigið á að vera þunnt. Svo er
deiginu ausið með ausu á heita
smurða pönnukökupönnu og
bakaðar fallegar pönnukökur.

Marssósa
3 mars stykki
½ líter rjómi

Sett saman í pott. Hrært saman

allan tímann þangað til sósan
er orðin passlega þykk.

Ein pönnukaka sett á disk,
mat-skeið (eða meira) af þeim
ís sem þér þykir bestur settur
í miðj-una og ponnukakan
brotin saman þannig úr verði
þríhyrningur. Heitri marsós-
unni helt yfir.

Verði ykkur að góðu.
Ég skora á Brögu Ósk

Bragadóttur á Ísafirði að vera
næsti sælkæri vikunnar.

smáar
Íslensk hjón, 30 ára kona og 37
ára karlmaður, óska eftir atvinnu
á Ísafirði frá janúar. Skoðum alls-
konar störf. Uppl. í síma 861 8066
(Guðrún) eða 899 0995 (Arnar).
Hjón með þrjú börn óska eftir
íbúð til leigu frá janúar. Uppl. í
síma 861 8066 eða á netfanginu
gudrunsvana@talnet.is.

Ríflega áttræð kona handleggs-
brotaði á þriðjudag í síðustu viku
er hún var að fara niður af gang-
stétt á bílastæðinu fyrir framan
Árborg, leiguíbúðir fyrir eldri
borgara í Bolungarvík. Konan var
flutt á Heilbrigðisstofnun Vest-
fjarða á Ísafirði og samkvæmt
upplýsingum blaðsins var hún
send heim án þess að búið væri
um brotið með fullnægjandi hætti

þar sem ekki var hægt að mynda
brotið þar sem hún kom inn á
stofnunina utan hefðbundins opn-
unartíma heilsugæslunnar.

Ylfa Mist Helgadóttir vinkona
konunnar tjáði sig um málið á
Facebook síðu sinni. Þar sagði
hún m.a. að konan hefði ekki
treyst sér til að fara fótgangandi
vegna þess hversu hált var og því
ákveðið að fara á bílnum. „Því
miður var ekki búið huga að nein-
um hálkuvörnum fyrir utan inn-
ganginn og fór sem fór. [ … ]
Það er auðvitað ekkert grín að
brotna á þessum aldri og því ætti
að vera hægt að treysta því að í
kringum þjónustuíbúðir aldraðra
sé sand- eða saltborið. En því var
ekki að heilsa. Vinkona mín fór á
sjúkrahúsið á Ísafirði. Klukkan
var orðin fimm síðdegis og fyrst
hún brotnaði á þetta óheppilegum

tíma, var ekki hægt að mynda brot-
ið né búa um það fyrr en í morgun.
Hún var því send heim til að harka
af sér þar til kæmi að skrifstofu-
tíma, enda ekkert vit í því að vera
að brjóta sig utanhefðbundins
vinnutíma,“ skrifar Ylfa Mist.

„Ég get ekki tjáð mig um mál
einstakra sjúklinga. Það er stund-
um gert að senda fólk heim án
þess að taka rönkenmynd þó að
grunur sé um brot. Það er þó
aðeins gert ef það skaðar ekki
sjúklinginn og ef það skiptir ekki
máli hvað varðar gróanda brots-
ins og líðan sjúklingsins. Það er
ekki alltaf rétt að setja stífar gips-
umbúðir á brot í byrjun, sérstak-
lega þegar bólga á eftir að koma
fram,“ segir Örn Erlendur Inga-
son yfirlæknir heilsugæslu Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða.

Aðspurður um hálkuvarnir

fyrir utan stofnanir á vegum sveit-
arfélagsins segir Elías Jónatans-
son bæjarstjóri að þær eigi auð-
vitað að vera í lagi. „Á þeim tíma
[sem konan datt] um kl. 15 á
þriðjudag var ekki búið að hálku-
verja gangstéttar og bílastæði í
bænum. Það var hins vegar búið
að hálkuverja tröppur að inngangi
strax um morguninn, eins og
venjan er ef snjóþekja er yfir,
samkvæmt mínum upplýsingum.
Á þriðjudagsmorgunn var það
mat verkstjóra að hálkumyndun
væri ekki það mikil að fara þyrfti
í hálkuvarnir. Það átti heldur bet-
ur eftir að breytast þegar leið á
daginn og full ástæða hefði verið
til að endurmeta ástandið og kalla
út tæki í hálkuvarnir um hádegi
eða þegar leið á daginn. Það var
því miður ekki gert þá, en á
þriðjudagskvöld var ákveðið að

hefja hálkuvarnir í bænum kl. 06
á miðvikudagsmorgunn.“

Hann segir hálkuvarnir jafnan
unnar eftir ákveðnu plani, þannig
að byrjað er á svokölluðum rauð-
um svæðum í kringum skólann,
leikskólann, heilsugæsluna, heil-
brigðisstofnun og íbúðir aldraðra
áður en farið er í að hálkuverja
aðra hluta bæjarins. „Það mun
ávallt taka ákveðinn tíma að
hálkuverja við þessar stofnanir
og því ekki hægt að fullyrða að
aldrei myndist þar hálka tíma-
bundið, jafnvel þótt reynt sé að
bregðast hratt við. Ég tel augljóst
að þarna hefðum við mátt gera
betur með því að bregðast hraðar
við breyttum aðstæðum og mér
þykir það mjög miður að slys
hafi orðið áður en hálkuvörnum
var lokið á bílastæðinu við íbúðir
aldraðra,“ segir Elías.

„Hefðum mátt gera betur“
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Vestfirðingur vikunnar
er María Hrönn Valberg skólastjóri Grunskóla
Önundarfjarðar og leikskólans Grænagarðs

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
María Hrönn Valberg

Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
37 ára

Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Skólastjóri við Grunnskóla Ön-

undarfjarðar og leikskólann
 Grænagarð.
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:

Naut
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:

Björn Reynir Gunnarsson
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:

Eydís Eva 11 ára, Ásrún Björg 9 ára
og Guðný Júlía 4 ára.

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?
Stýri tveimur skólum og kenni.
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?
Skipulögð, þrjósk, kappsöm og tapsár.
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?
Með tiltekt.
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?
Nógu litríkum.
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?
Að hafa ekki prófað fallhlífarstökk áður en ég eignaðist börn, er
orðin aðeins of lífhrædd núna.
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?
Hellaskoðunarferð í Austurríki fyrir þrettán árum síðan,  „off tourist
route” mun aldrei gera það aftur....
Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Örugglega...
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?
Get ekki gert upp á milli Braveheart og
Forrest Gump.
Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?Hvernig Facebook-týpa ertu?
Nokkuð virk, aðallega samt
í “likeum”
Hvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnar
á þér?á þér?á þér?á þér?á þér?
Vælið í Liverpoolaðdá-
endum um Man. Utd.
Held að þeir ættu frekar
að einbeita sér að sínu
eigin liði.
Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Átti það víst til að skella
hurðum
á unglingsárunum en ekkert
alvarlegra en það.
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?
„Ég man þig” eftir Yrsu Sigurðardóttur
kemur fyrst upp í hugann.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Ferðast til Hawaii.
Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?Hvernig bregstu við höfnun?
Frekar illa…
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 börnin mín og maka.
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 komast til Hawaii.
Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?Hvenær og hvar ertu hamingjusömust?
Þegar ég er með fjölskyldunni.
Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?Hver er besta setning eða orðtak sem þú hefur heyrt?
Morgunstund gefur gull í mund.
Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?Hvaða fræga persónu mundir þú vilja vera og af hverju?
Oprah og vera þá akkurat með gjafaþátt til að upplifa
stemmninguna sem honum fylgir.
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?
Í Önundarfirði.
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)?
Í Gjánni í Þjórsárdal og Vestmannaeyjum, get ekki gert upp á milli.
Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?Hvaða stað í heiminum langar þig til að heimsækja?
Held mig við Hawaii.
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, held í vonina.
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?
Fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifæri og betri internettengingu.
Hvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símannHvernig hljóma síðustu SMS-skilaboð sem þú fékkst í símann
þinn?þinn?þinn?þinn?þinn?
Ok.
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„Við skulum prófa þet
Séra Magnús Erlingsson er

kunnur flestum Ísfirðingum, en
hann hefur þjónað sem sóknar-
prestur á Ísafirði um langt árabil.
Fyrir um einu og hálfu ári þegar
séra Agnes Sigurðardóttir hvarf
frá Bolungarvík tók hann við pró-
fastsdæmi Vestfjarða, víðfeðmu
en ef til vill heldur fámennu. En
hvernig er maðurinn bak við em-
bættið? Blaðamaður mælti sér
mót við Magnús á laugardegi í
safnaðarheimilinu í Ísafjarðar-
kirkju með það fyrir augum að
ræða – tjah, hvað svo sem það
væri sem Magnús vildi ræða.

Bak við embættið er nefnilega
víðlesinn og athugull maður með
skopskynið í lagi. Hann leyfir
hugmyndunum að flæða í þær
áttir sem þær leiða, sem eru iðu-
lega áhugaverðari en það sem
lagt var upp með. Við settumst
niður í hlýrri lýsingunni í safnað-
arheimilinu og lögðumst á létt

spjall.

Frá kvennaguðfræði
til bókstafsins ð

– Ég verð að viðurkenna að ég
man ekki eftir öðrum presti hér.
Hvenær komstu?

„Ég kom hérna haustið 1991,
þannig að ég er búinn að vera hér
í rúm 22 ár. Að vísu fór ég í eitt
ár á brott, sótti um námsleyfi og
fékk. Þá var ég í námi við Háskóla
Íslands að kynna mér kvennaguð-
fræði og forn handrit sem ekki
rötuðu inn í Nýja testamentið.

Það er svolítið merkilegt að
við upphaf tímatals okkar var
staða kvenna nokkuð betri en oft
hafði verið áður í sögunni. Það
eru meira að segja dæmi um
gríska heimspekiskóla þar sem
kona var skólastjóri. Yfirleitt var
það þannig á gríska tímanum að
það voru bara karlar, og það efn-
aðir karlar, sem höfðu aðgang að
agórunni, torginu þar sem lýð-
ræðið var og fundirnir voru
haldnir. Konur, börn og þrælar
voru í eigin heimi. Idiotes heitir
það, eigin heimur, og þaðan er
nafnið idíótar komið.

Einhverra hluta vegna verður
staða kvenna svolítið betri þarna
við upphaf okkar tímatals, á róm-
verska tímanum. Það hafði líka
áhrif innan kristindómsins, en við
sjáum það að í frumkirkjunni er
staða kvenna miklu sterkari en
áður var. Í sumum kristnum hóp-
um, eins og hjá Montanistum,
voru konur á þessum tímum
prestar, en svo er eins og feðra-
veldið taki yfir og það kemst á
þessi regla að konur megi ekki
vera prestar og kaþólska kirkjan
fer að mótast. Þá fer þetta allt í
stífar skorður.“

– Hvað vakti áhuga þinn á þess-
um málum?

„Þetta byrjaði eiginlega þegar
ég var í háskólanum. Eins og
allir ungir karlar var ég fullur af
fordómum gagnvart kvennaguð-
fræði og þvílíku, en nokkrar
skólasystur mínar voru á kafi í
þessu. Ég skrifaði ritgerð um
Opinberunarbókina, og þá las ég
bók eftir konu, Elísabetu Schüssl-
er Fiorenza, um Opinberunarbók-
ina og túlkun hennar. Þar túlkaði
hún ritið út frá kenningum Aristó-
telesar um kaþarsis, hreinsunina.
Þegar þú ferð í leikhús, þá upp-
lifirðu drama eða gleðileik og
færð útrás fyrir tilfinningarnar,
‚hreinsar‘ sjálfan þig með því að
lifa þig inn í örlög sögupersón-
unnar.

Þarna sá ég að væri hörkuguð-
fræðingur á ferðinni. Seinna rakst
ég svo á bók eftir hana sem heitir
In Memory of Her og er eins kon-
ar biblía kvennaguðfræðinnar. Ég

tók mig þá til og las þessa bók,
og þá datt ég inn í þessar hug-
myndir. Þegar ég komst í sérnám
ákvað ég að læra eitthvað nýtt,
og fór þess vegna í þessar hug-
myndir. Maður á auðvitað að nota
tækifærið, þegar maður er að lesa
eitthvað, að útvíkka hugann.

Þetta hugsa ég alltaf þegar ég
fer á hið frábæra bókasafn hér á
Ísafirði, en við förum mikið
þangað fjölskyldan. Þar sér mað-
ur margar mjög góðar bækur, og
ég las mjög áhugaverða ævisögu
núna í síðustu viku. Það var ævi-
saga bókstafsins ‚ð‘, sem kom út
held ég fyrir jólin í fyrra. Þetta er
mjög góð bók, lipurlega skrifuð
og skemmtileg aflestrar. Hún út-
skýrir af hverju þessi stafur er í
íslensku. Hann var eiginlega dott-
inn út, og við eigum það þakka
dönskum manni, Rasmusi Christ-
ian Rask, að stafurinn kom inn,
ásamt enskum biskupi, Parker,
sem hafði mikinn áhuga á fornum
textum og hafði orð á sér fyrir að
vera allur í því að gefa út forn
handrit í Bretlandi. Hljóðið
kemur úr sameiginlegum ger-
mönskum arfi, og er til víst í
fornensku líka.

Þetta er mjög merkilegur
stafur, ð, því þetta er eini stafur-
inn sem er bara til sem lágstafur,
þ.e. er aldrei í upphafi orðs. Þar
af leiðandi var ð mikill uppá-
haldsstafur hjá dætrum mínum
þegar við vorum með bókina
Stafakarlana. Þar kemur ð alltaf
öðru hvoru fyrir, svo auðmjúkur
og lítill í sér,“ segir Magnús
hlæjandi.

– Þú kemur hingað fyrir rúm-
um tuttugu árum, eins og þú segir,
en hvað aðhafðistu áður?

„Eftir að ég útskrifaðist úr
guðfræðideildinni 1986 vann ég
eitt ár á Austurlandi sem fræðslu-
fulltrúi kirkjunnar. Þar var ég
mikið að ferðast um, kynna
barnaefni kirkjunnar og halda
námskeið. Við vorum að reyna
að reisa þar sumarbústað og
kirkjumiðstöð á Eiðum, sem tókst
svo í fyllingu tímans. Svo losnaði
staða á Biskupsstofu og ég vann
þar næstu fjögur árin, í Reykja-
vík. Ég var, eins og vinir mínir
sögðu, eins konar umbi biskups,
því það fylgdu þessu svolítil
ferðalög. Ég var aðallega í því að
útbúa efni fyrir barna- og ungl-
ingastarf kirkjunnar.

Svo losnaði prestsstaða hér á
Ísafirði ’91. Ég var reyndar í út-
löndum þegar hún var auglýst,
en þegar ég kom heim frá útland-
inu sá ég að enginn hafði sótt um
Ísafjörð. Ég átti eftir smá sumarfrí
og við keyrðum hingað vestur,
ég og Kristín konan mín. Við skoð-
uðum þennan stað og ákváðum

bara að slá til og prófa. Við sögð-
um: Við skulum prófa þetta í
svona eitt ár. Við erum hér enn,
þannig að okkur líkaði greinilega
mjög vel. Við skutum rótum og
líður vel hérna.“

„Er þetta kaþólsk kirkja?“
– Hér er engin kirkja þegar þú

kemur.
„Nei, reyndar ekki. Gamla

kirkjan hafði skemmst í eldi árið
1987. Fjórum árum seinna var
það mál í raun óleyst, en fljótlega
eftir að ég er kominn kemst hreyf-
ing á málið. Niðurstaðan varð sú
að byggja nýja kirkju á gamla
staðnum, nokkuð sem menn
kölluðu táknræna varðveislu. Þá
var gert eins og menn höfðu oft
gert fyrr á öldum, að þegar kirkja
skemmdist eða gekk úr sér
byggðu menn bara nýja kirkju á
sama stað. Við fengum fjóra arki-
tekta til að gera tillögur, og ein
hugmyndin sem við vorum með
var að reyna að hafa tilvísun í
gamla tímann. Hér í nýju kirkj-
unni er hliðaraltari með Krists-
líkneski, svipað og altarið var í
gömlu kirkjunni. Þetta er auðvit-
að svolítið kaþólskt, en ég tek
eftir að þegar kaþólikkar koma
af skemmtiferðaskipunum lyfta
þeir augnabrúnum. Þeir spyrja
stundum hvort þetta sé kaþólsk
kirkja af því að þeir sjá hliðaralt-
ari.

Reyndar er íslenska kirkjan
svolítið merkileg hvað þetta varð-
ar. Mörgum lúterskum Þjóðverj-
um sem koma hingað til lands
finnst ákveðinn kaþólskur blær á
messum hér strax í upphafi, því
við signum okkur. Það gera lút-
erskir mótmælendur almennt
ekki og er mjög svona sérstakt
einkenni á íslenskri kristni. Menn
signdu sig á morgnana áður en
þeir klæddu sig, þeir signdu yfir
bæjardyrnar áður en þeir fóru í
ferðalag, og áður en þeir reru út á
miðin á árabátnum tóku þeir ofan
húfuna, gerðu krossmark og fóru
með stutta sjóferðabæn.“

– Það þurfti líka talsverð átök
til að koma kaþólskum sið frá
hér á landi.

„Það er líka merkilegt ef maður
hugsar um kaþólska siðinn hérna,
að það er eins og við höfum ein-
hvern veginn verið svo langt frá
Evrópu að sú kaþólska sem hér
mótast er töluvert öðruvísi en
kaþólskan á meginlandinu. Það
má til dæmis nefna þegar ka-
þólskir menn koma í Skálholt.
Þar er þeim er bent á staðinn þar
sem Jón Arason, síðasti kaþólski
biskupinn og synir hans voru
hálshöggnir – þá hrökkva kaþó-
likkar alltaf við og hvá: Synir
hans, ha? Synir hans?

Þetta er merkilegt, það er eins
og Íslendingar hafi verið svo
praktískir að ákveða að taka
ekkert mark á þessum boðum
Páfagarðs um að menn mættu
ekki kvænast. Reyndar er til lítil
kirkjudeild sem kallar sig gamla
kaþólska, sem er meðal annars
til í Póllandi, þar sem prestar
mega kvænast. Þessi tilskipun er
ekki upphafleg, sem sést á guð-
spjöllunum. Postularnir áttu kon-
ur, eins og Pétur postuli, og þeir
ferðuðust um með konum sínum.
Konur voru líka postular, en svo
breytist þetta allt. Einhvern veg-
inn fer kaþólska kirkjan inn á
þessa braut, að krefjast þess að
prestar séu ókvæntir.“

Gott að búa á Ísafirði
– Svo við bökkum aðeins, þá

komuð þið hjónin hingað árið
1991 að skoða til eins árs, og
ílentust aðeins. Hvernig hefur
reynslan verið síðan?

„Bara mjög góð, finnst mér.
Þegar það er farið af stað að
byggja kirkju var það spennandi
verkefni og maður hugsaði með
sjálfum sér að maður ætlaði nú
að sjá þegar kirkjan væri tilbúin.
Svo hugsaði maður með sér að
maður þyrfti að vera allavega
jafn lengi í kirkjunni og án henn-
ar. Það var nú alltaf messað í
menntaskólanum, sem var ágæt
aðstaða, og gott af menntaskól-
anum að hjálpa okkur. Þegar
maður er búinn að vera í nokkur
ár er maður farinn að skjóta rót-
um. Bæði kynnist maður fólki,
og svo er í raun bara mjög gott að
búa hérna. Það er allt til alls sem
maður þarf hér, allar nauðsyn-
legar verslanir, stutt í náttúru,
stutt að fara á skíði ef maður vill
gönguskíði, og einhvern veginn
kunni ég mjög vel við þetta sam-
félag. Ég er ættaður héðan, en
amma og afi áttu heima hérna
þegar ég var lítill strákur, og ég á
svolítið af frændfólki hér, sem
hjálpar náttúrulega. Einhvern
veginn er tíminn allt í einu farinn
að líða.

Við eignuðumst líka tvær dæt-
ur, sem skiptir miklu máli upp á
að festa mann. Maður hreyfir sig
minna eftir að maður er kominn
með börn. Það er meira fyrirtæki
að flytja. Við hugleiddum þetta
einu sinni, hvort við ættum að
skipta um. Það er örugglega gott
fyrir söfnuðinn að fá nýjan prest
á tuttugu ára fresti, en það stefnir
allt í að ég verði bara hér í fjörutíu
ár! Það verður fróðlegt að sjá
hversu mikið óþol verður komið
fyrir mér þegar fer að líða á,“
segir Magnús og hlær við.

„Þetta er áskorun, maður verð-
ur að reyna að halda sér við, vera
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tta í eitt ár“
frjór, og finna sífellt nýja hluti til
að tala um í predikunum svo fólk
fái nú ekki alveg leiða á manni.
Það er mjög gott að vera prestur
hérna, og mér finnst mjög gott að
búa hérna. Ég kann þessu vel, þó
ég sé uppalinn í Reykjavík og
hafi líka fundist mjög gott að
eiga heima í Reykjavík. Mér
finnst reyndar líka mjög gott að
vera í útlöndum. Kannski er þetta
eins og ameríska máltækið segir:
Home is where I hang my hat. Ef
manni líður vel þar sem maður
er, þá getur maður alltaf skotið
rótum.

Nú eru margir prestar að fara
til Noregs, sérstaklega ungir
prestar sem ekki fá störf innan
kirkjunnar, en ég er eiginlega
kominn á þann aldur að ég get
ekki hugsað mér að fara til út-
landa og reyna að aðlagast sam-
félagi þar. Maður hugsaði um
þetta sem ungur maður, horfði
svolítið á þetta þegar maður var
að útskrifast úr háskóla. Það
virkaði nú kannski svolítið spenn-
andi að prófa að fara til Evrópu
eða eitthvert og læra meira, en
maður gerði það nú ekki. Þegar
maður er kominn yfir miðjan ald-
ur fer maður að hugsa þetta öðru-
vísi.

Það sem mér hefur helst fundist
gallinn við að búa á Ísafirði er að
það er svolítið langt að skreppa
til Reykjavíkur til að hitta nána
ættingja. Pabbi var á sjúkrahúsi
um daginn og þá hefði maður
gjarnan viljað skreppa til að
heimsækja hann. Flugið er svo-
lítið dýrt bara að skreppa fyrir
eina heimsókn.

Annað sem ég finn af því að ég
er prófastur á Vestfjörðum er að
það séu ekki betri samgöngur
hér á svæðinu. Það er til dæmis
stór galli, og mér finnst reyndar
stórundarlegt, að það sé ekki
heilsársvegasamband við Patr-
eksfjörð. Þessir vegir, Dynjandis-
heiði og Hrafnseyrarheiði, eru á
aldur við mig, komnir yfir fimm-
tugt. Þetta eru orginal malarvegir
og það fer að líða að því að menn
fari að varðveita þessar heiðar til
marks um gamla atvinnuhætti.
Það verður kannski hægt að gera
það þegar það koma nýir vegir.
Þorskafjarðarheiðin er einmitt
annað dæmi um svona veg.
Gömlum mönnum, sem örfáir eru
enn til á lífi, sem lögðu hann,
finnst afskaplega gaman að keyra
þennan veg. Hann rifjar upp fyrir
þeim þegar þeir voru sjálfir sautj-
án ára eða tvítugir.

Þetta er eitt af því fáa sem ekki
hefur breyst á Vestfjörðum,“ bæt-
ir Magnús svo við, hlæjandi.

„Mér finnst mjög gott að vera
hérna, innan um fjöllin og sjóinn,

dýralífið og svona. Þetta eru gríð-
arleg forréttindi, þegar maður
hugsar um það. Stór hluti Evrópu-
búa sér aldrei hafið, heyrir aldrei
í hafinu og býr við allt öðruvísi
loftslag. Hér er líka ákveðinn
kostur sem mér fannst merkilegur
þegar ég flutti hér fyrst, en í
Reykjavík þá eru alltaf sífelld
veðrabrigði. Það rignir um morg-
uninn, skín sól um miðjan dag og
frýs svo um kvöldin. Hérna er
miklu meira staðviðri og yfirleitt
er nokkurn veginn sama veðrið
allan daginn. Það finnst mér líka
kostur, svo ég hæli svolítið veðr-
inu.“

Eyðibyggðin heillandi
– utan þjónustusvæðis

– Talandi um náttúruna, þá
sinnir þú meðal annars eyði-
byggðinni hér fyrir norðan, er
það ekki?

„Jú, mikið rétt. Presturinn í
Bolungarvík hefur líka mikið
sinnt þessu, en þetta er yfirleitt
gert í samvinnu við átthagafé-
lögin. Þá förum við prestar norður
eftir og messum í kirkjunum sem
þar eru. Stundum fara líka prestar
til þess að sjá um einkaathafnir.
Ég held að það hafi verið tvær
hjónavígslur í Aðalvík í sumar,
til að mynda. Það er gaman að
því. Kirkjurnar eru enn notaðar
og það er enn heilmikið líf. Ég
fór í sumar og messaði í Aðalvík,
var þar veðurtepptur í júlí. Þar
var fjölmennt á harmonikuballi.
Þetta er svolítið merkilegt, og
það er mjög skemmtilegt að hafa
svona svæði. Maður fer á hálf-
tíma, kannski klukkutíma, með
báti og er kominn í veröld þar
sem ekki er föst búseta en var
einu sinni föst búseta, mjög
ósnortin náttúra. Það er eitthvað
heillandi þegar maður hugsar um
að þarna hafi búið fullt af fólki
sem lifði og dó, elskaði og hló.
Það er skrítið þegar maður hugsar
um það, sér kannski gamlar
ljósmyndir af fólkinu sem þarna
var, og hugsar svo: Þarna var
einu sinni búið en er ekki lengur.
Þá verða ákveðin endalok ákveð-
innar menningar sem var þarna á
Hornströndum á sinni tíð. Þetta
er svolítið heillandi.

Menningin lifir náttúrulega í
minningunni og bókum, eins og
hjá Jakobínu, þegar hún rifjar
upp barnæsku sína og allt verður
einhvern veginn ljóslifandi fyrir
henni. Maður skynjar þetta, fólk-
ið sem átti sér drauma og hug-
sjónir og bjó þarna fyrir norðan.
Það er líka eitthvað heillandi við
þessa fortíð, þegar menn voru
eiginlega í vari fyrir heiminum.
Heimurinn var bara það sem þú
sást í kringum þig. Í dag er heim-

urinn inni í stofu hjá manni í
gegnum sjónvarpið og tölvuna.
Þetta er afturhvarf til náttúrunnar,
þegar maður er kominn þarna
norður eftir. Þess vegna finnst
mér það ágætt að GSM-samband-
ið sé slæmt. Mér skilst að sumum
hafi þótt leitt þegar allt í einu
kom GSM-samband í Flatey. Það
var þegar þeir voru að gera þar,
að ég held, bíómyndina Brúð-
gumann, að einhverjum í kvik-
myndaliðinu fannst alveg ófært
að hafa ekkert GSM-samband og
hringdi í einhverja aðila. Þá fóru
einhver hjól að snúast og allt í
einu kom bara GSM-samband
um alla eyjuna – og friðurinn
fór.“

– Það vill oft gerast.
„Er ekki rétt munað hjá mér

núna í vor að þegar reynt var að
ná í Nóbelsverðlaunahafann fyrir
eðlisfræði – var það ekki Higgs
sjálfur? Þeir ætluðu að hringja í
hann. Þá náðist ekki í hann; er
ekki með GSM-síma, er ekki með
vasasíma. Ég er í þannig vinnu
að ég geng með svona síma í
vasanum svo það sé alltaf hægt
að ná í mig. Það er partur af
starfinu að vera alltaf til staðar,
en stundum þarf maður líka að
draga sig í hlé og þá er gott að
fara í frí og gera eitthvað annað.
Það er einmitt það sem er gott

við það þegar maður fer á Horn-
strandir eða til Reykjavíkur og
útlanda. Þá er maður í fríi, utan
þjónustusvæðis.“

Lærdómurinn um það
sem skiptir máli í lífinu

– Ég veit ekki hvort maður á
að vera að vekja máls á því, en
þú hefur lent í sérlega erfiðum
verkum hér. Hvað um hið gagn-
stæða?

„Ég hef náttúrulega lent í
mörgum gleðilegum athöfnum
hér, sérstaklega skírnum, en varð-
andi þetta erfiða – snjóflóðin og
þess háttar – þá er samt eitt sem
maður lærði af þessu. Það er það
að peningar skipta engu máli í
lífinu. Það sem skiptir máli í líf-
inu eru vinir og ættingjar, ást-
vinir. Það finnst mér góð lexía,
að minna sig á að þó peningar
séu, jú, nauðsynlegir til þess að
kaupa í matinn, eru þeir í sjálfu
sér ekki markmið. Yfir prests-
starfið sér maður einmitt svo vel
hvað lífið er dýrmætt. Hvað það
er æðislegt og yndislegt þegar
fólk er búið að eignast barn, sem
það er að láta skíra; stoltið í fólki
þegar það horfir á barnið sitt vera
að fermast, breytast úr barni í
ungling og síðan fullorðna mann-
eskju; gleðin þegar tvær fjöl-
skyldur tengjast af því að börnin

eru að gifta sig; og loks þegar
fólk kveður hér ástvini í kirkj-
unni, ef fólk deyr ekki fyrir aldur
fram, heldur hefur náð að lifa
langa og góða ævi. Þá er þetta
mikla þakklæti fyrir minningarn-
ar og samferðina. Það er þetta
sem gerir prestsstarfið lifandi og
dýrmætt, að maður er þátttakandi
í þessum tilfinningum og skynjar
hvað lífið er yndislegt.

Svo eru það sérstök forréttindi
að vera í barnastarfinu. Ég fæ
enn tækifæri til að syngja hreyfi-
söngva með krökkunum, og
syngja ‚ég er ekki fótgönguliði,
riddaraliði og stórskotaliði‘ og
gera viðeigandi hreyfingar. Ég
er búinn að vera í barnastarfinu
alla tíð og syngja alls kyns hreyfi-
söngva. Ég hef gaman af þessu.
Einn kosturinn við að eignast
börn og verða faðir er að þá fær
maður tækifæri til að lesa aftur
allar gömlu barnabækurnar og
horfa aftur á allar gömlu Disney-
myndirnar. Ég fór nú í Disney-
land núna í haust, fyrir utan París,
og hafði mjög gaman af. Ég held
að maður eigi að reyna að varð-
veita barnið í sér og ekkert vera
feiminn að njóta þess að leika
sér, hvort sem það er í borðspil-
um, sprelli eða jafnvel hlutverka-
leikjum.“

– herbert@bb.is
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Krossgátan

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

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
Laugardagur 30. nóvemberLaugardagur 30. nóvemberLaugardagur 30. nóvemberLaugardagur 30. nóvemberLaugardagur 30. nóvember
kl. 14:45  Man.Utd. - Norwich

kl. 12:15 Bournemouth - Brighton
kl. 15:00 Cardiff - Arsenal

kl. 15:00 Norwich - Crystal P.
kl. 15:00 Aston V. - Sunderland
kl. 15:00 West Ham - Fulham

kl. 15:00 Everton - Stoke
kl. 17:30 Newcastle - WBA
kl. 19:00 Real M. Real V.

Sunnudagur 1. deemberSunnudagur 1. deemberSunnudagur 1. deemberSunnudagur 1. deemberSunnudagur 1. deember
kl. 12:00 Tottenham - Man. Utd

kl. 14:00 Hull - Liverpool
kl. 16:00 Chelsea - South.pt.

kl. 16:00 Man. City - Swansea
kl. 20:00 Athl. Bilbao - Barcelona

Þriðjudagur 3. desemberÞriðjudagur 3. desemberÞriðjudagur 3. desemberÞriðjudagur 3. desemberÞriðjudagur 3. desember
kl. 20:00 Crystal P. - West Ham
Miðvikudagur 4. desemberMiðvikudagur 4. desemberMiðvikudagur 4. desemberMiðvikudagur 4. desemberMiðvikudagur 4. desember
kl. 19:45 Liverpool - Norwich

kl. 19:45 Arsenal - Hull
kl. 19:45 Man. Utd - Everton
kl. 19:45 Sunderl. - Chelsea

kl. 20:00 Fulham - Tottenham

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
28. nóvember 1921: 28. nóvember 1921: 28. nóvember 1921: 28. nóvember 1921: 28. nóvember 1921: Rúss-
neskur drengur, sem Ólafur
Friðriksson ritstjóri hafi haft

með sér til landsins mánuði
áður, var sendur utan. Dreng-
urinn var haldinn sjaldgæfum

augnsjúkdómi og kom til
harðra átaka þegar lögregl-

an sótti hann til Ólafs.
29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986: Dregið
var í fyrsta sinn í lottóinu á
vegum Íslenskrar getspár.

Fyrsti vinningur var 1,2 millj.
króna og gekk hann ekki út.
30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916: Goða-

foss, annað af tveimur skipum
Eimskipafélags Íslands,

strandaði í hríðarveðri við
Straumnes, norðan Aðalvíkur.

Mannbjörg varð en skipið
náðist ekki aftur á flot.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NV-átt, 5-13 m/s og él á
Norður og Austurlandi en

annars þurrt að kalla.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hvöss vestlæg átt með rign-
ingu eða súld, en éljum fyrir

norðan. Hiti 3-7 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestanátt með
úrkomu og hita um og yfir

frostmarki sunnantil, en
vægu frosti fyrir norðan.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Senn líður að þeim rómantíska
tíma þegar jólatrén í Ísafjarðarbæ
verða tendruð við hátíðlega
athöfn. Á Þingeyri verður kveikt
á ljósunum 30. nóvember og dag-
inn eftir á Suðureyri. Þá er komið
að Ísafirði þann 7. desember og
Flateyri daginn eftir.

Tímasetningin á öllum stöðun-
um er sú sama, klukkan 16. Grýla,
Leppalúði og jólasveinarnir
skipta eflaust á milli sín að mæta
og skemmta börnum og fullorðn-
um með sögum og söng. Sagt
verður nánar frá dagskránni þegar
nær dregur.

Jólaljósin senn
tendruð á Ísafirði

Búið er að veiða allan rækju-
kvótann í Arnarfirði og lítið er
eftir í Ísafjarðardjúpi. Að sögn
Ingibjargar Jónsdóttur, rækjusér-
fræðings hjá Hafrannsókna-
stofnun, er þess ekki að vænta að
bætt verði við kvótann á þessum
svæðum, að minnsta kosti ekki
alveg á næstunni.

„Við erum náttúrlega nýbúin
að vera í rannsóknum á báðum
þessum stöðum og ráðgjöfin
núna byggist á þeim. Ef það ætti
að bæta við kvótann, þá myndum
við þurfa að fara aftur á þessi
svæði en ég á ekki von á að það
verði alveg í bráð. Hvað verður
gert eftir áramót veit ég ekki.
Það gæti alveg komið til greina
en það er bara ekkert búið að
ræða það“, segir Ingibjörg.

Ekki von á aukn-
um rækjukvóta

Lay Low í Fjós-
inu í Arnardal
Tónlistarkonan Lay Low held-

ur hljómleika í Fjósinu í Arnardal
sunnudagskvöldið 1. desember.
Þar nýtur hún fulltingis gítarleik-
arans Birkis Hrafns Gíslasonar
og munu þau flytja lög af nýju
plötunni hennar sem ber heitið
Talking About the Weather í bland
við eldra efni. Talking About the
Weather er fjórða breiðskífa Lay
Low en þar svífur andi sveitar-
innar og má því segja að Fjósið
sé nokkuð viðeigandi tónleika-
staður. Stutt er síðan Lay Low
(Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir)
fluttist úr borginni út á land þar
sem hún hafði áður búið.

Heimkoman í sveitina, friður-
inn og kyrrðin, æskan og sjálf-
stæðisbarátta listakonunnar urðu
því nokkuð óvænt yrkisefni plöt-
unnar þar sem fetaðar eru áður
ótroðnar slóðir. Lay Low þarf
vart að kynna fyrir fólki enda
hefur hún fyrir löngu síðan vakið
landsathygli fyrir einstaka hæfi-
leika sína, frábærar lagasmíðar,
þróttmikinn hljóðfæraleik og
silkimjúka söngrödd. Húsið
verður opnað kl. 20 en hljóm-
leikarnir hefjast kl. 21.
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