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Fullur vilji er hjá Landhelg-
isgæslu Íslands til að varðskip
geti haft reglubundna viðveru
í höfnum Ísafjarðarbæjar.
Þetta kemur fram í bréfi Land-
helgisgæslunnar til Ísafjarðar-
bæjar. Bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar fól Halldóri Halldórs-
syni, bæjarstjóra, fyrir stuttu
að hefja viðræður við Land-
helgisgæsluna um hugsanlega
staðsetningu þyrlu og varð-
skips í Ísafjarðarbæ í kjölfar
þess að Bryndís Friðgeirsdótt-
ir, bæjarfulltrúi Samfylkingar,
lagði til að hafnarstjórn yrði
falið að kanna möguleikann á
því að bjóða Landhelgisgæsl-

unni fast pláss fyrir varðskip
á Ísafirði og Þingeyri.

Hugmyndin var sú að ræða
við forsvarsmenn gæslunnar
um hvort flötur væri á því að
skip hennar hefðu bækistöð
eða lengda viðveru í höfnum
Ísafjarðarbæjar, og þá mögu-
lega þannig að Ísafjarðarhöfn
yrði skilgreind sem neyðar-
höfn. Fram kemur í bréfi
Landhelgisgæslunnar nú að
reglubundin viðvera skipa
gæslunnar í höfnum Ísafjarð-
arbæjar geti orðið hvort sem
þar eru skilgreindar neyðar-
hafnir eða ekki.

– eirikur@bb.is Ísafjarðarhöfn.

Fullur vilji til að varðskip geti haft reglu-
bundna viðveru í höfnum Ísafjarðarbæjar

Aldrei fór ég suður hátíðin var haldin í þriðja sinn síðastliðinn laugardag. Feykimikil stemning myndaðist á hátíðinni, líkt og við var að búast enda
fóru tónlistarmennirnir allir á kostum. Þá virtist sem þakið ætlaði af húsinu þegar leynigestur hljómsveitarinnar Prumpison steig á svið, en það var
enginn annar en ísfirski tónlistarmaðurinn Helgi Björns. Lesa má nánar um hátíðina og skoða myndir frá henni á blaðsíðu 4.          – eirikur@bb.is
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Segir ekki fullnægjandi að gera
einungis jarðgöng undir Óshyrnu

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir í pistli á heimasíðu
sinni að ekki sé nóg að gera
göng undir Óshyrnu, eins
og stendur til, heldur verði
göng um Óshlíð að ná alla
leið. Göngin undir Óshyrnu
ná yfir um 1/3 leiðarinnar.
Á sínum tíma fagnaði Hall-
dór þeirri ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar að gera göngin

undir Óshyrnu, en sagðist síð-
ar vonast eftir því að stærra
skref yrði tekið, en hefur hing-
að til ekki tekið jafn sterkt til
orða.

„Mér fannst ríkisstjórnin
vera að svara kalli almennings
sem hafði miklar áhyggjur af
grjóthruni — sérstaklega á
ákveðnu tímabili úr Óshyrn-
unni. Hins vegar er ég algjör-
lega þeirrar skoðunar að ekki

sé fullnægjandi að gera ein-
ungis göng undir Óshyrnu,
staðnæmast þar og ætla sér að
nota Óshlíðina að öðru leyti
áfram. Það verður að fara alla
leið í einum göngum og rann-
sóknir sem nú standa yfir
verða að gera ráð fyrir öllum
mögulegum leiðum þannig að
besta leiðin verði fyrir valinu
að lokum“, segir meðal annars
á heimasíðu bæjarstjóra.

Ummæli Halldórs við bb.is
voru á sínum tíma harðlega
gagnrýnd af Pálínu Vagns-
dóttur, forvígismanni fyrir
undirskriftalista um jarð-
gangagerð milli þéttbýlisstaða
á norðanverðum Vestfjörðum.
Í viðtalinu sagði Halldór með-
al annars að það væri mjög
stór áfangi í málinu að ríkis-
stjórnin væri að taka ákvörðun
sem væri byggð á því sem

almenningur hefði að segja,
en biði ekki eftir rannsóknum.
Pálína sagði ummæli Halldórs
valda sér mikilli hryggð, að
bæjarstjórinn talaði um vilja
almennings eins hann lægi
fyrir. „Eini almenni vilji al-
mennings í þessu máli er sá
mikli vilji sem komið hefur
fram í þeirri undirskriftarsöfn-
un sem hrundið var af stað í
vetur“ sagði Pálína, og vísaði

til undirskriftalista þar sem
skorað var á stjórnvöld að
beita sér fyrir gerð jarð-
ganga úr Syðridal í Vest-
fjarðagöngin.

Jarðgöngin sem nú eru
að fara í framkvæmd liggja
sem áður segir undir Ós-
hyrnu, en gert er ráð fyrir
að þau verði um 1.220 metr-
ar og kosti um 1 milljarð
króna.       – eirikur@bb.is

Ruth Tryggvason útnefnd heiðursborgari
Hátíð verður haldin í

íþróttahúsinu á Torfnesi í til-
efni af 200. fundi bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar 27. apríl.
„Þetta verður hátíðarfundur og
aðeins eitt mál verður á dag-
skrá en það er útnefning Ruth
Tryggvason sem heiðursborg-
ara Ísafjarðarbæjar“, segir
Birna Lárusdóttir forseti bæj-
arstjórnar. Allir íbúar Ísafjarð-
arbæjar eru boðnir á fundinn

en boðið verður upp á tónlist-
aratriði, kaffi og hátíðartertu.
„Það er von mín sem forseta
bæjarstjórnar að sem flestir
sjái sér fært að sækja hátíðina
og heiðra hana Ruth, þessa
heiðurskonu“, segir Birna.

Bæjarstjórn samþykkti að
útnefna Ruth sem fluttist til
Ísafjarðar ung að árum frá
Danmörku með eiginmanni
sínum Aðalbirni Tryggvasyni,

bakara og verslunarmanni. En
hún hefur allt frá komu sinni
til Ísafjarðar auðgað mannlífið
með sinni alkunnu lífsgleði
og þrótti. Ruth hefur í gegnum
tíðina meðal annars beitt sér í
menningarmálum, mannúðar-
málum og skógrækt. Enn í
dag heillar hún bæjarbúa sem
og aðra með framkomu sinni
í Gamla bakaríinu.

– thelma@bb.is
 Öllum íbúum Ísafjarðarbæjar verður boðið til hátíðar á Torfnesi í tilefni af
200. fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar og útnefningu Ruthar Tryggvason.

Skíðavikan gekk mjög
vel að sögn Rúnars Óla
Karlssonar eins skipu-

leggjanda hennar. „Þeir
viðburðir sem haldnir

voru gengu rosalega vel en
það þurfti reyndar að

fresta Garpamótinu og
skíðaferðinni í Önundar-

fjörð vegna veðurs, og
nammiregninu því það var

ekki flugveður“, segir
Rúnar. Hann er ekki kom-

inn með fjöldatölur en
segist halda að met hafi

verið slegið. Það sem
stendur upp úr í skíða-

vikunni að mati Rúnars er

skíðaskotfimin sem fram
fór í blíðskaparveðri og við

mjög góðar aðstæður á
skírdag og einnig bretta-

mót Eimskipa sem haldið
var á Sundahöfn að kveldi

föstudagsins langa. „Við
viljum þakka Eimskipum

kærlega fyrir frábæra
aðstoð, þeir stóðu sig eins

og hetjur. Svo var náttúru-
lega rokkhátíðin og ég held

að Harmonikkufélagið og
Húsið á sléttunni standi

þar uppi sem sigur-
vegarar“, bætir Rúnar Óli

Karlsson við.
– gudrun@bb.is

Metfjöldi á
skíðaviku?

Frá setningu skíðavikunnar sl. miðvikudag.

Nokkuð meira af þorski var
landað í mars mánuði á Vest-
fjörðum í ár en í fyrra. Í ár var
1.624 tonnum landað á miðað
við 1.292 tonn á sama tíma í
fyrra sem er aukning upp á
tæp 26%. Ef litið er til fyrstu
þriggja mánaða ársins var
7.299 tonnum af þorski landað
í ár á miðað við 6.759 tonn á
sama tíma í fyrra og þýðir það

að í ár hefur verið landað tæp-
lega 8% meira af þorski en
fyrstu þrjá mánuði ársins í
fyrra. Þá hefur löndun ýsu
dregist lítillega saman á milli
ára en í mars í fyrra var 722
tonnum af ýsu landað á Vest-
fjörðum á miðað við 692 tonn
í mars í ár. Það er ríflega 4%
samdráttur. Ef litið er til
þriggja fyrstu mánaðanna þá

er hins vegar um aukningu að
ræða þar sem 2.909 tonnum
var landað af ýsu á Vestfjörð-
um fyrstu þrjá mánuðina
2006, en 2.743 tonnum var
landað á sama tíma 2005.

Þá hefur töluvert minna
verið landað af steinbít í mars
í ár en á sama tíma í fyrra. Í
mars 2005 var 1.504 tonnum
landað af steinbít á Vestfjörð-

um á miðað við einungis 1.182
tonn í ár. Það er ríflega 21%
samdráttur. Ef litið er til fyrstu
þriggja mánaðanna var 2.255
tonnum landað í fyrra á miðað
við 1.894 tonn í ár, en það er
um það bil 16% samdráttur.
Þá var 179 tonnum landað af
rækju í mars í fyrra, en engri
rækju var landað í mars í ár.

– eirikur@bb.is

Meira landað af þorski á Vestfjörðum

Aron og Magnea sigr-
uðu á snjóbrettamótinu

Aron Svanbjörnsson vann í
karlaflokki á svonefndu „big-
jump“ snjóbrettamóti sem
haldið var á Ísafirði á föstu-
daginn langa, en Magnea
nokkur frá Reykjavík var efst
í kvennaflokki og hlutu þau
bæði bikar fyrir vikið. Páll
Gunnlaugsson var í öðru sæti
og Ásgeir Þór Kristinsson í
því þriðja. Að sögn Eddu Katr-
ínar Einarsdóttur, eins af
skipuleggjendum keppninnar,
tókst hún prýðilega vel.

„Við vorum í smá vand-
ræðum með pallinn fyrst, en
það tók enga stund að laga
það“, segir Edda. Þá segir
Edda að keppnin hafi farið
þannig fram að keppendur
voru sjálfir í dómnefnd.
„Hljómsveitin Noise spilaði

tónlist á meðan krakkarnir
fóru bara á pallinn og tóku
slatta af stökkum, léku sér bara
á pallinum. Svo þegar allir
eru búnir að stökkva slatta af
stökkum þá er einfaldlega sest
niður og pælt í því hver er
bestur.“

Snjóbrettamótið var í boði
Eimskipa, sem gáfu bikar og
medalíu, auk þess sem hátíðin
naut einnig stuðnings frá
Vífilfelli sem gaf gos, Ágústi
og Flosa sem hjálpaði við
smíði pallsins, Gámaþjónustu
Vestfjarða sem útvegaði gáma

til að smíða pallinn við, og
fleiri. Pallurinn var í stærra
lagi, með ríflega sjö metra at-
rennu og hálfum þriðja metra
í stökkpallinn sjálfan. Kynnar
á keppninni voru þau Aðal-
heiður Ýr Gestsdóttir og Pétur
Magnússon. – eirikur@bb.is

Aron og Magnea sigruðu. Hjá þeim stendur Ásgeir Þór sem var í þriðja sæti.
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Auglýsing um
atkvæðagreiðslu
utan kjörfundar

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna
sveitarstjórnarkosninga sem fram fara laug-
ardaginn 27. maí 2006, hófst mánudaginn
3. apríl sl.

Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafn-
arstræti 1, Ísafirði, alla virka daga frá kl.
09:00 – 16:00 og utan skrifstofutíma, ef
nauðsyn ber til, eftir samkomulagi.

Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi
vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburð-
ar, skal hafa borist sýslumanni eigi síðar
en kl. 16:00 daginn 23. maí.

Allar nánari upplýsingar veitir Harpa Odd-
björnsdóttir eða Sigríður Guðjónsdóttir í
síma 450 3700, einnig utan skrifstofutíma
í síma 846 3200.

Kjósendum er bent á að hafa með sér
persónuskilríki.

Ísafirði, 19. apríl 2006,
Sýslumaðurinn á Ísafirði.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

SUMARVINNA
Yfirflokkstjóri og flokkstjórar óskast
til starfa í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
á komandi sumri. Starfsemi hefst síð-
ari hluta maí mánaðar og lýkur í
ágúst. Umsóknareyðublöð liggja
frammi á bæjarskrifstofunni og á skrif-
stofu Gamla apóteksins á Ísafirði.
Þar má einnig fá nánari upplýsingar
um starfsemi komandi sumars. Aug-
lýst verður eftir unglingum til starfa
fljótlega.
Nánari upplýsingar um Vinnuskólann
fást í símum 456 5700, 456 3808 og
863 3806.

Forstöðumaður.

Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar

Sneiðmyndatækið
brátt tekið í notkun

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Nýtt sneiðmyndatæki verð-
ur tekið í notkun á Heilbrigð-
isstofnuninni Ísafjarðarbæ
von bráðar. Að sögn Harðar
Högnasonar hjúkrunarfor-
stjóra er nú unnið að breyt-
ingum á húsnæði til að koma
tækinu fyrir. „Það er allt á
fullu við breytingar á húsnæð-
inu. Það er verið að brjóta
niður veggi og þessu verður
vonandi lokið sem fyrst“,
segir Hörður. Ástæðuna fyrir

því að sneiðmyndatækið er
ekki enn komið í gagnið þrátt
fyrir að hafa komið vestur í
janúar sl. segir Hörður vera
þá að bíða hafi þurft eftir bún-
aði til að nota með nýja tækinu
áður en hægt var að hefjast
handa við breytingar á hús-
næðinu.

„Gömlu röntgenmyndirnar
voru teknar á filmur og þær
þurfti svo að framkalla, en til
að koma nýja sneiðmynda-

tækinu fyrir þarf að nýta það
pláss þar sem myrkraherberg-
ið til að framkalla filmurnar
var áður. Því þurfti að bíða
eftir nýju digital minniskorti
sem nota á í stað filmanna
áður en hafist var handa við
breytingarnar“, segir Hörður.

Sneiðmyndatækið er svo-
kallað fjögurra sneiða tæki og
var áður í notkun í læknamið-
stöðinni Domus Medica í
Reykjavík. Áhugamannahóp-

ur stóð fyrir söfnun fyrir tækið
sem hrundið var af stað í sept-
ember. Hún gekk framar von-
um og söfnuðust rúmlega 17
milljónir króna. Umframféð
verður nýtt til frekari tækja-
kaupa.          – gudrun@bb.is

Gullgripur fannst við forn-
leifagröft í Vatnsfirði við Ísa-
fjarðardjúpi í fyrrasumar, þeg-
ar unnið var að uppgreftri
landnámsbæjar í Vatnsfirði.
Sérfræðingur hefur komist að
þeirri niðurstöðu, að gripurinn
eigi sér írskan uppruna og sé

frá níundu eða tíundu öld.
Melkorka Mýrkjartansdóttir,
frilla Höskulds Dalakollsson-
ar, er nefnd í því sambandi.
Gullgripur þessi fannst við
uppgröft í Vatnsfirði, sem er
hluti af Miðaldaverkefni um
Vestfirði.

Fornleifafræðingar sía allan
uppgröft mjög vandlega og
einn glöggþekkur fornleifa-
fræðingur kom auga á litla
gyllta örðu á stærð við nögl á
vísifingri karlmanns. Víra-
virki var á örðunni, þegar bet-
ur var að gáð og þótti mönnum

þá líklegt, að þetta væri hluti
af stærri skartgrip. Erlendur
sérfræðingur hefur nú stað-
fest, að gripurinn sé írskrar
ættar og sé smíð frá árunum
850 til 950. Örfáir gullgripir
hafa fundist við uppgröft frá
þessum tíma.             – ruv.is.

Skart Melkorku fundið í Vatnsfirði?

Garðurinn Skrúður í Dýrafirði

Rekstrarkostnaður dregst saman
Heildarkostnaður við rekst-

ur garðsins Skrúðs í Dýrafirði
á árinu 2005 var 543.467 kr. á
miðað við 764.588 kr. árið
áður. Framkvæmdasjóður
Skrúðs lagði fram 300 þúsund
krónur til rekstursins líkt og
árin á undan og var hlutdeild

Ísafjarðarbæjar í kostnaði því
243.467 kr. árið 2005. Alls
fóru 211 tímar í vinnu við
umhirðu Skrúðs árið 2005, á
miðað við 351 tíma árið á und-
an.

Fram kemur í bréfi frá for-
svarsmönnum Skrúðs að gest-

ir komi í garðinn víðs vegar
að úr heiminum, m.a. frá Jap-
an, Kína, Englandi, Póllandi
og víðar. „Mikla vinnu þarf
til að halda Skrúði í góðri um-
hirðu og fallegum. Jafnframt
þarf á nokkurra ára fresti að
koma til meira og kostnaðar-

samara viðhald.
Fyrirhugað var að nemar

Garðyrkjuskólans kæmu í
vinnuferð s.l. haust, af því gat
ekki orðið en stefnt er á að
þeir komi seinnipart næsta
sumars.“

– eirikur@bb.is

Árviss Sprettganga Núps
fór fram við setningu Skíða-
vikunnar á Ísafirði á miðviku-
dag í síðustu viku. Sprettkóng-
ur varð Öyvind Olstad eftir
harða baráttu við frumkvöðul
keppninnar, Kristbjörn Sigur-

björnsson, og sprettdrottning
varð Sólveig G. Guðmunds-
dóttir einnig eftir harða baráttu
við fyrri þjálfara sinn, Stellu
Hjaltadóttur sem hampaði titl-
inum í fyrra.

Fjöldi manns fylgdist með

spennandi keppni sem var
að vanda haldin í Hafnar-
stræti en snjór fluttur ofan af
heiði og útbúin göngubraut.
Setning Skíðavikunnar hófst
á því að Lúðrasveit Tónlistar-
skólans marseraði ásamt

meðlimum í Skíðafélaginu frá
Ísafjarðarkirkju að Silfurtorgi.
Þar flutti lúðrasveitin nokkur
lög og trúðurinn Tumi skem-
mti börnum og fullorðnum.
Þetta var í 72. sinn sem Skíða-
vikan er haldin.

Öyvind og Sólveig sprett-
kóngur og -drottning Núps

Sprettganga Núps er ómissandi liður í setningu Skíðavikunnar.
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Metfjöldi fólks mætti á rokkhátíðina og barði þar augum hina ýmsu tónlistarmenn og hljómsveitir. Alfreð Erlingsson og Herbert Guðmundsson í KAN.

Vel heppnuð Rokkhátíð alþýðunnar
Troðfullt hús var á Aldrei

fór ég suður hátíðinni sem
haldin var í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði á helginni. Alls fóru
24 atriði á svið, hvert öðru
glæsilegra og stórfenglegra.
Uppi varð reyndar fótur og fit
þegar ljóst var á föstudeginum

að seinni vélin að sunnan
kæmist ekki vestur og brugðu
skipuleggjendur hátíðarinnar
á það ráð að leigja rútu undir
tónlistarmennina. Að sögn
Smára Karlssonar, rokkhátíð-
arstjóra, skapaðist mikil stem-
mning í kringum rútuferðina

og urðu miklir fagnaðarfundir
þegar rokkstjörnurnar mættu
á svæðið skömmu fyrir mið-
nætti föstudaginn langa. Þá
segir Smári að hátíðin sjálf
hafi gengið sérlega vel.

„Mér heyrist almannarómur
vera á því að þetta sé besta

hátíðin hingað til“, segir
Smári. „Við héldum áætlun
eins vel og hægt er að gera ráð
fyrir, og kláruðum kortéri á
eftir áætlun.“ Góður rómur var
gerður að leik allra tónlistar-
mannanna, og meðal há-
punkta á hátíðinni var leikur
Harmonikkufélags Vestfjarða
sem lék meðal annars Deep
Purple slagarainn Child in
Time með hljómsveitinni
Húsið á Sléttunni. „Almanna-

rómur er að Harmonikkufé-
lagið hafi stolið senunni“, seg-
ir Smári. „En leynigestur há-
tíðarinnar, Helgi Björns, náði
einnig að tjúna upp liðið, enda
mikill fagmaður á ferð“.

Þá segir Smári telja að að
minnsta kosti tvö þúsund
manns hafi stungið inn nefinu
á einhverjum tímapunkti yfir
daginn, en sú tala geti líka vel
verið miklu hærri enda hafi
mjög mikið af fólki verið í

bænum. Þá voru tugir manns
sem lögðu hönd á plóg við
framkvæmd hátíðarinnar. „Ég
vil koma á framfæri þakklæti
til lögreglu, slökkviliðs og
bæjaryfirvalda, auk þeirra
fjöldamörgu fyrirtækja sem
sýnt hafa hátíðinni velvilja.
Síðast en ekki síst vil ég svo
þakka þeim einstaklingum
sem komu að framkvæmd há-
tíðarinnar, bæði fyrir hana og
á eftir.“          – eirikur@bb.is

 Drengjakór Menntaskólans á Ísafirði mætti með þennan myndarskáta
 sem stillti sér upp á meðan kórinn flutti Ísland ögrum skorið fyrir gesti.

Harmonikkufélag Vestfjarða sló svo sannarlega í gegn hjá hátíðargestum.

Hljómsveitin KAN hafði ekki gleymt gömlu töktunum.
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Sjávarútvegsráðuneytið býður til ráðstefnu um sjómenn og sjó-
mennsku laugardaginn 22. apríl 2006 kl. 11:00.

Dagskrá:
11:00 Setning

Sjávarútvegsráðherra Einar K. Guðfinnsson
11:15 Ritun sögu sjávarútvegs

Jón Þ. Þór, sagnfræðingur
11:30 Af ósýnilegum mönnum – Sjómaðurinn í íslenskum

skáldskap
Rúnar Helgi Vignisson, rithöfundur

12:00 Togaramál – Um málfar og tungutak sjómanna
Ólafur Bjarni Halldórsson

12:30 Léttur hádegisverður í boði sjávarútvegsráðherra
13:15 „Af ánægju út af eyrum hver einasta kerling hló“.

Hugmyndir um sjómannskonur og hugmyndir sjó-
mannskvenna
Unnur Dís Skaftadóttir, mannfræðingur

13:45 Sjómenn og hjátrú
Hlíf Gylfadóttir, mannfræðingur

14:15 Fley og fagrar árar  – Sjómenn og sjómennska í
dægurlögum
Ásgeir Tómasson, fréttamaður

14:45 Ráðstefnuslit
15:00 Móttaka í boði sjávarútvegsráðherra í Sjóminjasafninu

Ráðstefnustjóri verður Jón Páll Halldórsson.
Villi Valli og Magnús Reynir spila sjómannalög fyrir ráðstefnu-

gesti.
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill en þáttakendur eru

hvattir til að skrá sig hjá sjávarútvegsráðuneytinu í síma 545 8300
eða með tölvupósti á netfangið hulda@hafro.is.

Sjávarútvegsráðuneytið

Ráðstefna haldin í Háskólasetrinu á Ísafirði
laugardaginn 22. apríl 2006 kl. 11:00

Draumur hins
djarfa manns

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt karlmann til sex
mánaða óskilorðsbundinnar
fangelsisvistar fyrir líkamsár-
ásir, vopnaburð á almanna-
færi, hótanir og umferðalaga-
brot. Ákærði var sakfelldur
fyrir að hafa slegið mann í
andlitið við Félagsheimilið á
Suðureyri í október 2004. Þá
var hann sakfelldur fyrir lík-
amsárás með sérstaklega
hættulegri aðferð með því að
slá mann í höfuðið með golf-

kylfu í janúar 2005, en litið
var til þess að höggið hafði
ekki alvarlegar afleiðingar.

Ákærði var einnig sakfelld-
ur fyrir brot gegn vopnalögum
og almennum hegningarlög-
um með því að bera hníf að
hálsi manns. Sakargiftum um
þrjú önnur hótunarbrot var
vísað frá dómi að kröfu ákær-
ða, þar sem í ákæru var ekki
greint með hvaða orðum eða
verkum ákærði hefði haft
meintar hótanir í frammi.

Ákærði var sýknaður af sakar-
giftum um ölvunarakstur, með
tilliti til áfengismagns í blóð-
sýni, en sakfelldur fyrir brot
gegn 37. gr. og 4. gr. umferð-
arlaga.

Refsing ákærða var ákveðin
sem hegningarauki, fjögurra
mánaða skilorðshluti eldri
dóms tekinn upp og ákærði
eins og áður segir dæmdur í
samtals sex mánaða óskilorðs-
bundið fangelsi.

– gudrun@bb.is

Sex mánaða fang-
elsi fyrir ýmis brot

Bæjarráð Bolungarvíkur leggur til að
sótt verði um 114,5 milljón króna lán
Bæjarráð Bolungarvíkur

hefur lagt til við bæjarstjórn
að tekið verði lán að upphæð
114,5 milljónir króna hjá
Lánasjóði sveitarfélaganna til
sex ára. Lánið er ætlað til að
fjármagna skuldbreytingu
lána, viðhald húsnæðis, fram-
kvæmd við vatnsveitu og
fleira. Í bókun sem bæjarráð
leggur til að bæjarstjórn sam-
þykki segir meðal annars:

„Til tryggingar skilvísri og
skaðlausri greiðslu láns þess,
ásamt vöxtum, verðbótum og

kostnaði setur lántaki tekjur
sínar skv. heimild í 3. mgr.
73. gr. sveitarstjórnarlaga
nr.45/1998, nánar tiltekið
framlög úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga og útsvarstekjur
sbr. einnig reglugerð um
tryggingar Lánssjóðs sveitar-
félaga í tekjum sveitarfélags
nr. 123/2006. Komi til van-
skila er lánveitanda heimilt
að ganga að framangreindum
tekjum án undangengis dóms,
sáttar, aðfarar eða tilkynningar
til lántakanda.“

Þá var lagt til að skrifstofu-
stjóri bæjarins, Halla Signý
Kristjánsdóttir, fengi fullt og
ótakmarkað umboð til að
skrifa undir lánssamning eða
skuldabréf við lánasjóðinn, og
jafnframt að henni yrði veitt
umboð til að móttaka, undir-
rita, gefa út og afhenda hvers
kyns skjöl, fyrirmæli og til-
kynningar fyrir hönd Bolung-
arvíkurkaupstaðar sem tengj-
ast framangreindum láns-
samningi.

– eirikur@bb.is

Bolungarvík.

Vestfirskir verktakar undir-
rituðu á dögunum samning
um sölu á þriðju íbúðinni að
Skógarbraut 3 og 3a í Bræðra-
tungu. Tvær íbúðir hafa verið
afhentar er eftir er að ganga
frá fimm íbúðum í húsunum
tveimur í Bræðratungu. Þær

eru á bilinu 90 til 150 fermetr-
ar að stærð og eru óseldar.

Mikill áhugi er á íbúðunum,
að sögn Hermanns Þorsteins-
sonar hjá Vestfirskum verk-
tökum, en verðmæti þeirra fer
mikið eftir því á hvaða stigi
fólk vill taka við þeim. Skóg-

arbraut 3 og 3a eru í hlíðinni
ofan við golfvöllinn, og var
þar rekið sambýli og þjón-
ustumiðstöð fyrir fatlaða í tvo
áratugi, en verktakar hafa unn-
ið að breytingum á húsinu um
nokkurt skeið.

– thelma@bb.is

Þriðja íbúðin í Bræðratungu seld

Alls voru seldar 65.480
gistinætur á Vestfjörðum árið
2005, en árið á undan voru
þær 66.641. Gestakomur voru
árið 2005 42.517, og meðal-
dvalarlengd 1,5 dagar. Árið
2004 voru gestakomur 44.145,
og meðaldvalarlengd sú sama
og árið á eftir, eða 1,5. Af

seldum gistinóttum keyptu
Íslendingar 45.259 árið 2005,
eða 69% allra gistinótta, á
móti 20.581 gistinótt sem út-
lendingar keyptu.

Hlutfall Íslendinga var litlu
hærra árið áður þegar 46.491
gistinótt var seld Íslendingum,
eða 70% seldra gistinótta, á

móti 20.150 gistinóttum sem
seldar voru útlendingum. Þá
var meðaldvalarlengd Íslend-
inga á Vestfjörðum árið 2005
litlu lengri en útlendinga.
Meðaldvalarlengd Íslendinga
var 1,6 nætur, en meðal dval-
arlengd útlendinga var 1,4
nætur.           – eirikur@bb.is

Seldum gistinóttum
fækkaði á milli ára

Hrafnseyri í Arnarfirði er meðal vinsælustu viðkomustaða á Vestfjörðum.
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RITSTJÓRNARGREIN

Hér ætlum við að vera
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,,Hér ætlum við að vera, annars værum við löngu farin“, er einarðlegt svar þeirra hjóna
Hinriks Kristjánssonar og Ingibjargar Kristjánsdóttur, á Flateyri, í opnuviðtali BB við þau
fyrir nokkru: ,,Hér er gott að ala upp börn, hér er gott að vera, hér er gott fólk og ágætis mann-
líf“, segir þetta dugmikla fólk, sem árið 1985 stofnaði lítið fjölskyldufyrirtæki, hóf útgerð og
hefur allar götur síðan stefnt að settu marki þótt siglingin hafi stundum verið kröpp. Fisk-
vinnslan Kambur, sem þau hjón eiga nú og reka ásamt fleirum og útgerð nokkurra báta, ber
því vitni að þegar viljinn og trúin á verkefnið eru fyrir hendi standa fjöllin ekki í vegi.

Útgerðarmanninum er ljós nauðsyn á samstöðu meðal Vestfirðinga: ,,Að mínu viti eflir
það Ísafjörð sem þjónustukjarna (hins nýja Ísafjarðarbæjar) að hafa þorpin í kring sæmilega
sterk, alveg eins og það er mikilvægt fyrir þorpin að Ísafjörður blómstri og dafni.“

Þetta er laukrétt afstaða hjá útgerðarmanninum á Flateyri, sem réttilega bendir á að í þorp-
unum, sem hann kallar svo, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri, sem nú eru hluti Ísafjarðarbæjar,
megi hafa uppi meiri væntingar um aukna útgerð og fiskvinnslu, sem einskonar mótvægi við
skóla- og þjónustustigin, sem  öðru fremur muni eflast í byggðakjarnanum.

Vestfirðingar hafa orðið fyrir skakkaföllum af ýmsum toga. Snjóflóðin hjuggu skörð sem
seint verða fyllt: ,,Það fækkaði um 100 manns (á Flateyri) eftir flóðið“, segir Hinrik og bætir

við að síðan hafi heldur hallað á en hitt. En næðingurinn hefur ekki verið einátta. Um
baráttuna við uppbyggingu fyrirtækisins kemst hann meðal annars svo að orði, að ,,þrátt
fyrir kvótakerfið gekk þetta bara nokkuð vel og við náðum að fóta okkur í þessu“. (Vitnis-
burður um stjórnun fiskveiða á Íslandi?)

,,Vestfirðir voru eitt sinn með hæstu meðallaunin á landinu, sérstaklega þegar skut-
togaravæðingin var sem mest. Þar höfum við misst vopn okkar og erum í dag með lægstu
meðallaun á landinu. Þetta er hlutur sem við verðum að sigrast á, að geta hækkað hér laun
svo að hægt sé að fá fólk í þessi störf“ er viðhorf útgerðar- og fiskvinnslumanns, sem
greinilega er reiðubúinn að leggjast á árarnar til að hefja Vestfirði til fyrri vegs og virð-
ingar.

Vestfirðingar hafa mikið verk að vinna. Til að árangur náist þurfum við á framsæknu og
dugmiklu fólki að halda; fólki sem er tilbúið að leggja mikið á sig; fólki sem er tilbúðið
að segja: Hér ætlum við að vera.

Til að ná slíku fólki til okkar verðum við að standa saman, undir einu kjörorði: Vest-
firðir í fyrsta sæti. Baráttan kann að verða ströng, en það er til mikils að vinna.

s.h.

Telur nauðsynlegt að eftirlit verði haft
með akstri beltagröfu til Reykjarfjarðar

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
veitti landeigendum í Reykjar-
firði á Hornströndum fyrir
skemmstu framkvæmdaleyfi
vegna dýpkunar við bryggj-
una í Reykjarfirði, og gerði
við sama tilefni ekki athuga-
semdir við flutning beltagröfu
frá Steingrímsfjarðarheiði í
Reykjarfjörð um Fossadals-
heiði, né heldur gaf út fram-
kvæmdaleyfi vegna flutnings-
ins enda væri ekki um fram-
kvæmdaskylda ráðstöfun að
ræða.

Umhverfisstofnun hefur nú
gert tvær athugasemdir við
flutning gröfunnar og sent til
sýslumanns, og vísar til

ákvörðunar bæjarstjórnar. Þar
segir meðal annars að ef akstur
beltagröfunnar sé ekki hluti
af framkvæmd sem háð er
leyfi Ísafjarðarbæjar skv. 27.
gr. skipulags- og byggingar-
laga nr. 73/1997 sé að mati
Umhverfisstofnunar um að
ræða ólögmætan akstur utan
vega. „Telur stofnunin í ljósi
þessa nauðsynlegt að sýslu-
maður hafi sérstakt eftirlit með
því að ekki verði brotið gegn
ofangreindum ákvæðum. Er
stofnunin tilbúin að aðstoða
sýslumann við það eftirlit eins
og hann telur þörf á.“

Í seinni athugasemd Um-
hverfisstofnunar kemur fram

að stofnunin telji fyrirhugaðan
akstur, „sem sagður er í þeim
tilgangi að nota gröfuna til
dýpkunar við bryggju við
Hlein í Reykjafirði“, sé ekki
þess eðlis að hann geti fallið
undir undanþáguákvæði um
takmarkanir á umferð í náttúru
Íslands sem heimilar akstur
utan vega vegna tiltekinna
starfa. Þá segir: „Skv. fyrir-
liggjandi ferðaáætlun sem for-
svarsmaður landeigenda í
Reykjarfirði leggur fram er
ætlunin að aka á snjó að suð-
urenda Drangajökuls og það-
an á jöklinum allt að Hroll-
leifsborg. Akstur á þessari leið
telst því ekki ólögmætur sbr.

1. mgr. 17. gr. laga nr. 44/
1999 um náttúruvernd, sbr.
einnig 4. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar, ef tryggt er að
akið er alla leiðina á snævi
þakinni og frosinni jörð. Sé
ekin leiðin frá Hrollleifsborg
að Fossadalsheiði og þaðan
niður í Reykjarfjörð á snjó
gildir hið sama. Ef hins vegar
jörð er ekki snævi þakin og
frosin á þessu svæði er um
ólögmætan utanvegaakstur að
ræða í skilningi 1. mgr. 17. gr
laga nr. 44/1999, sbr. einnig
4. gr. reglugerðarinnar, að
mati Umhverfisstofnunar, sé
ekki ekið á slóða sem telja
verði veg í skilningi laganna.“

Athugasemdir Umhverfis-
stofnunar voru lagðar fram til
kynningar í bæjarráði.

Þegar framkvæmdaleyfi var
veitt vegna dýpkunar við
bryggjuna í Reykjarfirði var
eftirfarandi bókun Birnu Lár-
usdóttur, forseta bæjarstjórn-
ar, samþykkt vegna flutnings
gröfunnar:

„Með vísan til lýsingar í
umsókn Þrastar Jóhannesson-
ar f.h. landeigenda í Reykjar-
firði gerir bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar ekki athugasemd við
flutning beltagröfu frá Stein-
grímsfjarðarheiði í Reykjar-
fjörð um Fossadalsheiði.
Mestur hluti leiðarinnar er í

sveitarfélögunum Hólmavík-
urhreppi og Árneshreppi.
Bæjarstjórn bendir á lög nr.
44/1999 um náttúruvernd og
reglugerð nr. 619/1998 um
akstur í óbyggðum. Í samræmi
við ákvæði reglugerðar 619/
1998 er umsækjanda bent á
að ráðfæra sig við sýslumann
vegna flutnings á tæki þá leið
sem vísað er til í umsókn. Bæj-
arstjórn gefur ekki út fram-
kvæmdaleyfi fyrir flutningi
beltagröfunnar enda er ekki
um framkvæmdaskylda ráð-
stöfun að ræða heldur flutning
á tæki,“ segir í bókun Birnu
Lárusdóttur.

– eirikur@bb.is

Gunnar Örn Rögnvalds-
son hlaut nafnbótina fyndn-
asti maður Vestfjarða 2006
í keppni um titilinn sem
haldin var í þriðja sinn í
Krúsinni á Ísafirði á mið-
vikudag. Sex keppendur
tóku þátt og þar á meðal
sigurvegar fyrstu tveggja
keppnanna; Snorri Hinriks-
son og Sverrir Örn Rafns-
son.

Grínistaefnin spreyttu sig
frammi fyrir fullum sal af
áhorfendum auk þriggja

manna dómnefnd sem skip-
uð var af Agli Rafnssyni,
Birgi Erni Sigurjónssyni og
Davíð Þór Jónssyni sem
jafnframt var formaður
hennar. Góð stemmning var
í salnum og mikið um hlátra-
sköll en vinsældir svokall-
aðs uppistands hafa farið
sívaxandi undanfarin ár.

Gunnar Örn hlaut vegleg
verðlaun frá Flugleiðum,
J.O.V. fötum, Ölgerðinni og
Fernando´s.

– thelma@bb.is

Gunnar fyndnastur
Gunnar Örn Rögnvaldsson ber

titilinn fyndnasti maður Vestfjarða 2006.

Humarinn lifandi og
 gestirnir himinlifandi

Humarveisla sem haldin var á
veitingastaðnum Fernando´s á

Ísafirði sl. miðvikudag gekk
ljómandi vel að sögn Neil Shiran

Þórissonar annars eiganda
staðarins. „Það voru allir himin-
lifandi með kvöldið. Humrarnir
voru allir lifandi þegar þeir fóru

ofaní“, segir Shiran en eins og
margir vita er humar oft soðinn
lifandi. „Ég smakkaði sjálfur og

þetta var ljómandi gott. Gestirnir
voru allir mjög ánægðir og skap-

aðist ákveðin stemning. Það
mættu 54 manns og miðað við

viðtökurnar munum við endur-
taka leikinn. Við munum sjá til

hvernig við getum staðið betur að
þessu“, segir Shiran en að hans

sögn fylgdi því dálítið umstang að
flytja humarinn lifandi til lands-

ins. – gudrun@bb.is Shiran Þórisson gerir klárt fyrir humarveisluna.
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bæjar-
ráðs um uppgjör rækjuverk-
smiðjunnar Miðfells og Ísa-
fjarðarbæjar í framhaldi af
nauðasamningum fyrirtækis-
ins frá 18. mars í fyrra. Sam-
kvæmt tillögunni, sem var

lögð fram af Halldóri Hall-
dórssyni bæjarstjóra og Guð-
na G. Jóhannessyni formanni
bæjarráðs, verða felldar niður
skuldir vegna nauðasamninga
að upphæð 10.520.374 kr. og
felldir niður áfallnir dráttar-
vextir að upphæð 6.978.559.

Þá verði skuldum að upp-
hæð 11.953.873 krónum
breytt í hlutafé og fyrirtækið
greiði 420.698 kr. í peningum,
vegna áfallinna skulda 31.
desember 2005. Gert er skil-
yrði um að gengið verði frá
síðastnefndu peningagreiðsl-

unni, auk þess sem greiðslur
verði tryggðar á öllum gjöld-
um sem áfallin eru árið 2006.
Skuldir Miðfells hf. við Ísa-
fjarðarbæ þann 31. desember
sl., voru með áföllnum dráttar-
vöxtum alls tæpar 30 milljónir
króna.           – eirikur@bb.is

Uppgjör Ísafjarðarbæjar
við Miðfell ehf. samþykkt

Rækjuverksmiðja Miðfells.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku til-
lögu bæjarráðs um að framtíð-
arstaðsetning olíubirgðastöð-
var á Ísafirði verði við Máva-
garð. Vinnuhópur um framtíð-
arstaðsetningu lauk starfi sínu
fyrir skemmstu, eftir að skýr-
sla sem unnin var fyrir hópinn
af VST var tilbúin. Í úttekt
VST var farið yfir kosti og
galla þeirra þriggja staða sem
til greina komu, en það voru
auk Mávagarðsins, við Sunda-
höfn og núverandi staðsetning
við Suðurgötu. Tekið var fram
í skýrslu VST að áætlanir hafi
verið gerðar án þess að nokkur
frumhönnun hafi farið fram
og séu þær því nokkurri óvissu
háðar. „Til þess að koma til
móts við þessa óvissu hefur

verið sett álag á kostnaðartölur
sem nemur 25% fyrir ófyrir-
séðum þáttum og auk þess er
gert ráð fyrir um 12% fyrir
undirbúningskostnaði og eft-
irliti.“

Björn Davíðsson, bæjarfull-
trúi Samfylkingar, fagnaði
niðurstöðunni og lét bóka eft-
irfarandi um málið: „Með
bréfi dagsettu 27. desember
2005 óska Olíudreifing og
Skeljungur eftir stækkun nú-
verandi lóðar við Suðurgötu á
Ísafirði.  Á 193. fundi bæjar-
stjórnar þann 5. janúar lögðu
bæjarfulltrúar S-lista fram
svohljóðandi tillögu. „Undir-
ritaðir bæjarfulltrúar óska eftir
faglegri úttekt á staðsetningu
olíubirgðastöðvar við enda
Sundabakka, við umfjöllun

umhverfisnefndar og hafnar-
stjórnar um málið“.  Í fram-
haldinu fjölluðu báðar þessar
nefndir um málið og komust
að þeirri niðurstöðu að rétt
væri að gera sérstaka úttekt á
lóðamálum Olíubirgðastöðv-
ar og niðurstaða hennar liggur
nú fyrir. Ég fagna þeirri af-
stöðubreytingu sem komið
hefur fram af hálfu meirihlut-
ans í máli þessu. Með því næst
fram áralöng stefna bæjaryfir-
valda í Ísafjarðarbæ, um að
olíufélögin rými núverandi
lóð og að jafnframt er tryggð
sameiginleg aðstaða fyrir
samkeppni á olíusölumark-
aði.“

Forsaga málsins er sú að
bæjarráð lagði til fyrir nokkru
að beiðni Olíudreifingar ehf.

og Skeljungs hf. um stækkun
lóðar olíubirgðastöðvar við
Suðurgötu um 1.130 m² yrði
samþykkt og að heimild yrði
veitt til uppbyggingar á lóð-
inni, en eftir umræður í bæjar-
stjórn var málinu vísað til um-
sagnar hjá hafnarstjórn og um-
hverfisnefnd, sem lögðu til að
stofnaður yrði vinnuhópur til
að fjalla sérstaklega um málið.

Í skýrslu VST segir að
heildarstærð lóðarinnar við
Suðurgötu sé 2.865 fermetrar,
en eins og kunnugt er þarf
bærinn að kaupa upp mann-
virki olíufélaganna á lóðinni.
Þess má þó geta að í raun eru
þrjár lóðir við Suðurgötu, og
ku ekki vera uppkaupaskylda
á eignum á þeim öllum.

– eirikur@bb.is

Samþykkt að flytja olíubirgðastöð á Mávagarð
Núverandi olíubirgðastöð er við Suðurgötu.
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„Þegar aðrir þenja kjaft ...“
– spjallað við héraðsskáldið í Önundarfirði,

Jón Jens Kristjánsson bónda í Ytri-Hjarðardal
Býlið Ytri-Hjarðardalur er við sunnanverðan Önundarfjörð – undir Þorfinni,

fjallinu sviphreina sem blasir við andspænis Flateyri handan fjarðarins. Við Hjarðardal
byrjar sléttlendið og undirlendið mikla, sem teygir sig inn fyrir botn Önundarfjarðar
og einkennir hann öðrum stöðum frekar á Vestfjörðum. Frá Ytri-Hjarðardal er stutt
inn að kirkjustaðnum og höfuðbólinu forna Holti í Önundarfirði, en þar á milli eru
bæirnir Innri-Hjarðardalur og Þórustaðir. Óvíða á Vestfjörðum er enn í dag eins
skammt milli byggðra bóla og einmitt hér.

Búendur í Hjarðardal ytri eru hjónin Jón Jens Kristjánsson, sem sjálfur er þar upp-
runninn, og Kolbrún Guðbrandsdóttir frá Hækingsdal í Kjósinni syðra. Þau kynntust
og tóku saman þegar þau voru samtíða við nám í Bændaskólanum á Hvanneyri í
Borgarfirði. Jón og Kolbrún eru svo mjög jafnaldra, fædd í mars og apríl árið 1963,
að einungis munar tæpum þremur vikum. Sumsé rétt orðin fjörutíu og þriggja ára.
Bæði luku þau búfræðiprófi frá Hvanneyri vorið 1982. Liðlega þremur árum seinna
eða haustið 1985 tóku þau við búi í Ytri-Hjarðardal.

Jón Jens Kristjánsson er nánast eins eindreginn Önfirðingur og nokkur maður getur
verið. Hér í firðinum hafa forfeður hans og formæður búið á ýmsum stöðum mann
fram af manni. Afi hans og amma í föðurætt, Jóhannes Kristjánsson og Ingibjörg Jó-
hannesdóttir, bjuggu í Ytri-Hjarðardal, einnig langafi hans og langamma. Afi hans og
amma í móðurætt, Jón Jens Jónatansson og Margrét Guðmundsdóttir, bjuggu á Hóli
innst í firðinum.

Mummi, átti líka heima í
gamla bænum í Ytri-Hjarðar-
dal. „Hann var ókvæntur og
var vinnumaður hjá pabba.
Hann átti gott sálufélag við
kýrnar og sló mikið með orfi,
bæði hólana kringum bæinn
og eins úti á túni það sem ekki
var véltækt. Eitt það fyrsta
sem ég man glöggt úr æsku er
þegar Mummi var að slá all-
langt í burtu og ég var gerður
út til að færa honum kaffi í
flösku, sem sett var í ullarsokk
til að halda heitu. Á leiðinni
settist ég niður og drakk kaffið
úr flöskunni og kom svo til
Mumma háorgandi með flösk-
una tóma. Mummi reyndi allt
hvað hann gat til að hugga
mig en gekk illa og svo fór að
hann varð að gera hlé á slætt-
inum og fylgja mér heim undir
bæ.

Tvíbýli var í Ytri-Hjarðar-
dal þangað til um það leyti
sem Jón og Kolbrún tóku við
búskap og bjuggu foreldrar
hans öðru búinu en afi hans
og amma hinu.

Systkinin úr Hjarðardal ytri
eru fimm, fjórir bræður og ein
systir. Elstur er Jóhannes, sem
er húsasmiður og býr í Kópa-
vogi, Jón Jens er annar í röð-
inni, þriðji er Steinþór Bjarni,
skrifstofustjóri hjá Kambi á
Flateyri, síðan kemur Guðný
Margrét, hafnarvörður á Flat-
eyri, en yngstur er Hlynur,
sem er smiður og býr á Ísa-
firði.

Öllum árgöngumÖllum árgöngumÖllum árgöngumÖllum árgöngumÖllum árgöngum
kennt samankennt samankennt samankennt samankennt saman

Í fyllingu tímans og raunar
aðeins fyrr byrjaði Jón Jens
skólagöngu í barnaskólanum
í Holti í Önundarfirði, fyrst
hjá Guðmundi Inga Kristjáns-
syni skáldi á Kirkjubóli, sem
var þar skólastjóri 1954-74,
og síðan hjá Oddi Ævari Guð-
mundssyni frá Flateyri. Í svo
fámennum skóla kenndi skól-
astjórinn nánast allar greinar.
„Alla mína barnaskólatíð voru

þorrabraginn. Hann hefur gert
það síðan og má jafnframt
með réttu heita héraðsskáld
Önfirðinga að Guðmundi Inga
gengnum. Áður hafði hann
lengi tekið saman árlegan
sveitarannál í óbundnu máli
og stundum skotið vísu og
vísu inn í þann texta. Líka
hefur hann um langt skeið ort
allmikið fyrir Stútung, þorra-
blót Flateyringa, oftast nefnd-
arvísur sem svo eru kallaðar.

Það leynir sér ekki við lest-
urinn á kvæðakveri Jóns í
Ytri-Hjarðardal, að Guð-
mundur Ingi hefur vitað hvað
hann söng þegar hann út-
nefndi þennan mann arftaka
sinn og yngdi upp í embættinu
um hátt í sextíu ár. Þess má
geta, að fyrir mörgum áratug-
um var afi Jóns, Jóhannes
Kristjánsson fyrrum bóndi í
Ytri-Hjarðardal, einn þeirra
sem ortu þorrabragina í Mos-
vallahreppi.

Jón kveðst hafa byrjað að
„klambra einhverju saman“
upp úr fermingu en síðan hafi
hann ekki borið slíkt við fyrr
en þegar hann var á Hvann-
eyri. Þar iðkuðu menn nokkuð
kveðskap og „þegar aðrir
þenja kjaft, þá vil ég tala líka“,
segir hann með orðum Káins.

HeimaslóðirnarHeimaslóðirnarHeimaslóðirnarHeimaslóðirnarHeimaslóðirnar
Jón Jens Kristjánsson fædd-

ist í sjúkraskýlinu á Flateyri
19. mars 1963. Foreldrar hans
eru hjónin Kristján Jóhannes-
son og Guðrún Jónsdóttir, sem
bjuggu í Hjarðardal ytri fram
til 1985 en eru nú búsett á
Flateyri.

Eins og vænta má ólst Jón
upp við hefðbundin sveita-
störf. „Ég var svo heppinn að
föðurforeldrar mínir bjuggu
líka í Ytri-Hjarðardal. Aðeins
voru nokkur skref yfir í húsið
þeirra, gamla bæinn, og þar
átti maður alltaf annað at-
hvarf“, segir hann.

Guðmundur Kristjánsson
afabróðir Jóns, alltaf kallaður

Ljóðakver með heitinu Milli
fjalls og fjöru var meðal bók-
anna í flóði síðustu jóla. Höf-
undur er téður Jón Jens bóndi
í Hjarðardal ytri, en nokkrum
vikum áður en bókin sá dags-
ins ljós mun hann sjálfan ekki
hafa órað fyrir slíku uppátæki.
Það voru nokkrir önfirskir
vinir hans, einkum þeir Árni
Brynjólfsson á Vöðlum, Ei-
ríkur Finnur Greipsson á Flat-
eyri og Guðmundur Steinar
Björgmundsson á Kirkjubóli
í Valþjófsdal, sem áttu frum-
kvæði að útgáfunni og drifu
verkið af.

Þetta var þó hægara sagt en
gert, því að Jón hefur litla
rækt lagt við varðveislu þess
sem hann hefur saman sett.
Ýmislegt er til í uppskriftum
og munni fólks en ekki fannst
nærri allt heillegt sem vinir
hans hefðu viljað sjá í kverinu.
Þorrabragina líkt og fleira hef-
ur hann ort undir lagi og sung-
ið sjálfur, enda góður söng-
maður, og ósjaldan hefur
„endanleg“ gerð þeirra ekki
orðið til fyrr en rétt fyrir flutn-
inginn og hvergi nákvæmlega
skráð.

Tók við afTók við afTók við afTók við afTók við af
GGGGGuðmundi Ingauðmundi Ingauðmundi Ingauðmundi Ingauðmundi Inga

Allt á sér einhverja forsögu.
Um langan aldur var Guð-
mundur Ingi Kristjánsson á
Kirkjubóli í Bjarnardal hér-
aðsskáld Önfirðinga. Um ára-
tugaskeið var það hans hlut-
verk að yrkja þorrabraginn
sem fluttur er ár hvert á þorra-
blótinu í Mosvallahreppi hin-
um gamla, þorrablótinu í
Holti, þar sem horft er léttum
huga yfir liðið ár. Stundum
kom Halldór á Kirkjubóli
einnig að því verki ásamt
bróður sínum. En hvað sem
því líður – árið 1996, þegar
Guðmundur Ingi var kominn
fast að níræðu, bað hann Jón
Jens Kristjánsson í Hjarðardal
ytri að taka við af sér að yrkja

allir árgangar saman í stofu
og þeim var kennt saman, allt
frá átta ára aldri og upp í ferm-
ingaraldur. Á þeim tíma byrj-
aði skólagangan þegar börnin
voru átta ára, þó að ég hafi
reyndar troðið mér þangað sjö
ára gamall. Að vísu var ég
ekki allan tímann í skólanum
þann vetur og þá var ég ekki
heldur á heimavistinni.“

– Hvað var margt í skólan-
um á þínum árum?

„Þegar ég byrjaði hafa nem-
endurnir verið milli tuttugu
og þrjátíu og líklega nær þrjá-
tíu. En svo fækkaði mjög og
síðasta veturinn minn vorum
við eitthvað um tólf nemendur
í skólanum.“

– Er margt af skólafélögum
þínum í Holti ennþá hér fyrir
vestan?

„Nokkur hluti þeirra er hér
enn. Þannig erum við þrír
fermingarbræður, fæddir árið
1963, ennþá hér í Önundar-
firði – auk mín þeir Árni Bryn-
jólfsson á Vöðlum og Einar
Örn Björnsson frá Þórustöð-
um. Og hér eru reyndar fleiri
sem voru samtíða mér í skól-
anum undir það síðasta, bæði
Sólveig Bessa Magnúsdóttir í
Innri-Hjarðardal og Dúi bróðir
minn.“

– Hvernig gekk þessi sam-
kennsla, sem virðast má frem-
ur sérkennileg þeim sem hafa
aðeins kynnst öðru?

„Hún gekk mjög vel. Sama
námsgreinin var hjá öllum ald-
urshópum í hverri kennslu-
stund og svo gekk kennarinn
á milli og liðsinnti. Ég hallast
nú að því, eftir að hafa kynnst
því þegar mínir strákar fóru í
grunnskóla, að þessi kennsla
hafi ekkert verið síðri.“ Og
Jón bætir því við, að andinn í
skólanum hafi verið góður og
skólavistin skemmtileg, jafn-
vel þó að ýmislegt hafi gengið
á um tíma. Þarna var heimavist
alla hans skólatíð en seinna
var skólaakstur tekinn upp.

... sat ég barn með... sat ég barn með... sat ég barn með... sat ég barn með... sat ég barn með
rauðan tóbaksklútrauðan tóbaksklútrauðan tóbaksklútrauðan tóbaksklútrauðan tóbaksklút

– Þetta hljóta að hafa verið

fjölhæfir kennarar. Kenndu
þeir líka söng og smíðar?

„Að vísu ekki söng og Guð-
mundur Ingi kenndi ekki
smíðar. Framan af minni
skólagöngu var söngkennari
Rebekka Eiríksdóttir á Kirkju-
bóli í Bjarnardal og síðan
Brynjólfur Árnason bóndi á
Vöðlum. Smíðakennsla var
ekki fyrr en hjá Oddi en Þur-
íður Gísladóttir á Kirkjubóli í
Bjarnardal kenndi handavinnu
og eftir það systur Odds skóla-
stjóra, sem voru líka ráðskon-
ur í Holti.“

Jón segir að Rebekka hafi
verið mjög hressilegur kennari
en viðkvæm fyrir ýmsu í text-
unum. „Hún lét okkur til dæm-
is aldrei syngja síðasta erindið
í Snemma lóan litla í, þar sem
hrafninn hafði étið ungana
þegar lóan sneri heim í hreiðr-
ið.“

Annað tilvik frá söngkenn-
slunni hjá Rebekku rifjast upp.
„Eitt sinn vorum við að syngja
hjá Rebekku skömmu fyrir jól
og vorum að byrja á Fullvel
man ég fimmtíu ára jól. Þá
dettur einum af þeim eldri það
snjallræði í hug að endurbæta
textann og syngur hástöfum
„... sat ég barn með rauðan
tóbaksklút“ í staðinn fyrir
vasaklút. Þessi bragarbót vakti
lukku og almennan hlátur. Re-
bekka nauðhemlar hins vegar
á orgelinu, snýr sér við og
horfir á viðkomandi skáld yfir
gleraugun góða stund og spyr
loks klökkum rómi, hvort
honum finnist virkilega við-
eigandi að fíflast með aum-
ingja drenginn sem hafði feng-
ið einn vasaklút í jólagjöf og
var samt svona ánægður. Við
þetta sló á hrifninguna. Ég
man að ég skammaðist mín
ógurlega að hafa þótt það
fyndið að hugsa til þess að
strákur á mínu reki væri farinn
að taka í nefið.“

Annar bragur áAnnar bragur áAnnar bragur áAnnar bragur áAnnar bragur á
sveitastörfunumsveitastörfunumsveitastörfunumsveitastörfunumsveitastörfunum

Ungur byrjaði Jón að vinna
við búskapinn, líkt og tíðkað-
ist í sveitum og tíðkast enn,

svo sem að reka kýrnar. Hann
hafði snemma gaman af fénu
og var ungur farinn að stauta í
sauðburði, eins og hann orðar
það.

„Eins byrjaði ég sennilega
níu ára gamall að fara inn að
Hóli í Firði, þar sem afi minn
og amma í móðurættina
bjuggu, og vann þar við sauð-
burðinn og fleira nokkur vor.
Á þessum tíma var annar brag-
ur á heyskapnum en núna tíðk-
ast. Þá þurfti að fara með hrífu
á eftir dráttarvélinni þegar
heyinu var mokað á vagnana.
Ekki síst var maður að snúast
þar í kring til þess að fá kann-
ski að taka í dráttarvél þegar
komið var á þann aldur.“ Í
þessu tilviki var sá aldur eitt-
hvað kringum tíu árin og hefði
raunar einhverjum ekki þótt
mjög ungt hér fyrr á árum.

Þess má geta, að hverri hey-
tuggu var mokað af vögnun-
um með handafli, hvort sem
það var þurrhey eða vothey,
alveg þangað til heyhleðslu-
vagnarnir komu almennt á bæ-
ina í Önundarfirði á áttunda
áratugnum.

Og Jón nefnir annað sem
núna er líklega að mestu úr
sögunni. „Heima voru alltaf
þrír eða fjórir krakkar í sveit
yfir sumarið, enda voru við-
vikin mörg á þeim árum, bæði
að snúast við kýrnar og hjálpa
við innistörf, þó að einkum
hafi það nú verið heyskapur-
inn. Líka voru alltaf sumar-
krakkar á bæjunum í kring,
þannig að þetta var töluverður
hópur sem var þarna í sveit
yfir sumarið á litlum bletti.“

Miklar breytingar hafa orð-
ið á búskaparháttum hérlendis
síðustu áratugina. Í uppvexti
Jóns Jens Kristjánssonar var
enn blandaður búskapur hvar-
vetna á bæjum í Önundarfirði
og bústofninn bæði kýr og
sauðfé.

Miklar breytingar áMiklar breytingar áMiklar breytingar áMiklar breytingar áMiklar breytingar á
búskap í Önundarfirðibúskap í Önundarfirðibúskap í Önundarfirðibúskap í Önundarfirðibúskap í Önundarfirði

„Já, það hafa orðið miklar
breytingar“, segir hann. „Ég
held að ég fari rétt með það,
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að milli 1985 og 1990 hafi
verið búskapur á 16 bæjum í
Önundarfirði, þ.e. í Mosvalla-
hreppi og Flateyrarhreppi sem
þá voru. Á þeim tíma þekktist
ennþá að hér væri ungt fólk
að byrja búskap og loðdýra-
ræktin togaði fáeina heim
meðan einhver framtíð þótti í
henni. Á sumum bæjum voru
eldri menn með fremur lítil
bú og hættu búskap um eða
upp úr 1990.

Núna er staðan þannig, að
ennþá er kúabúskapur aðeins
á þremur bæjum í Önundar-
firði – á Kirkjubóli í Valþjófs-
dal, þar sem einnig er sauð-
fjárbú, á Hóli í Firði og Vöðl-
um. Á þremur bæjum er ein-
göngu sauðfé – hér íYtri-
Hjarðardal, í Tröð og Neðri-
Breiðadal, en þar er fé frá
Hvilft og Holti. Varla getur
heitið að bústofn sé á fleiri
bæjum í Önundarfirði. Þessar
breytingar hafa ekki síst orðið
eftir að fullvirðisréttur kom
til sögunnar. Á smærri jörðum
sáu menn sér frekar hag í því
að selja réttinn en að halda
áfram búskap. Enda búin það
lítil að engum datt í hug að
kaupa þau til að stunda bú-
skap. Ýmsar aðrar ástæður
hafa síðan valdið því að bú-
skap var hætt á sumum bæj-
um.“

Loðdýrabúin í Önundarfirði
áttu sér ekki langa sögu fremur
en víðast annars staðar á land-
inu. Spár og vonir um gott
gengi þeirrar búgreinar brugð-
ust illilega. Hér voru slík bú í
Tröð, á Þórustöðum og Kir-
kjubóli í Bjarnardal og á eyði-
býlinu Kotum (Bethaníu), þó
að eigandinn byggi annars
staðar. Þau liðu undir lok á
árunum eftir 1990.

Fjögur KirkjubólFjögur KirkjubólFjögur KirkjubólFjögur KirkjubólFjögur Kirkjuból
í Önundarfirðií Önundarfirðií Önundarfirðií Önundarfirðií Önundarfirði

Vegna þess að hér er sífellt
verið að nefna Kirkjuból skal
þess getið, lítt kunnugum til
fróðleiks, að Kirkjubólin í Ön-
undarfirði eru fjögur. Raunar
eru Kirkjuból miklu tíðari á
Vestfjörðum en í öðrum land-
shlutum. Á öllum þessum
bæjum munu hafa verið kirkj-
ur eða bænhús um eitthvert
skeið.

Eitt önfirsku Kirkjubólanna
hefur verið í eyði frá 1960 en
það var innsti bærinn á Hvilft-
arströnd. Þetta Kirkjuból hefur
síðustu aldirnar kallast Sela-
kirkjuból. Svo virðist sem
nafnið Selaból sé eldra á þess-
um bæ en Kirkjubólsheitið og
hefur líka verið notað í dag-
legu tali á síðari og síðustu
tímum. Annað Kirkjuból er í
Valþjófsdal (Kirkjuból í Dal),
hið þriðja í Bjarnardal og það
fjórða í Korpudal innst í Ön-
undarfirði (Kirkjuból í Firði).
Ferðaþjónusta er rekin á
tveimur þeim síðastnefndu en
hefðbundinn búskapur ekki
lengur stundaður nema á
Kirkjubóli í Dal.

Vinna bæði utanbúsVinna bæði utanbúsVinna bæði utanbúsVinna bæði utanbúsVinna bæði utanbús

– Framtíðarhorfur í búskap
á Vestfjörðum og einkum hér
í Önundarfirðinum? Hvernig

er afkoman?
„Það lifir enginn á því leng-

ur að vera með 300 fjár ein-
göngu eins og við erum með,
enda vinnum við hjónin bæði
utanbús. Strangt til tekið er
þetta sjálfsagt hálfgerð della!
Það er ekki fullt starf að sinna
fjárbúi af þessari stærð. Það
væri útilokað fyrir okkur að
lifa á því að sitja heima yfir
þessum rolluskjátum og gera
ekkert annað. Búendurnir í
Tröð vinna líka utanbús eins
og við og raunar gerir fólk
það meira og minna á stærri
búunum líka.

Um kúabúin hér í sveitinni
veit ég minna, sem vonlegt
er. Þar hefur verið ráðist í
tæknivæðingu og miklar fjós-
byggingar í takt við tímann.
Maður sér engin merki annars
en að þar gangi allt vel og
standi traustum fótum.“

Vinna utanbús, sagði Jón
Jens Kristjánsson. Kolbrún
kona hans vinnur á Sólborg,
dvalarheimili aldraðra á Flat-
eyri. Sjálfur hefur hann unnið
á Fiskmarkaði Flateyrar frá
2001 þegar kúabúskapur var
aflagður í Ytri-Hjarðardal.

„Vinnan hjá mér á fisk-
markaðnum er mest kvöld- og
næturvinna sem hentar betur
með búskapnum en að fara að
heiman að morgni og koma
aftur síðdegis. Þessi vinna hef-
ur líka þann kost, að það er
auðvelt að fá sig lausan til að
sinna sauðburði, heyskap og
göngum. Hins vegar vill þessi
vinnutími rugla mann svolítið
í ríminu. En ég hef alltaf verið
óþægur að fara að sofa á
kvöldin og þannig hefur þetta
raunar hentað mér ágætlega.
Ég er í því fari að sofna yfirleitt
aldrei fyrr en um tvöleytið á
nóttunni eða svo, jafnvel þó
að ég sé ekki að vinna.“

Reykjaskóli íReykjaskóli íReykjaskóli íReykjaskóli íReykjaskóli í
HrútafirðiHrútafirðiHrútafirðiHrútafirðiHrútafirði

Eftir að barnaskólanum í
Holti sleppti var Jón einn vetur
heima í Ytri-Hjarðardal. Síðan
fór hann í Héraðsskólann að
Reykjum í Hrútafirði og var
þar í góðu yfirlæti í tvo vetur.
Þar var þá Ólafur Kristjánsson
skólastjóri. Á þessum tíma
voru héraðsskólarnir að Núpi
í Dýrafirði og í Reykjanesi
við Ísafjarðardjúp enn í fullu
fjöri. Í ljósi þess er það kannski
eins og að sækja vatnið yfir
lækinn að fara á Reykjaskóla.

„Við Jóhannes bróðir minn
fórum báðir í Hrútafjörðinn.
Ólafur skólastjóri hafði á sín-
um tíma kennt pabba á Núpi
þannig að þeir þekktust. Svo
fór kannski þannig orð bæði
af Núpi og Reykjanesi, að
pabbi vildi frekar að við fær-
um að Reykjum og nytum
þess að vera hjá Ólafi. Þetta
var góður tími. Þarna voru
líklega hátt í hundrað nem-
endur nánast hvaðanæva af
landinu, margir af Reykjavík-
ursvæðinu og fjöldinn allur
úr Húnavatnssýslum og af
Ströndum.

– Var eitthvað um að þang-
að væru sendir unglingar sem
áttu í einhverjum erfiðleikum,
líkt og gerðist í Reykjanesi og

á Núpi – vandræðagemlingar
að sunnan, eins og stundum
var komist að orði?

„Já, maður hafði á tilfinn-
ingunni að einhver dæmi væru
um slíkt.“

– Fannst þér það hafa ein-
hver óheppileg áhrif á andann
í skólanum?

„Nei, alls ekki. Og í sumum
tilvikum virtist sem vinir og
félagar tækju sig saman tveir
eða fleiri til að fara að Reykj-
um frekar en að vera í skóla á
höfuðborgarsvæðinu.“

BændaskólinnBændaskólinnBændaskólinnBændaskólinnBændaskólinn
á Hvanneyriá Hvanneyriá Hvanneyriá Hvanneyriá Hvanneyri

Síðasti áfanginn í skóla-
göngu Jóns Jens Kristjánsson-
ar var Bændaskólinn á Hvann-
eyri. Þar var hann nemandi í
tvo vetur og brautskráðist sem
búfræðingur vorið 1982.

– Hvernig var tilhögun
námsins þar á þinni tíð?

„Minn árgangur var sá fyrsti
af svokölluðum verknáms-
nemum sem útskrifaðist frá
Hvanneyri. Fyrstu önnina
voru menn í undirbúnings-
deild en fóru síðan á valin
bændabýli út um hvippinn og
hvappinn seinni hluta fyrri
vetrarins. Þannig var ég í þrjá
mánuði árið 1981 í verklegu
námi á Hríshóli í Eyjafirði.
Þar var stórt kúabú, eftir því
sem þá gerðist, og nokkurt
fjárbú, og búskapurinn á borð
við það sem best gerðist á
landinu. Það hygg ég raunar
að hafi ekkert breyst.

Eftir að ég var farinn að búa
sá ég það alltaf betur og betur,
að maður hefði átt að vera
búinn að búa áður sjálfur í eitt
ár eða svo til þess að vita betur
hvað maður ætti helst að til-
einka sér í þessu verknámi.
Ég hafði aldrei verið mikið
fyrir kýr og tók dvölina á Hrís-
hóli hæfilega alvarlega, ef svo
má að orði komast. Á svona
góðbúi hefði maður auðvitað
getað lært heil ósköp. Segja
má að sumt hafi farið fyrir
ofan garð og neðan. Hins veg-
ar var þetta gagnleg vist og
þarna kynntist maður ýmsu
nýju, enda er sinn bragur í
hverju héraði.

Eitt fannst mér sérstaklega
áberandi varðandi muninn á
því að búa þar og hér fyrir
vestan. Ég kom hingað heim
18. júlí. Þá var fyrri sláttur
rétt að klárast í Eyjafirði en
enn liðu tíu dagar þangað til
byrjað var að slá hérna heima.
Það var bara vegna sprettu-
leysis. Frammi í Eyjafirðinum
verður gríðarlegur sumarhiti
og sprettan ótrúleg. Þar er af-
skaplega gott undir bú.“

Þess má geta hér, sem Jón
minnist líka frá hinum stöðun-
um tveimur þar sem hann hef-
ur átt vetursetu utan sinnar
heimabyggðar. Það eru kuld-
arnir sem gátu ríkt þar lang-
tímum saman og hann var ekki
vanur úr Önundarfirðinum.

Eftir að Jón kom frá Hrís-
hóli var hann heima í Ytri-
Hjarðardal fram yfir sláturtíð
en var síðan um allan veturinn
á Hvanneyri. „Og þar var ég
svo lánsamur að kynnast kon-
unni minni“, segir hann.

Í bændadeildinni á Hvann-

í þinni fjölskyldu?
„Já, það má alveg segja það,

í báðum ættum. Báðir afar
mínir sungu bassa í kirkju-
kórnum í Holti í marga ára-
tugi. Amma mín á Hóli söng
þar líka, mamma söng þar alla
tíð og pabbi var þar líka við-
loðandi. Reyndar eru foreldrar
mínir báðir ennþá í sameigin-
legum kirkjukór Holtspresta-
kalls og líka í Sunnukórnum á
Ísafirði.

Þess má einnig geta, að
Steinþór Bjarni (Dúi) bróðir
Jóns söng í MÍ-kvartettinum
margfræga í Menntaskólanum
á Ísafirði á sínum tíma. Síðar
voru hann og Hildur Halldórs-
dóttir eiginkona hans helm-
ingurinn af kvartettinum góð-
kunna Vestan fjögur ásamt
öðrum hjónum hér vestra,
Kristni J. Níelssyni tónlistar-
skólastjóra og Hörpu Jóns-
dóttur.

– Nú er Dúi bróðir þinn
fimbulbassi. Afar þínir sungu
bassa. Faðir þinn er bassi. En
þú sjálfur?

„Ég byrjaði reyndar sem
bassi en hef sungið mig upp. Í
Karlakórnum Erni syng ég
annan tenór. Sjálfsagt byrjaði
ég í bassanum af því að ég
vissi ekki betur. Fannst tenór-
inn eitthvað svo hár. En svo
fór maður að sækja mannamót
og þegar menn eru byrjaðir
að hressast svolítið er gjarnan
farið að taka lagið. Þá fann ég
að mér lét ekkert verr að
syngja tenór en bassa og ákvað
að prófa það þegar ég fór í
karlakórinn.“

– Þú syngur ekki bara í
karlakórnum. Þú syngur þína
eigin bragi frumorta í mann-
fagnaði ár hvert. Hvernig kom
það til?

„Síðasta áratuginn hefur
komið í minn hlut að yrkja
árlegan þorrabrag til flutnings
á þorrablótinu í Holti. Vegna
þess að ég hef aldrei getað
tamið mér öguð vinnubrögð
er ég alltaf með allt á síðustu
stundu. Brynjólfur á Vöðlum
söng alltaf bragina sem Guð-
mundur Ingi samdi. Ég sá hins
vegar ekki fram á að koma
nokkurn tímann saman hand-
riti í tæka tíð fyrir Brynjólf
svo að hann gæti lesið það
áður og æft sig, svo að ég tók
þann kostinn að flytja þetta
sjálfur. Þannig má öllum ljóst
vera, að þetta er tilkomið út af
slóðaskap mínum en ekki sér-
stökum sönghæfileikum! Árni
sonur Brynjólfs hefur alltaf
spilað undir hjá mér.“

Auk þorrabragsins í Mos-
vallahreppi hinum gamla sem-
ur Jón ár hvert gamanvísur
fyrir Stútung, þorrablótið á
Flateyri. Þær syngur hann hins
vegar ekki sjálfur. Oftast hefur
það komið í hlut Hildar mág-
konu hans.

Aðspurður segir Jón að Kol-
brún kona hans sé líka ágæt-
lega söngvin. Samt hafa þau
ekki sungið saman enn sem
komið er – „en hún er alltaf á
leiðinni í kirkjukórinn“. Jafn-
framt telur hann að synirnir
geti vel sungið, eins og þeir
eiga kyn til, þó að þeir séu
ekki farnir að beita sér mikið í
þeim efnum ennþá.

– hþm

eyri voru í tíð Jóns og Kol-
brúnar eitthvað á annað hundr-
að nemendur, sem nær allir
bjuggu á heimavist. Í fram-
haldsdeildinni (búvísinda-
deildinni) voru miklu færri.
Félagslíf var nokkurt á Hvann-
eyri eins og vænta má. Meðal
annars starfaði þar kór og Jón
gekk í hann. Dvölin á Hvann-
eyri var mjög skemmtileg og
þar stofnuðust bönd sem enn
halda. Jafnvel hjónabönd.

„Eftir að við útskrifuðumst
fór ég heim í sauðburð og
heyskap en konan fór til síns
heima í vinnu. Þegar leið á
sumarið afréð ég að sækja um
auglýsta fjármannsstöðu á
Hvanneyrarbúinu. Ég fékk
starfið og get sagt með nokkr-
um sanni, að ég hafi verið
ríkisféhirðir í þrjú ár. Já, þarna
var ég þrjá vetur, en aðeins
fram að sauðburði nema síð-
asta árið, þegar ég náði aðeins
í heyskapinn. Kolbrún fór líka
að vinna í mötuneytinu á
Hvanneyri seinni hluta fyrsta
vetrarins og eftir það vorum
við þar saman.

Af því að maður var á
Hvanneyri þetta mörg ár, þá
náði maður að kynnast afar
mörgum, bæði þeim sem
gengu í gegn í skólanum sjálf-
um og fólkinu í sveitunum í
kring. Ef svo hefði staðið á,
þá hefði ég alveg getað hugsað
mér að ílendast í Borgarfirð-
inum.“

Tekið við búi íTekið við búi íTekið við búi íTekið við búi íTekið við búi í
Ytri-HjarðardalYtri-HjarðardalYtri-HjarðardalYtri-HjarðardalYtri-Hjarðardal

– Einhver sérstök ástæða
fyrir því að þið fóruð vestur
einmitt á þessum tíma og
tókuð við búi í Ytri-Hjarðar-
dal?

„Foreldrar mínir hringdu í
okkur um þetta leyti og viðr-
uðu þá hugmynd hvort við
vildum prófa búskapinn eins

og eitt ár en þau færu út á
Flateyri að vinna þar. Okkur
fannst ekkert að því að prófa,
þó að ekki sé það hár aldur að
byrja búskap 22ja ára. Þetta
gerðum við og tókum við bú-
inu 20. september 1985. Um
sumarið höfðum við gengið í
hjónaband og eldri sonur okk-
ar fæddur og því var eðlilegt
að hugsa sér til hreyfings frá
Hvanneyri. Og hér höfum við
búið síðan. Árið 2001 hættum
við með kýrnar og sá bragur
komst á búskapinn og störfin
hjá okkur, sem síðan hefur
verið.“

Þau Kolbrún og Jón eiga
tvo syni komna um tvítugt.
Bjartmar (f. 1985) er í Menn-
taskólanum á Ísafirði og hefur
lengst af unnið á sumrin í
Kambi á Flateyri, Guðbrandur
Grétar (f. 1987) er við nám í
Verkmenntaskólanum á Ak-
ureyri. Hann hefur bæði unnið
á Fiskmarkaði Flateyrar og
verið á sjó, auk þess sem hann
var eitt sumar vinnumaður á
Hóli í Önundarfirði.

Úr bassa upp í tenórÚr bassa upp í tenórÚr bassa upp í tenórÚr bassa upp í tenórÚr bassa upp í tenór

Hér í upphafi var lítillega
vikið að söngnum í lífi Jóns
Jens Kristjánssonar – þorra-
vísunum sem hann bæði yrkir
og syngur sjálfur. Karlakórinn
Ernir á norðanverðum Vest-
fjörðum hefur starfað af mikl-
um krafti á undanförnum ár-
um og þar er Jón meðal liðs-
manna. Það var reyndar á
Reykjum í Hrútafirði sem Jón
byrjaði að syngja í kór –
blönduðum skólakór seinni
veturinn sem hann var þar. Á
Hvanneyri söng hann líka í
kór, eins og áður var getið.
Síðan var hann lengi í kirkju-
kórnum í Holti eða allt þangað
til hann gekk til liðs við Karla-
kórinn Erni.

– Er mikið um söngvið fólk
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STAKKUR SKRIFAR

Aldrei fór ég suður – frábær skemmtun
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Átta börn ferm-
ast á Ísafirði

Átta börn koma til með að fermast á Ísafirði á
morgun, á laugardag og á sunnudag. Sex þeirra munu
fermast í Ísafjarðarkirkju en um borgaralega ferm-
ingu verður að ræða hjá tveimur þeirra. Hér að neð-
an er listi yfir allar fermingarnar auk nafna fermingar-
barnanna og foreldra þeirra.

Fimmtudagurinn 20. apríl, sumar-
dagurinn fyrsti.  Borgaraleg ferming

Einar Bragi Guðmundsson,  Fjarðarstræti 38, 400 Ísafirði
Foreldrar: Matthildur Guðmundsdóttir, Guðmundur Hjaltason

Baldur Geir Gunnarsson,  Fjarðarstræti 57, 400 Ísafirði
Foreldrar: Birgitta Baldursdóttir, Gunnar Sigurgeirsson

Laugardagurinn 22. apríl
 kl. 16:00 í Ísafjarðarkirkju

Klara Dís Gunnarsdóttir,  Fjarðarstræti 57, 400 Ísafirði
Foreldrar: Birgitta Baldursdóttir, Gunnar Sigurgeirsson

Bylgja Dröfn Magnúsdóttir,  Lyngholti 2, 400 Ísafirði
Foreldrar: Helga Haraldsdóttir, Magnús Jóhannsson

Skeytasalan í skátaheimilinu opin frá klukkan 15:00-
18:00. Einnig er hægt að hringja inn skeytapantanir
í síma 456 3282

Sunnudagurinn 23. apríl
kl. 14:00 í Ísafjarðarkirkju

Hreinn Þórir Jónsson,  Seljalandsvegi 72, 400 Ísafirði
Foreldrar: Inga Bára Þórðardóttir, Jón Heimir Hreinsson

Daníel Rafn Ólafsson,  Brautarholti 3, 400 Ísafirði
Foreldrar: Anna Baldursdóttir, Ólafur Prebensson

Sverrir G. Harðarson,  Fjarðarstræti 35, 400 Ísafirði
Foreldrar: Kolbrún Sverrisdóttir,  Hörður Sævar Bjarnason†

Ingunn Fanney Hauksdóttir,  Mávabraut 8b, 230 Reykjanesbæ
Foreldrar: Eyrún Ingólfsdóttir, Haukur Benediktsson

Skeytasalan í skátaheimilinu opin frá klukkan
13:00-16:00. Einnig er hægt að hringja inn skeytapant-
anir í síma 456 3282

Skíðavikan er að baki og sannaði gildi sitt enn á ný. Rokkhátíðin aldrei
fór ég suður heppnaðist ótrúlega vel eina ferðina enn. Hátíðin sannar þá
einföldu staðreynd að frumkvæði og hugmyndir einstaklinga eru betra
veganesti en skipulag hins opinbera, ríkis og sveitar. En jafnframt sann-
ast að fé hins opinbera í þessu tilviki bæjarins er betur varið til að styrkja
hugmyndir og verk einstaklinga, en að reyna með stofnanabrag að koma
á einhvers konar hátíð. Þeir feðgar Guðmundur Kristjánsson og Elías
Örn Guðmundsson duttu á snjallræði yfir ölinu um árið og virkjuðu
þessa frábæru hugmynd. Til hamingju Mugison og Muggi og við hin.

Rétt er að þakka bæjarstjórn fyrir hennar stuðning, styrktaraðilum og
loks öllum þeim frábæru tónlistarmönnum, körlum og konum sem fram
komu. Skíðahátíðin væri ekki svipur hjá sjón án þessara góðu gesta. Það
sem meira er og allt of vanmetið um leið er að það sem mörgum, einkum
af eldri kynslóðinni, finnst ekki menning þegar að tónlist kemur, rokkið
og ýmsir vaxtarsprotar þess eiga svo sannarlega upp á pallborðið hjá
þeim er sækja Ísafjörð heim um páska.

Athyglin teygir sig út í hinn stóra heim, þar sem margir áhugamenn
fylgjast með því nýjasta í rokkinu og hvar það gerist. Væntanlega á tón-
listarhátíðin Aldrei fór ég suður sem er tilvitnun í Bubba eftir að vaxa að

vinsældum og gæðum á næstu árum. Þeir eiga skilið hrós sem smöluðu
tónlistarmönnunum og fylgisveinum þeirra í rútu og fluttu þá vestur á
föstudeginum þegar flug féll niður. En ekki var að sjá að rútuferðin
hefði komið niður á spilagleðinni og söngnum, þvert á móti. Hins vegar
voru það skondin tíðindi að Óli popp boðaði forföll vegna fiskigegndar
og góðs afla. Það varð til að vekja athygli á því að þrátt fyrir allt er en
byggt á sjósókn á Vestfjörðum.

Það eitt að fá útlendar hljómsveitir eins og I´m being good til að koma
vestur á Ísafjörð um páska sýnir betur en margt annað hvernig hátíðin
hefur fest sig í sessi. Það verður svo sannarlega gaman að fylgjast með
hvernig Rokkhátíð alþýðunnar þróast á næstu árum og ánægjulegt að
tilvist hennar skuli nú vera fjárhagslega tryggð að minnsta kosti næstu
tvö ár. Mikill menningarauki er að rokkhátíðinni og hún vekur einnig
athygli á heimamönnum. Kan frá Bolungarvík kom nú fram eftir ríflega
tvo áratugi og vakti upp gamlar minningar. Það er til margs að hlakka
á næstu hátíðum.

Hins vegar bregður skugga á góðar minningar að þekktur borgari á
Ísafirði skyldi slasast illa í Tungudal á Skírdegi. Honum eru færðar hug-
heilar óskir um besta mögulegan bata.

Elías leiðir lista
sjálfstæðismanna

Framboðslisti Sjálfstæðis-
flokksins í Bolungarvík fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar
þann 27. maí n.k. var sam-
þykktur í einu hljóði af full-
trúaráði sjálfstæðisfélaganna
í Bolungarvík á fundi ráðsins
þann 13. apríl s.l. „Listinn er
skipaður fólki með góða reyn-
slu af sveitarstjórnarmálum og
víðtæka þekkingu og reynslu
úr atvinnulífinu. Listinn er
skipaður 7 körlum og 7 kon-
um. Þá má einnig geta þess að
á listanum eru 5 einstaklingar
sem teljast til ungra sjálfstæð-
ismanna,“ segir í frétt frá full-
trúaráðinu.

Listann skipa eftirtaldir ein-

staklingar: 1. Elías Jónatans-
son, iðnaðarverkfræðingur. 2.
Ragna Jóhanna Magnúsdóttir,
veitingamaður. 3. Baldur
Smári Einarsson, viðskipta-
fræðingur. 4. Elín Jónsdóttir,

viðskiptafræðingur. 5. Sölvi
Rúnar Sólbergsson, tækni-
fræðingur. 6. Jóhann Þór Æv-
arsson, málarameistari. 7.
Benedikt Sigurðsson, sjómað-
ur. 8. Guðrún Soffía Huldu-
dóttir, starfsmaður við að-
hlynningu aldraðra. 9. Þuríður
Guðmundsdóttir, verkakona.
10. Ewa Szuba, starfsmaður á
leikskóla. 11. Hafþór Gunn-
arsson, pípulagningameistari.
12. Guðbjartur Flosason,
framleiðslustjóri. 13. Daðey
Steinunn Einarsdóttir, fjár-
málastjóri. 14. Halldóra Haf-
lína Kristjánsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri.

– bb@bb.is

Elías Jónatansson.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Lífeyrisréttindi hækkuð um 7%
Nafnávöxtun Lífeyrissjóðs

Vestfirðinga var 22,4% á árinu
2005 sem samsvarar 17,6%
raunávöxtun sem er besta
ávöxtun í  35 ára sögu sjóðs-
ins. Hagstæð  skilyrði voru á
innlendum verðbréfamörkuð-
um, sérstaklega markaði
hlutabréfa. Innlend hlutabréf
sjóðsins hækkuðu um 56% á
árinu. Vægi innlendra hluta-
bréfa í eignasafni jókst nokk-
uð á árinu. Aðrir markaðir
voru að skila viðunandi ávöxt-
un á árinu ef undan eru skilin
skuldabréf með ríkisábyrgð.

Fjárfestingartekjur ársins
námu 4,1 milljarði króna og
hækkaði um 1,4 milljarð milli
ára eða um 53%. Hrein eign
til greiðslu lífeyris var 22,1
milljarður í lok árs 2005 og
hækkaði um  4,2 milljarða frá
fyrra ári eða um 23,5%. Skipt-
ing eigna í lok árs 2005 var
þannig að 51% eigna var í
skuldabréfum, 29% í innlend-

um hlutabréfum og 20% í er-
lendum verðbréfum.

Samkvæmt tryggingar-
fræðilegri úttekt í lok ársins
eru eignir umfram heildar-
skuldbindingar 2,8 milljarðar
eða 9,5%. Með tilliti til góðrar
ávöxtunar og tryggrar stöðu

sjóðsins hefur stjórn hans
ákveðið að leggja til við árs-
fund  sem haldinn verður á
Patreksfirði 13. maí nk. að
lífeyrisréttindi og greiðslur til
lífeyrisþega verði hækkuð um
7% frá síðustu áramótum.

– eirikur@bb.is

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.

Óska eftir vél í Polaris 500 árg.
92. Uppl. í síma 898 4043.

Er ekki hörkudugleg mennta-
skólastelpa sem er tilbúin að
vinna á sveitaheimili sunnan-
lands við ferðaþjónustu bænda
og ýmislegt fleira? Ef svo er,
hafið þá samband í síma 456
4148 eftir kl. 19.

Til sölu er Bronco II V6, á 33"
dekkjum, skoðaður 06. Álfelg-
ur, topplúga, loftpúðar, krókur
o.fl. Ásett verð kr. 290 þús. Selst
á kr. 150 þúsund. Upplýsingar
gefur Siggi í síma 659 2487.
Til sölu er Subaru Legacy stat-
ion 1800, árg. 94, ek. 141 þús.
km. Góður bíll. Sumar- og vetr-
ardekk á felgum fylgja. Uppl. í
síma 456 3388 eða 869 1981.
Enn eru ósóttir vinningar í Páska-
eggjahappdrætti Vestra nr. 1,
3, 100, 106, 121, 153, 177, 178,
198, 203, 214, 283, 349, 380,
454,525 og 533. Upplýsingar
fást í síma 869 1375.

Róleg
páskahelgi
á Ísafirði
Páskahelgin var mjög frið-

sæl hjá lögreglunni á Ísafirði.
„Það var með eindæmum ró-
legt og allt gekk eins og best
var á kosið. Engin læti voru
og páskarnir voru öllum til
sóma“, segir Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn hjá
lögreglunni á Ísafirði.

Mikill mannfjöldi lagði leið
sína til Ísafjarðar í tengslum
við Skíðavikuna og rokkhá-
tíðina Aldrei fór ég suður og
var því mikil umferð til Ísa-
fjarðar en að sögn lögregl-
unnar gekk hún slysalaust.

– thelma@bb.is

Páskahelgin var mjög
friðsæl hjá lögreglunni á

Ísafirði þrátt fyrir mikinn
mannfjölda á Ísafirði.
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Súðavíkurhreppur

Grunnskóla-
kennarar athugið!

Ert þú tilbúin(n) að koma og takast á við
spennandi verkefni í fámennum en öflugum
skóla sem er staðsettur í fallegu sjávarþorpi
á Vestfjörðum? Ef svo er, þá vantar grunn-
skólakennara til starfa við Súðavíkurskóla
frá 1. ágúst 2006.

Umhverfi skólans
Súðavíkurhreppur er sveitarfélag við Ísa-

fjarðardjúp og er kauptúnið Súðavík við
Álftafjörð, þéttbýlasti hluti sveitarfélagsins.
Íbúar Súðavíkurhrepps telja um 230 manns.

Sveitafélagið skartar mjög fallegri og
ósnortinni náttúru og mikilli veðursæld.
Ísafjarðarflugvöllur er í 10 mínútna fjarlægð
og Ísafjörður í 15 mínútna fjarlægð frá Súða-
vík. Í Súðavík er gjaldfrjáls leikskóli og
einnig er 5 ára nemendum leikskólans
boðið upp á samkennslu með yngstu nem-
endum grunnskólans, í sjö fögum og allt
að 13 kennslustundir á viku.

Skólahúsnæðið í Súðavík er glæsilegt,
vel búið og samanstendur af grunnskóla,
leikskóla, tónlistarskóla ásamt íþróttahúsi
og mötuneyti. Skólinn er einsetinn með
aldursblönduðum bekkjardeildum, vel bú-
inn tækjum og góðri vinnuaðstöðu. Meðal
kennslugreina er umsjón og almenn bekkj-
arkennsla á yngsta- og miðstigi, sem og
íslenska og enska á unglingastigi. Einnig
vantar kennara í eftirtaldar verkgreinar;
heimilisfræði, handmennt, smíðar og tón-
mennt.

Frekari upplýsingar um sveitarfélagið og
skólann ma sjá á vefsíðunni www.sudavik.is
og á www.sudavik.is/skoli.

Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjara-
samningi KÍ og launanefndar sveitarfélaga.
Upplýsingar um menntun og fyrri störf
ásamt meðmælum sendist til skólastjóra.

Umsóknarfrestur er til. 27. apríl 2006.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lind Ragn-

arsdóttir, skólastjóri í vinnusíma 456 4924,
GSM 893 4985 eða á annalind@sudavik.is

Súðavík – góður kostur,
áhugavert umhverfi

Vegasamgöngur á Vest-
fjörðum uppfylla ekki þær lág-
marksgrunnþarfir sem samfé-
lög krefjast í dag. Þetta er með-
al þess sem kemur fram í skýr-
slu Hagfræðistofnunar um
forgangsröðun í samgöngum.
Þar segir að vegasamgöngur
á Íslandi séu skemmst á veg
komnar á Vestfjörðum og
Norðausturlandi. Þá kemur
einnig fram að vegakerfi
landsins sé ekki eins langt á
veg komið og í nágrannalönd-
unum: „Gera má ráð fyrir því
að við séum 15-20 árum á
eftir til að mynda Norðmönn-
um hvað þetta varðar. Sam-
göngukerfið hér á landi hefur
engu að síður breyst mikið til

batnaðar á frekar skömmum
tíma, enda nokkuð háum fjár-
hæðum veitt í málaflokkinn
um langt skeið.“

Í samgönguáætlun frá árinu
2007-2018 eru lögð fram
markmið í vegamálum í sjö
þáttum:

1. Að byggja upp alla stofn-
vegi og tengivegi í grunnneti
með fullu burðarþoli og bund-
nu slitlagi. Að endurbyggja
eða breikka einbreiða kafla
með bundnu slitlagi með um-
ferð yfir 400 ÁDU (meðalum-
ferð á dag yfir árið) og að
breikka vegi þar sem umferð
er það mikil að flutningsgeta
og umferðaröryggi er vanda-
mál.

2. Að grafa jarðgöng í sam-
ræmi við jarðgangaáætlun.

3. Að útrýma einbreiðum
brúm á vegum með umferð
yfir 300 ÁDU.

4. Að lagfæra vegi á hættu-
legum stöðum í samræmi við
sérstaka áætlun.

5. Að hefja endurbætur á
helstu landsvegum. Markmið
endurbótanna er að koma
þessum vegum í „gott horf“
samkvæmt nánari skilgrein-
ingu.

6. Að girða meðfram vegum
með umferð yfir 300 ÁDU
þannig að þar verði unnt að
banna lausagöngu búfjár.

7. Að byggja eða endurbæta
vegi og brýr á höfuðborgar-

svæðinu í þeim mæli að um-
ferðarástand versni ekki frá
því sem nú er.

Þá kemur fram í skýrslunni
að ljóst sé að fjárhagsramminn
sem ætlaður er til samgöngu-
áætlunar muni ekki ná þeim
markmiðum sem að er stefnt.
Áætlaður stofnkostnaður við
markmiðin er rúmlega 109
milljarðar en fjármagn sam-
gönguáætlunar er rúmlega 67
milljarðar, eða um 62% af
áætluðum stofnkostnaði
markmiðanna. Þá segir í
skýrslunni að vegna þessa sé
nauðsynlegt að forgangsraða
þeim verkefnum sem fyrir
höndum liggja.

– eirikur@bb.is

Vegasamgöngur á Vestfjörðum
uppfylla ekki lágmarksgrunnþarfir

Ísafjarðarbær og Hestamannafélagið Stormur á Þingeyri

Undirrita viljayfirlýsingu
um byggingu reiðskemmu

Viljayfirlýsing milli Ísa-
fjarðarbæjar og Hestamanna-
félagsins Storms um stuðning
við byggingu reiðskemmu á
Söndum í Dýrafirði var undir-
rituð í síðustu viku. Ísafjarð-
arbær mun leggja til fjárfram-
lag að upphæð 6,3 milljónir
króna sem skiptist þannig að
styrkur vegna byggingarleyf-
isgjalda greiðist á árinu 2006
og eftirstöðvar greiðast á ár-
unum 2007-2009. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar mun tryggja
að í fjárhagsáætlun hvers þess-
ara ára verði gert ráð fyrir
greiðslum til Storms. Grund-
völlurinn fyrir samkomulag-
inu er sá að Stormur fari í
framkvæmdir við byggingu
reiðskemmu á Söndum í
Dýrafirði og að framkvæmda-
hraði verði eðlilegur.

Hestamannafélagið Hend-
ing hefur einnig hug á að
byggja reiðskemmu. Á fundi
sínum 3. apríl sl. fól bæjarráð
bæjarstjóra að ganga frá vilja-
yfirlýsingu milli Ísafjarðar-
bæjar og Hestamannafélags-
ins Hendingar um byggingu

reiðhúss á svæði félagsins í
Engidal í Skutulsfirði. Á sama
fundi lagði bæjarráð til við
bæjarstjórn að vegna reglna
um úthlutun styrkja af hálfu
landbúnaðarráðuneytis við
byggingu reiðhúsa, verði
samþykkt frá því í september

um að komið verði að verkefn-
inu með því skilyrði að um sé
að ræða framlag til einnar reið-
hallar í Ísafjarðarbæ, sem
hestamannafélögin hafa kom-
ið sér saman um að reisa á
Söndum í stað reiðhallar í
Engidal í Skutulsfirði, endur-
skoðuð þannig að hesta-
mannafélagið Hending hafi
tækifæri til að sækja um fram-
lag til landbúnaðarráðuneytis
til byggingar reiðhallar í Engi-
dal kjósi félagið að sækja um.

Hestamannafélagið Hend-
ing kom á sínum tíma með
athugasemd vegna samþykkt-
ar bæjarstjórnar í september
þess efnis að félagið hygðist,
þrátt fyrir byggingu reiðhallar
í Dýrafirði, reisa sjálft reiðhöll
í Engidal.

– gudrun@bb.is

Viljayfirlýsing Ísafjarðarbæjar og
Storms var undirrituð fyrir páska.

Aðalsafnaðarfundur
Aðalsafnarðarfundur verður haldinn í

Safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju 30. apríl
kl. 16:00.

Dagskrá:
1. Skýrsla formanns.
2. Afgreiðsla endurskoðaðra reikninga
    sóknar og kirkjugarðs fyrir sl. ár.
3. Greint frá héraðsfundi.
4. Önnur mál.

Helga Friðriksdóttir, formaður.

Aðrir sálmar Þrastar
Jóh. fá blússandi start

Útgáfutónleikar Þrastar Jóhannessonar,
tónlistarmanns á Ísafirði, vegna fyrstu sóló-
plötu hans, sem ber nafnið Aðrir sálmar, tókust
mjög vel að sögn Þrastar. „Þetta var brilljant“,
segir Þröstur. „Fullt hús og góð stemning“.

Með Þresti á tónleikunum léku þeir Vern-
harður Jósepsson, Rúnar Óli Karlsson, Stefán
Freyr Baldursson og Önundur Pálsson, sem
meðal annars skipa hljómsveitina Unaðsdal
ásamt Þresti, auk þess sem Ingvar Alfreðsson
lék á harmonikku og Gabríela Aðalbjörnsdóttir
og Baldur Trausti Hreinsson sungu. Aðspurður
segir Þröstur að platan rokseljist. „Þetta er
blússandi start sem platan fær. Nú er bara að
vinna í því að koma henni í dreifingu og aug-
lýsa hana í borg óttans. Það er næsta skref, en
ég ákvað að geyma það fram yfir páska.“

– eirikur@bb.is Útgáfutónleikar Þrastar tókust mjög vel.

16.PM5 5.4.2017, 10:2311



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 19. APRÍL 20061212121212

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Arna Lára Jónsdóttir á Ísafirði

Lambafilet og litla syndin ljúfa
Sælkeri vikunnar býður

upp á sannkallaða veislu-
máltíð. Í aðalrétt er Lamba-
filet með gljáðum perlulauk
og pönnusteiktum kartöflu-
teningum. Í eftirrétt er dýr-
indiskaka sem heitir Litla
syndin ljúfa og eins og nafn-
ið gefur til kynna er hún
syndsamlega góð.

Lambafilet með
gljáðum perlulauk

1200 g lambafilet
Kryddað með salti og
pipar
Steikt á pönnu og sett í
150°C heitan ofn í 20

mínútur.

Sósa með gljáðum perlulauk
200 g perlulaukur
3 msk. sykur
20 g smjör
7 dl lambasoð (eða vatn og
3-4 teningar)
1 msk. rauðvínsedik

Brúnið sykurinn í potti.
Veltið lauknum  upp úr sykrin-
um, passa þarf að brenna ekki
sykurinn. Bætið smjörinu út í
og hrærið vel saman. Bætið
soðinu í og bragbætið með
salti og pipar. Þykkið með
sósujafnara og litið með sósu-

lit.

Kartöfluteningar á pönnu
Takið 6 bökunarkartöflum

og skerið í teninga og steikið
á pönnu upp úr ólífuolíu ásamt
timian, salti og pipar þar til
kartöflurnar eru orðnar mjúk-
ar.

Litla syndin ljúfa
140 g smjör, og meira til að
smyrja formin
140 g 70% Nóa Síríus
súkkulaði
2 egg
3 eggjarauður
140 g flórsykur

60 g hveiti

Hitið ofninn í 220 gráður
(ekki nota blástur). Smyrjið 6
lítil soufflé-form eða bolla vel
með smjöri. Setjið smjör og
súkkulaði í pott og bræðið við
vægan hita. Takið af hitanum
um leið og smjörið er bráðið
og hrærið þar til súkkulaðið
er alveg bráðið. Þeytið egg og
eggjarauður í skál og setjið
svo flórsykurinn út í og þeytið
vel. Hellið súkkulaðiblönd-
unni saman við og þeytið á
meðan og hrærið að lokum
hveitinu saman við. Skiptið
deiginu jafnt í formin og gætið

þess að fylla þau ekki alveg.
Setjið formin á plötu eða í
ofnskúffu og bakið kökurnar
í 11-12 mínútur. Takið þær út
og látið kólna í 3 mínútur.
Rennið hnífsblaði í kringum
kökurnar til að losa betur um
þær og hvolfið þeim á diska.
Sigtið e.t.v. svolítinn flórsyk-

ur yfir og berið kökurnar
fram t.d. með hindberja- eða
vanillusósu og e.t.v. berjum
eða öðrum ávöxtum. Gott
að bera fram með vanilluís.

Ég skora á Rannveigu
Þorvaldsdóttur á Ísafirði að
vera næsti sælkeri vikunnar.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar skrifar

Vestfirðir eru og eiga að
vera stóriðjulaus landshluti

Umhverfissjónarmið móta
í vaxandi mæli ákvarðanir
varðandi framleiðslu, búsetu
og ferðalög fólks. Íslendingar
standa þar vel að vígi en Vest-
firðingar einstaklega vel með
lítt spillta náttúru. Ég hef talað
fyrir því að sveitarfélög á
Vestfjörðum vinni svæðis-
skipulag þar sem mengandi
stóriðnaði á borð við álver
verði hafnað. Sérstaða okkar
verði í hreinleikanum, sjávar-
útveginum, matvælafram-
leiðslunni, þekkingariðnaði
og ferðaþjónustu. Með slíkri
stefnu styrkjum við byggð á
Vestfjörðum og löðum til okk-
ar íbúa. Fullyrt er að megin-

straumar breytinga á 21. öld-
inni snúi einmitt að umhverf-
issjónarmiðum, samruna og
hnattvæðingu. Þar eigum við
að vera framsýn og átta okkur
á hvar okkar styrkleiki liggur.

Liðin eru rúm þrjú ár síðan
ég setti þessar áherslur fram í
viðtali í Morgunblaðinu. Þar
kallaði ég eftir samstarfi við
náttúruunnendur sem á þeim
tíma vildu að hætt yrði við
Kárahnjúkavirkjun og í stað-
inn yrðu jafnmörg störf sköp-
uð með öðrum hætti. Í viðtal-
inu sagðist ég vilja skapa þessi
störf með aðferðum náttúru-
verndarsinna á Vestfjörðum.

Í framhaldi af þessum áher-

slum beitti ég mér fyrir tillögu-
flutningi á Fjórðungsþingi
Vestfirðinga haustið 2003 þar
sem samþykkt var að undirbúa
vinnu hjá vestfirskum sveitar-
félögum við gerð svæðis-
skipulags þar sem náttúru-
verndarsjónarmið væru ráð-
andi. Þetta hefur ekki enn ver-
ið gert en samþykktin stendur
og bíður framkvæmdar.

Ástæða þess að ég rifja þetta
mál upp er sú að oft má lesa
og heyra fullyrðingar í fjöl-
miðlum þess efnis að forystu-
menn sveitarfélaga, hringinn
í kringum landið, kalli eftir
stóriðju. Það á ekki við um
undirritaðan f.h. Ísafjarðar-

bæjar. Stefna bæjarstjórnar,
undir forystu Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks
sem mynda meirihluta, hefur
verið sú að virkja hugvitið og
þekkinguna sem býr í samfé-
laginu og hækka menntunar-
stigið. Í þeim tilgangi höfum
við beitt okkur með nokkuð
góðum árangri fyrir því að
byggja upp rannsóknarstofn-
anir og háskólamenntun. Þró-
unarsetur Vestfjarða var opn-
að árið 1999 en það hýsir þjón-
ustu- og rannsóknarstofnanir
og býður upp á nýja samstarfs-
möguleika og er aðlaðandi
vinnustaður.

Síðasti sýnilegi áfanginn

hjá okkur er opnun Háskóla-
seturs Vestfjarða sem sér um
háskólamenntun í fjarnámi og
er tengiliður við rannsóknar-
verkefni og rannsóknarstofn-
anir. Stefnan er að þróa stað-
bundið nám við Háskólasetrið
og bjóða upp á nám sem byggi
á sérstöðu og sérþekkingu
svæðisins. Þannig verði það
segull fyrir námsfólk annars
staðar af landinu sem og er-
lendis frá. Háskólasetrið er
mikilvæg undirstaða þeirrar
þekkingarstóriðju sem við
getum rekið á okkar forsend-
um. Sérstaðan hér er hrein-
leiki, matvælaframleiðsla,
smærri iðnaður og þekking-

ariðnaður sem byggir ofan á
þá þekkingu sem við búum
yfir og höfum þróað í gegnum
tíðina. Hún er eftirsóknarverð
og mun skapa okkur ný tæki-
færi í gegnum Háskólasetrið.

Að mínu mati á ríkisstjórnin
að leggja meiri áherslu á að
styrkja þetta með okkur en
annars staðar á landinu. Þarna
liggja okkar tækifæri, við eig-
um að nýta þau til fulls og
ríkisstjórnin á að vinna með
okkur að því.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

og oddviti D-listans í
Ísafjarðarbæ.

Halldór Halldórsson.

Elías Jónatansson, oddviti sjálfstæðismanna í Bolungarvík skrifar

Öldrunarmál í öndvegi
Hækkun lífaldurs beggja kynja ásamt minni barneignum,

hefur bein áhrif á samsetningu þjóðfélagsins. Það þarf því
engan að undra að bæði ríki og sveitarfélög þurfi að gefa öldr-
uðum, hlutfallslega meiri gaum en áður. Þessa sjáum við nú
m.a. merki í vaxandi áherslu á öldrunarmál. Nægjusemi alda-
mótakynslóðarinnar hefur eflaust haft sín áhrif á stöðuna eins
og hún er. Af þeirri kynslóð getum við margt lært, ekki síst
nægjusemi. Nýjar kynslóðir gera hins vegar meiri kröfur sér
til handa og foreldrum sínum, varðandi aðbúnað og lífsgæði á
efri árum. Þess vegna eru öldrunarmál í brennidepli.

Valfrelsi einstaklingsinsValfrelsi einstaklingsinsValfrelsi einstaklingsinsValfrelsi einstaklingsinsValfrelsi einstaklingsins
 sjáfsákvörðunarrétturinn sjáfsákvörðunarrétturinn sjáfsákvörðunarrétturinn sjáfsákvörðunarrétturinn sjáfsákvörðunarrétturinn

Það er ekki eðlilegt að gera ráð fyrir að öllum henti sömu
lausnir varðandi búsetu, þegar komið er á efri ár. Því er nauð-
synlegt að tryggja öldruðum valfrelsi varðandi búsetuform.
Einstaklingar/hjón, sem búið hafa í eigin húsnæði í áratugi
eiga að geta það áfram, sem lengst.  Þá er það eðlileg krafa
hjóna að búa saman áfram meðan þess er nokkur kostur vegna
heilsufars.  Sumir vilja draga úr fjárhagslegri áhættu og leigja
íverustað. Aðrir eru tilbúnir til að eiga eða leigja, en vilja hafa
aðgang að ýmissi þjónustu, sem ekki telst til grunnþjónustu,
sem þeir eru þá gjarnan tilbúnir að greiða fyrir. Hugmyndir um
að styðja fólk í að dveljast sem lengst á eigin heimili, hljóta að

spara fjármuni í uppbyggingu
nýrra stofnana.

Nýjar hugmyndirNýjar hugmyndirNýjar hugmyndirNýjar hugmyndirNýjar hugmyndir
– smærri samfélög– smærri samfélög– smærri samfélög– smærri samfélög– smærri samfélög

– ný tækifæri– ný tækifæri– ný tækifæri– ný tækifæri– ný tækifæri
Forvitnilegt er að fylgjast

með þeim hugmyndum sem
uppi eru í stærri sveitarfélögun-
um um uppbyggingu þjónustu-
kjarna/miðstöðva og íbúða-
byggðar fyrir aldraða í bland
við aðra íbúðabyggð. Kostirnir
eru ótvíræðir, þar sem hug-
myndin byggir á því að hafa sem styst í alla þjónustu, en
jafnframt að tryggja meiri samskipti á milli kynslóða.
Aðferðarfræðin er í rauninni sú að verið er að líkja eftir litlu
samfélögunum á landsbyggðinni, þar sem „allir þekkja alla“
og mjög stutt er í alla helstu þjónustu. Það er afar mikilvægt að
þeir sem fara með öldrunar- og heilbrigðismál geri sér góða
grein fyrir þeim tækifærum og ótvíræðu kostum, sem felast í
þessum aðstæðum á landsbyggðinni.

Samhæfing þjónustuSamhæfing þjónustuSamhæfing þjónustuSamhæfing þjónustuSamhæfing þjónustu

Elías Jónatansson.

Skil á milli þjónustu ríkis og sveitarfélaga, við aldraða, eru
ekki nægilega skýr. Hægt væri að veita betri þjónustu fyrir
sömu fjármuni, ef heilbrigðis- og félagsþjónusta við aldraða
væri á einni hendi. Þetta hafa margir bent á, m.a. reyndir
starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar í Bolungarvík.  Þannig
mætti bæta samþættingu félags- og öldrunarþjónustu við aldr-
aða. Einfaldast væri að semja um yfirtöku sveitarfélagsins á
vissum þáttum heilbrigðisþjónustunnar. Hvað Bolungarvík
varðar, þá er afar mikilvægt að hafa í huga það lykilhlutverk
sem starfsemi sjúkrahúss á staðnum gegnir í þjónustu við aldr-
aða. Það er forsenda þess að Bolungarvík er eftirsóknarverður
valkostur í búsetu fyrir aldraða.

Eitt er alveg ljóst.  Í komandi sveitarstjórnarkosningum
verða öldrunarmál í öndvegi hjá Sjálfstæðisflokknum, víða
um land.

Bolungarvík í apríl 2006,
Elías Jónatansson, oddviti sjálfstæðismanna í Bolungarvík.

Sumarstarfsmenn
Okkur vantar sumarstarfsmenn, bæði í

verslun og timbursölu. Fjölbreytt og
skemmtileg störf.

Upplýsingar eru veittar í verslun okkar
eða hjá rekstrarstjóra í síma 660 3102.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
19. apríl,  110. dagur ársins 2006
Þennan dag árið1246 var mannskæðast orrusta á

Íslandi háð í Blönduhlíð í Skagafirði og um 100 manns
féllu. Þar áttust við Brandur Kolbeinsson og Þórður

kakali. Með barndaganum leið veldi Ásbirninga á
vestanverðu Norðurlandi undir lok.

Þennan dag árið 1917 var Leikfélag Akureyrar stofn-
að sem áhugamannafélag, en það hefur verið rekið

sem atvinnuleikhús síðan 1973. Leikfélagið hefur frá
upphafi hafst aðsetur í Samkomuhúsi Akureyrar.

Þennan dag árið 1954 klæddust fermingarbörn í
Akureyrarkirkju hvítum kirtlum en það hafði ekki verið

til siðs hér á landi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Rúnar Óli Karlsson, ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar

Á þessum degi fyrir 41 áriÁ þessum degi fyrir 41 áriÁ þessum degi fyrir 41 áriÁ þessum degi fyrir 41 áriÁ þessum degi fyrir 41 ári

Fyrsta bridgemótið

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Gengur í allhvassa suðaustanátt með slyddu og síðar

rigningu, fyrst suðvestanlands. Hlýnar í veðri.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Lægir víða og dregur úr úrkomu, en gengu í hvassa
norðaustanátt með snjókomu norðvestantil. Kólnar.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðvestlægir vindar og víða dálítil slydda eða él

og fremur svalt í veðri.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Norðvestlægir vindar og víða dálítil slydda eða él
og fremur svalt í veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ferð þú í kirkju yfir páskahátíðina?
Alls svöruðu 547. – Já sögðu 152 eða 28%

– Nei sögðu 395 eða 72%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skíðaskotfimin stendur upp úr

Fyrsta bridgemót Vestfjarða var haldið á Ísafirði um
páskana. Í sveitarkeppni tóku þátt 8 sveitir, frá Patreksfirði,
Þingeyri, Súgandafirði, Bolungarvík og Ísafirði. Vest-
fjarðameistari varð sveit Harald Aspelund, Ísafirði en í
henni eru auk hans Magnú Aspelund, Einar Valur Krist-
jánsson og Friðrik Friðriksson. Önnur varð sveit Jóhann-
esar Þ. Jónssonar, Súgandafirði og eru í henni auk hans
Guðbjörn Björnsson, Óskar Kristjánsson og Hermann
Guðmundsson. Í tvímenningakeppni tóku þátt 13 pör og
urðu Vestfjarðameistarar Gunnar Helgason og Högni
Torfason, Ísafirði. Stofnað var Bridgesamband Vestfjarða
og eiga aðild að því 5 félög. Stjórn sambandsins skipa:
Högni Torfason, Ísafirði; Jón G. Tómasson, Bolungarvík;
Jóhannes Þ. Jónsson, Súgandafirði; Tómas Jónsson,
Þingeyri og Friðgeir Guðmundsson. Patreksfirði.

Í aðalhlutverki hjá
Íslensku óperunni

Herdís Anna Jónasdóttir er
fædd og uppalin á Ísafirði og
er bæjarbúum vel kunn því
hún hefur margsinnis komið
fram við ýmis tækifæri í
heimabæ sínum. Hún leggur
nú stund á söngnám við Lista-
háskóla Íslands og tók nýlega
þátt í óperettu á vegum Ís-
lensku óperunnar. Bæjarins
besta sló á þráðinn til Herdísar
og fékk að vita nánar hvað er
að gerast hjá henni um þessar
mundir.

– Hvenær byrjaðirðu að
syngja?

„Ég byrjaði að syngja þegar
ég var bara pínulítil. Ég og
Þórunn besta vinkona mín
vorum alltaf að syngja saman
og hafa örugglega fjölmargir
Ísfirðingar heyrt til okkar. Ég
lærði náttúrulega í Tónlistar-
skóla Ísafjarðar í fleiri ár, á
fiðlu, píanó og svo söng hjá
Guðrúnu Jónsdóttur. En í
rauninni fór ég í Listaháskól-
ann fyrir hálfgerða tilviljun,
ég ætlaði alltaf í leiklist. En
svo vatt söngurinn uppá sig
og varð alltaf meira og meira
spennandi.

– Hvað ertu kominn langt í
Listaháskólanum?

„Ég er að útskrifast núna í
vor og verð með útskriftartón-
leika í lok apríl og er ég á
fullu að undirbúa þá núna.“

– Á hvaða braut ertu þar?
„Tja, kannski hægt að kalla

það einsöngvarabraut, ég út-
skrifast með B.Mus. gráðu og
stefni svo á að fara út í haust.
Ég er einmitt núna að reyna
að velja skóla en mig langar
helst til Þýskalands eða Aust-
urríkis. Mig langar að bæta
þýskuna mína meira og læra
hana almennilega.

– Þarf maður að vera búin
með ákveðið mörg stig þegar
maður byrjar í Listaháskólan-
um?

„Ég held það sé miðað við
að maður sé búin með 7. stig.
Þetta er náttúrulega fram-
haldsnám á háskólastigi.“

Nótt í FeneyjumNótt í FeneyjumNótt í FeneyjumNótt í FeneyjumNótt í Feneyjum
– Þú tókst nýlega þátt í upp-

setningu óperettunnar Nótt í
Feneyjum, hvernig kom það

til?
„Já, því lauk í byrjun apríl.

Þetta var upphaflega sam-
starfsverkefni Listaháskólans
við Íslensku óperuna en nú er
Óperan ein með þetta verkefni
sem kallast Óperustúdíó Ís-
lensku óperunnar, en Glitnir
er stór bakhjarl þess. Íslenska
óperan býður lengra komnum
söngnemendum í prufur en
þær voru haldnar sl. haust. Ég
rétt náði prufunum því svo
fór ég sem skiptinemi til Salz-
burg. Það voru um 50 manns
held ég sem sóttu um. Þetta er
semsagt mjög vinsælt.“

– Þannig að þú hefur verið
heppin að hreppa hlutverk,
eða bara svona góð.

„Já, ég myndi segja það,
allavega mjög heppin. Ég
hlaut eitt aðalhlutverkið, söng
hana Anninu sem er þjónustu-
stúlka á veitingastað. Ég er
alveg hætt að reyna að útskýra
út á hvað óperan gengur, sögu-
þráðurinn er mjög flókinn eins
og oft er í óperum. En þetta
snýst um ástir og afbrýðisemi,
dulargervi og misskilning, og
er allt á léttu nótunum. Óper-
ettan á að gerast í Feneyjum,
en leikstjórinn staðfærði sög-
una, svo þetta fór fram á barn-
um Venezia í miðbæ Reykja-
víkur, frekar fyndið allt sam-
an.

Þetta var alveg frábært tæki-
færi sem við fengum þarna,
um það bil 80 nemendur, bæði
til að koma fram og til að
kynnast öllu því sem liggur á
bakvið svona óperuuppfærsl-
ur, en þetta er heilmikil vinna.
Óperan setur þetta upp eins
og aðrar sýningar, þetta er pro-
fessional dæmi, nema bara að
því leytinu til að það eru nem-
endur í öllum hlutverkum, en
hljómsveitin er einnig skipuð
nemendum. Hljómsveitar-
stjórinn, Daníel Bjarnason er
líka nemi, hann stundar nám
við hljómsveitarstjórn úti í
Þýskalandi og er alveg frábær.
Ég vona að ég fái aftur tæki-
færi til að vinna með honum,
en leikstjórinn kom frá Vínar-
borg og heitir Uschi Horner.“

– Þú fórst semsagt út sem
skiptinemi?

„Já, ég fór út síðustu önn,
var í fjóra mánuði í Salzburg í
Austurríki, við Mozarteum
tónlistarháskólann. Yfirleitt
hvetja kennararnir okkur til
að fara út en það er samt mjög
misjafnt. Maður getur verið
mjög óheppinn með kennara
og lent í miklum vandræðum
úti, ekki allir treysta sér í það.
Elísabet Erlingsdóttir, söng-
kennarinn minn hvatti mig til
að fara og hún benti mér á
þennan kennara í Mozarteum.
Það hafa þó nokkrir Íslend-
ingar verið hjá henni og eru
enn, hún heitir Martha Sharp
og er alveg rosalega fín, kenn-
di mér margt. Ég er mjög
ánægð með tímann þarna úti
og það getur verið að ég fari
aftur þangað í haust, hver
veit?“

– Hvernig er með tríóið sem
þú varst í, Dýas, er það enn
starfandi?

„Nei, því miður er það mjög
lítið starfrækt um þessar
mundir. Það eru önnur verk-
efni sem taka allan okkar tíma.
En við erum ennþá góðar vin-
konur að sjálfsögðu og hver
veit nema við eigum eftir að
spila aftur saman, það er meira
að segja mjög líklegt“, segir
Herdís Anna.

Burtfarartónleikar Herdísar
Önnu verða í Salnum í Kópa-
vogi 29. apríl nk. kl. 16. Herdís
segir hitt og þetta verða á dag-
skránni, blanda af ljóðum,
óperuaríum, íslenskum verk-
um og norrænum. Frítt er inn
á tónleikana og eru allir vel-
komnir.

– gudrun@bb.is

„Skíðavikan gekk bara rosalega vel, ég held að við höfum slegið met og það hafi aldrei
jafn margir verið hér á Ísafirði um páskana, ekki svo lengi sem elstu menn muna. Ég
er ekki kominn með neinar nákvæmar tölur, á eftir að skoða það. Þeir viðburðir sem
voru haldnir gengu mjög vel en það þurfti reyndar að fresta Garpamótinu og skíðaferðinni
í Önundarfjörð vegna veðurs, og nammiregninu því það var ekki flugveður. En annars
gengu viðburðir mjög vel. Skíðaskotfimin stendur uppúr varðandi skíðavikuna, það
var frábært veður og aðstæður rosa flottar og góð þátttaka. Snjóbrettamót Eimskipa á
Sundahöfninni heppnaðist líka mjög vel og við þökkum Eimskipum kærlega fyrir
frábæra aðstoð. Svo náttúrulega rokkhátíðin, ég held að Harmonikkufélagið og Húsið
á sléttunni standi þar uppi sem sigurvegarar, ef þetta væri keppni. Nú erum við að gera
upp bókhaldið og vinna í peningamálunum, allt þetta leiðinlega.“
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Notalegt að þvælast um Róm Friður

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Haukur Magnússon, heimspekinemi og rokkari

Lagalisti fyrir ímyndað matarboð
„Mér þykir auðvitað

kjánalegt að velja bara 10
eða 12 lög á svona lista, enda
er ég einn fjölmargra sem
beinlínis sækja sjálfsmynd
og andlegt hreysti sína í þá
tónlist sem er í gangi hverju
sinni. Uppáhaldslög breytast
jafn skjótt og veðrið og því
er svona listi alltaf tilfall-
andi. Sá hér að neðan er fyrir
ímyndað matarboð þar sem
ljúfu rauðvíni er skolað nið-
ur með steiktum rauð-
sprettuflökum og góðu salati
í góðra vina hópi. Að sjálf-
sögðu með kertaljósum og
samræðum.“

1. Off Your Face
– My Bloody Valentine
MBV gáfu út eina allra

bestu plötu 10 áratugarins,
sú heitir Loveless og þó þú
hafir kannski ekki heyrt hana
(en þá ættirðu að bæta úr því
hið fyrsta), þá hefurðu heyrt
milljón lög sem sækja beint
í hana. Þetta lag var ekki á
henni, er B-hlið af smáskífu,
en segir svo margt og kemur
ýmsu til skila.

2. Academy Fight Song
– Mission of Burma

Þessi hljómsveit starfaði í
nokkur ár við upphaf níunda
áratugar og lagði þá grunn að
því sem í dag er kallað indí-
rokk. Lagið er mjög einkenn-
andi fyrir þá; melódískt, erfitt
og aðeins pólitískt og skrýtið
en samt aðallega melódískt.
MOB höfðu fyrir reglu að
spila óþolandi hátt á tónleik-
um og þurftu fljótlega að
leggja niður störf vegna
heyrnarskemmda gítarleikar-
ans.

3. I will dare
–The Replacements

Þetta lag segir einhvern-
veginn allt sem segja þarf
þegar líða tekur á föstudags-
kvöld. Hljómsveitin var líka
æði, alltaf við það að hætta,
plöguð af alkóhólisma og
rugli en alltaf samt með putt-
ann á einhverju glæsilegu og
innblásandi. Níundi áratug-
urinn var ansi merkilegur í
rokktónlist…

4. Celebrated Summer
– Hüsker Dü

...líkt og þessi hljómsveit
ber glögg merki um. Hófu
ferilinn sem útúrspíttað pönk-
band og þróuðust yfir í bítla-

lega melódískt og fínt popp,
þó alltaf með pönk-anda. Þetta
lag er tregablandið, kraftmikið
og fallegt.

5. 40 Days– Slowdive
Þetta lag er rólegt en kröftugt

og til þess fallið að gefa draum-
kennda stemmningu í matar-
boð jafnt sem afmælisveislur.
Slowdive er ein vanmetnasta
hljómsveit allra tíma og ég hef
trú á því að hver sem gæfi
henni færi gæti lært að elska
hana.

6. Lives –Modest Mouse
Þetta lag hentar kannski ekki

alveg í matarboð, er einum of
dramatískt og tilfinninga-
þrungið. En í því eru fólgin
svörin við öllum helstu spurn-
ingum lífsins.

7. Hit ‘em up– Tupac
Tupac Shakur segir Biggie

Smalls til syndanna í mögnuð-
um reiðilestri. “You claim to
be a player, but I fucked your
wife!”. Þó Tupac hafi verið
skotinn til bana, þá vann hann
samt.

8. In Your Eyes– Peter Gabriel
Sem hetjan Lloyd Dobler

(með útvarpstæki yfir höfð-
inu) gerði John Cusack þetta
lag ódauðlegt í kvikmyndinni
‘Say Anything’. Það lætur mér
alltaf líða vel – og ætti með
réttu að hafa sömu áhrif á alla
aðra í heiminum. Allavega þá
sem hafa séð myndina.

9. Love Rhymes With
Hideous Car Wreck

–Blood Brothers
Í ástarsamband-sem-bílslys

lagakvíinni ber þetta af öðr-
um. Rólegt og rómantískt, en
verður svo reitt og ógeðslegt.
Ekki fyrir alla, en þeir sem
fatta eiga gott í vændum.

10. Shine a Light
– Wolf Parade

Spútnikband síðasta árs,
kemur fram á Airwaves í
haust. Frá Kanada. Þetta lag
er um bið eftir lífinu, drekk-
andi vont kaffi á ljótri skrif-
stofu hangandi í von um að
ævintýri kunni enn að gerast.
Og þau gera það. Það þarf
bara að bíða og vona. Og vona.

Aukalag1.
Have You Forgotten?
– Red House Painters

Ef tónlist er tungumál sem

segir það sem orð geta ekki,
þá er þetta lag orð yfir þakk-
læti og angurværð, söknuð
og kertaljós. Það er mjög
fallegt og mátti m.a. heyra í
kvikmyndinni „Vanilla Sky“.

Aukalag2. Það borgar
sig ekki– Paul Lydon
Þessi náungi spilaði á

AFÉS 2004 við mikla ánæ-
gju viðstaddra. Bandarískur
innflytjandi sem tókst á
plötunni „Vitlaust hús“ að
koma fullkomlega til skila
öllu því sem er gott við að
búa á Íslandi. Indælt og gott
og ljúft og æðislegt… og
góður endapunktur á fallegu
matarboði.

Haukur Magnússon.

„Þær eru nokkrar en ætli ég segi ekki
Róm. Það er svo gaman þar, mörg söfn
og veitingahús og þar er margt að gerast.
Mér finnst notalegt að þvælast þar um og
þar má finna fínar búðir, hallir og hús. Þar
er líka alveg botnlaust af kirkjum til að
skoða og allt fullt af rústum, sem flokkast
náttúrulega bara undir söfn. Þetta er allt
saman eitt stórt safn. Ég hef komið þangað
þrisvar sinnum og það er alltaf jafn gaman,
en getur þó verið of heitt um mitt sumar.“

Myndirnar sem fylgja viðtalinu sýna Herdísi Önnu í uppfærslu óperettunnar Nótt í Feneyjum.

Sektuð fyrir
vörslu fíkniefna
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt konu til að
greiða 82.000 krónur í
sekt til ríkissjóðs fyrir
vörslu fíkniefna. Konan var
ákærð fyrir að hafa í nóv-
ember sl. haft í fórum sinni
18,06 grömm af hassi sem
hún kastaði út úr bifreið,
sem hún var farþegi í,
þegar hún varð lögregl-
unnar vör en lögreglu-
menn stöðvuðu för bif-
reiðarinnar á Skeiði í Skut-
ulsfirði. Sakaferill ákærðu
þótti ekki hafa áhrif á
ákvörðun refsingar henn-
ar. Ákærða skal greiða
sektina innan fjögurra
vikna frá uppkvaðningu
dómsins ella sitja sex
daga í fangelsi.

Vilborg Arnardóttir, fram-
kvæmdastjóri Raggagarðs
í Súðavík, fór í fjögurra
daga kynnisferð til Finn-
lands í byrjun apríl, í boði
Jóhanns Helga og Co
ásamt Lappset leiktækja-
framleiðandanum. Lappset
er mjög framalega í þróun
leiktækja um allan heim og
leggur sig sérstaklega eftir
því að hanna leiktæki fyrir
alla aldurhópa. Lögð er
mikil áhersla á að hanna
og smíða leiktæki í garða
og útivistarsvæði. Farið
var í skoðunarferð um
verksmiðjuna allt frá hönn-
un og smíði að pökkun
vörunnar.„Það sem eftir
stendur eftir slíka ferð er
að það var frábært að
heyra að það eru fleiri að
hugsa það sama og
mamman í Súðavík, að
skapa leiksvæði fyrir alla
aldurhópa og skapa
umhverfi þar sem fullornir
geta slakað á og leikið sér
með börnum sínum hálfan
eða heilan dag. Slíkur
dagur getur verið lengi í
minningu barns jafnvel alla
ævi. Lappset í Finnlandi er
með sömu hugsjónina og
framkvæmdastjóri Ragga-
garðs í Súðavík“, segir
Vilborg í ferðasögu sinni á
vef Raggagarðs.

Boðið í
kynnisferð
til Lappset

Enn heyrum við af sjálfsmorðsárásum í Ísrael.  Unglingur sprengir sig
í tætlur og tekur fjölmarga með sér í dauðann.  Við heyrum um að
þúsundi, jafnvel tugir þúsunda, annarra ungmenna eru reiðubúinn að
fara sama veg.  Hatur og heift hefur grafið um sig og stjórnvöld í sum-
um arabaríkjanna ala á þessum sjúka hugsunarhætti.  Ísraelsmenn
bregðast ávallt við slíkum árásum með hefndum.  En eitt blóðbaðið er
framundan.  Hvað er til ráða?  Er hægt að stemma stigu við þessu
með einhverjum aðgerðum?  Margir hafa lagst á sveif með friðar-
öflunum, en hvorki hefur reki eða gengið.  Menn hafa skrifað undir
samninga, en þeir hafa verið brotnir jafnhraðan.  Valdamestu menn
veraldarinnar hafa reynt að leiða menn saman til  sátta án árangurs.
Síðan er sá peningaaustur sem ýmis ríki hafa staðið fyrir í því skini að
friða menn á þessu svæði kapítuli út af fyrir sig.
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Orkubúið býðst til að sjá um bor-
un hitastigulshola í Bolungarvík
Orkubú Vestfjarða hefur

fallist á að taka þátt í borun
þriggja hitastigulshola í Bol-
ungarvík í samvinnu við
Orkusjóð og Bolungarvíkur-
kaupstað, auk þess sem Orku-
búið hefur boðist til þess að
vera í forsvari fyrir verkefninu
og sjá um öll útgjöld og upp-
gjör vegna þess en heildar-

kostnaður við verkefnið er
áætlaður vera 2,3 milljónir
króna með virðisauka. Eina
skilyrðið sem Orkubú Vest-
fjarða setur fyrir þessum
samningi er að verði árangur
af verkefninu sem nýtist öðr-
um en Orkubúinu þá verði
því endurgreiddur útlagður
kostnaður. Þessi tillaga var

tekin fyrir í bæjarráði Bolung-
arvíkur á dögunum og sam-
þykkti ráðið ofangreinda verk-
tillögun.

Eins og sagt hefur frá vildu
bæjaryfirvöld í Bolungarvík
nýta sér tækifærið sem gefst
þegar bergrannsóknum vegna
jarðgangnagerðar lýkur á
Óshlíð og nota borinn til að

bora hitastigulsholur áður en
hann verður fluttur af svæð-
inu. Framkvæmdar hafa verið
svokallaðar viðnámsmæling-
ar í Bolungarvík sem sýna að
líkur eru á að heitt vatn sé að
finna í jörðu á þeim þremur
stöðum sem stendur til að bora
á. Nú á að staðfesta það.

Það var ríkisstofnunin ÍS-

OR sem gerði tillögur um
staðsetningu holanna, en hún
hélt kynningarfund fyrir sveit-
arstjóra á norðanverðum Vest-
fjörðum þann 9. mars sl. Vart
þarf að taka fram hversu miklu
getur munað við hitaveitu-
kostnað fyrir bæjarfélag og
íbúa þess finnist nýtanlegt
hitavatn í jörðu.

Orðið hitastigull er sjálfsagt
nýyrði fyrir mörgum lesend-
um. Við jarðhitaleit er oft
stuðst við hitastigul, en það er
mælikvarði á hve hratt hitastig
hækkar með dýpi. Boraðar eru
grunnar hitastigulsholur og
hitinn mældur. Loks er reikn-
að út hve mikill hitastigullinn
ætti að vera á 1 km dýpi.

Slasaðist
illa á skíðum
í Tungudal
Rúmlega sextugur Ísfirð-

ingur slasaðist illa á skíða-
svæðinu í Tungudal á Skír-
dag. Maðurinn mun hafa
verið að skíða þar sem bratt-
ast er er hann missti jafn-
vægið með þeim afleiðing-
um að hann lenti illa og
rann niður hlíðina. Maður-
inn, sem var reyndur skíða-
maður, var fluttur með
sjúkraflugi til Reykjavíkur
þar sem hann gekkst undir
greiningu á heila- og tauga-
skurðdeild Landspítala Há-
skólasjúkrahúss.

Samkvæmt upplýsingum
blaðsins mun maðurinn
hafa lamast varanlega upp
að höndum.

Íslandsmeistaramótið í skíðaskot-
fimi 2006 var haldið í blíðskaparveðri
á Seljalandsdal á skírdag. Keppendur
voru þrettán í kvennaflokki og fjórtán
í karlaflokki. Íslandsmeistari karla
varð Arnar Björgvinsson og Sólveig
G. Guðmundsdóttir varð Íslandsmeist-
ari kvenna.

Skíðaskotfimimótið var haldið í
samvinnu Skotíþróttafélags Ísafjarðar
og göngudeildar Skíðafélags Ísfirð-
inga. Keppt var í skíðaskotfimi á Ísa-
firði nokkur ár í röð, en keppni lá niðri
í nokkur ár þar til hún var endurvakin
í fyrra í tengslum við Skíðavikuna
þótti takast einstaklega vel. Áhuga-
sömum er bent á að úrslitin í heild
sinni má nálgast á vef Skíðafélags
Ísafjarðar á slóðinni snjor.is. Frá Íslandsmeistaramótinu í skíðaskotfimi sem haldið var á Seljalandsdal á skírdag.

Arnar og Sólveig Íslandsmeistarar í skíðaskotfimi

Ágætis aðsókn var að skíðasvæði Ísfirðinga um páskana og segist Jóhann Króknes Torfason forstöðumaður skíðasvæðisins vera þokkalega ánægður.
„Þetta var mjög gott fyrripartinn, þ.e. á skírdag og föstudaginn langa, svo lentum við í snjó og úrkomu en það var opið alla daga. Það voru mjög góðar
aðstæður og allt uppá það besta ef við hefðum verið heppnari með veður. Það komu í kringum 2000 manns á svæðið á skírdag og eins á föstudaginn
langa. Það voru allir í skýjunum á skírdag, það var alveg draumur í dós og var talsvert um fólk á göngusvæðinu líka“, segir Jóhann. Meðfylgjandi
mynd tók Grétar Sigurðsson á skírdag er skíðamenn hvíldu sig og nutu veðurblíðunnar í faðmi fjalla blárra.                                     – gudrun@bb.is

Annríki
í fluginu

Ekki eru komnar endan-
legar tölur um það hversu
margir flugu til og frá Ísa-
firði um páskana en að sögn
Arnórs Jónatanssonar, um-
dæmisstjóra Flugfélags Ís-
lands á Ísafirði má gera ráð
fyrir að í kringum 1200
manns hafi flogið fram og
til baka. Allar vélar komust
tímanlega til skila að und-
anskilinni seinni vélinni á
föstudeginum langa. Gríð-
arlega mikið var að gera á
flugvellinum á mánudag
þegar alls sjö vélar fóru um
völlinn.

„Það er alltaf mest á gera
á annan í páskum, þetta
hefur verið eins undanfarin
ár“, segir Arnór. „Flugið
hingað dreifðist meira, al-
veg frá föstudeginum fyrir
páska, yfir þá helgi og út
vikuna.     – eirikur@bb.is
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