
Stofnað 14. nóvember 1984 · Fimmtudagur 5. október 2017 · 21. tbl. · 34. árg. ·Ókeypis eintak

Í síðustu umferð Íslandsmótsins 
í knattspyrnu fengu tveir ungir 
leikmenn tækifæri til að spreyta sig 
með meistaraflokki Vestra. Þetta eru 
Guðmundur Arnar Svavarsson og 
Ívar Breki Helgason, báðir fæddir 
árið 2002 og eru því rétt staðnir 
upp úr strigaskónum. Ívar Breki var 
15 ára og 265 daga gamall þegar 
leikurinn fór fram og Guðmundur 
Arnar 14 ára og 329 daga gamall.

Drengirnir stóðu sig vel og munu 
væntanlega og vonandi festa sig 
í sessi sem reglulegir leikmenn 
meistaraflokks í framtíðinni. 

Það er ekki algengt að svo ungir 
leikmenn fái tækifæri í knatt-
spyrnunni, enda mikil líkamleg 
átök í þessum leikjum. Það verður 
forvitnilegt að sjá hvernig þeir 
félagar, og allir þeirra liðsfélagar 
í 3. flokki Vestra, þroskast í náinni 

framtíð í þeirri von að Vestri geti 
stillt upp fleiri heimamönnum í 
liði sínu.

Á myndinni má sjá þá félaga í 
svokallaðri Hæfileikamótun KSÍ, 
en þangað eru valdir leikmenn sem 
líklegir þykja til framtíðarverka í 
yngri landsliðum Íslands í knatt-
spyrnu.

Starfsmenn Suðurverks 
og tékkneska verktakafyrir-
tækisins Metrostav sem eru 
að grafa Dýfjarðargöng eru 
komnir 111 m inn í fjall-
garðinn milli Arnarfjarðar 
og Dýrafjarðar. Þrjár vikur 
eru síðan gangagröftur hófst 
og með hverri vikunni eykst 
gangurinn. Í fyrstu vikunni, 
sem ekki var heil vinnuvika, 
voru grafnir 15 m, í viku tvö 
komust þeir í 43 m og síðustu 
viku 52 m. Mestmegnis af 
efni úr göngunum er keyrt 

í vegfyllingar. Á athafna-
svæðinu  í  Arnar f i rð i 
er unnið að uppsetningu 
skrifstofuaðstöðu.

Lengd ganga í bergi er 
áætluð 5.301 m, vegskálar 
144 m og 156 m eða samtals 
300 m. Heildarlengd ganga 
með vegskálum er áætluð 
5.601 m.  Hæð vegskálaenda 
er 35 m y.s. í Arnarfirði og 
67 m y.s. í Dýrafirði.  Gólf 
í göngum fer mest í 90 m 
y.s. í miðjum göngunum og 

Komnir 111 metra inn í fjallið

er mesti lengdarhalli 1,5%.  
Þversnið er samkvæmt norsk-
um reglum og nefnist T8, 
breidd þess er um 8,0 m í 
veghæð, þverskurðarflatarmál 
53 m2.   

Í göngunum eru 10 útskot, 
þar af fjögur snúningsútskot.  
Inni í göngunum eru 4 
steypt tæknirými og 2 lítil 
fjarskiptahús utan ganga.  
Göngin eru malbikuð með 
steyptum upphækkuðum 
öxlum.   

Nýr vegur verður byggður 
beggja vegna gangamunna.  
Nýir vegir eru u.þ.b. 3 km 
Arnarfjarðarmegin og 4,8 km 
Dýrafjarðarmegin, samtals 
um 7,8 km auk tenginga.  
Vegurinn verður 8 m breiður 
með 7 m akbraut.  

Rafmagnsbúnaður og ör-
yggisbúnaður er fjölþættur, 
mest af búnaðinum er í 4 
tæknirýmum, meðal annars 
4 spennistöðvar.  Símaskápar 
eru einu skáparnir sem fest-
ir eru á veggi ganga, allir 
aðrir rafbúnaðarskápar eru 
í tæknirýmum.  Loftræsi-
blásarar 1 m í þvermál, eru 16 

og eru tveir og tveir saman á 4 
svæðum við tæknirýmin inni 
í göngunum.   

Í göngin skal leggja há-
spennukapla, 3 einleiðara 
fyrir 132 kV spennu.  Þetta 
er gert fyrir Landsnet, en 
Vegagerðin kemur sem 
verkkaupi fram fyrir hönd 
Landsnets í verkinu.   

Í tengslum við vegagerð að 
göngum þarf að byggja nýjar 
brýr á Mjólká (14 m) og Hófsá 
(16 m).  Einnig þarf að byggja 
bráðabirgðabrú á Hófsá. 

Ungir og efnilegir leikmenn fengu að spreyta sig
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Fjölmenni við opnun 
Blábankans

Sigmundur Þórðarson íbúi 
á Þingeyri flutti ávarp við 
opnuna Blábankans á Þingeyri 
á dögunum og lýsti mikilli 
ánægju með þetta framtak 
og hann bindur mikla vonir 
við starfsemina. Sigmundur 
sagði að bylting væri fram-
undan í samfélaginu þegar 
Dýrafjarðargöng opnast og 
margt jákvætt að gerast. 

Arna Lára Jónsdóttir og 
Þórarinn Gunnarsson frá Ný-
sköpunarmiðstöð óskuðu 
Dýrfirðingum til hamingju 
með þessa samfélagsmiðstöð 
sem Blábankanum er ætlað 
að vera. Hugmyndin kom 
upphaflega frá forstjóra 

Nýsköpunarmiðstöðvar en hefur 
þróast og þroskast í meðförum 
þeirra aðila sem að hafa komið.

Stofnendur Blábankans eru 
Vestinvest ehf, Ísafjarðarbær og 
Simbahöllin en bakhjarlar og 
samtarfsaðilar eru, Samgöngu- 
og sveitastjórnarráðuneytið, 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Landsbankinn, Arctic Fish, 

Snerpa, Ísafjarðarbær, Verkvest, 
PricewaterhouseCoopers og 
Pálmar Kristmundsson.

Hægt er að fylgjast með 
Blábankanum á heimasíðu 
hans.

http://www.blabankinn.is/

Blaðið hefur nú göngu sína á ný eftir langt sumarfrí, það 
mun koma út vikulega í október, tvisvar í nóvember og tvisvar 
í desember. Það er í þessu sem öðru að haga þarf seglum eftir 
vindi.

Enn og aftur göngum við til kosninga og teljum það ekki 
eftir okkur, enda létt verk og löðurmannlegt fyrir hinn almenna 
kjósenda að „dressa“ sig upp á góðum degi og mæta á kjörstað. 
Heldur stærri eru verkefnin sem bíða þeirra sem vilja starfa 
fyrir okkur á alþingi, fyrst þarf að berjast við samflokksmenn 
um viðunandi sæti á framboðslista og síðan að sannfæra 
kjósendur um ágæti sitt. Langflestir ganga til þessara starfa 
með einlægan vilja til að gera gagn fyrir land sitt og þjóð, 
vinna að almannahagsmunum eftir bestu getu og fyrir það 
skal þakka. Það eru svo mismunandi skoðanir á hvað er 
landanum fyrir bestu og hvernig skal unnið að bættum hag, 
það er ágreiningur um hvar skóinn kreppir og hvers hag á að 
bæta fyrst. Kjósendur verða að hlusta með gagnrýnum huga, 
er innistæða fyrir loforðum, fylgir hugur máli og hvað segir 
sagan. Stjórnmálaflokkar verða að una því að vera dæmdir 
af verkum sínum.

Stjórnmálamönnum sem segja ekki satt, leyna upplýsingum 
og reyna að komast hjá að greiða sitt til samfélagsins skulum 
við kurteislega hafna og velja frekar þá sem kunna að haga sér.

Bæjarins besta og bb.is verða galopin fyrir allri pólitískri 
umræðu og eru bæði frambjóðendur og kjósendur hvattir til 
að tjá sig. Eðli málsins samkvæmt er ekki pláss fyrir allt í 
Bæjarins besta en bb.is tekur lengi við. 

Bryndís Sigurðardóttir
Ritstjóri

„ Hér njótum við hlunninda!“
Þetta er staðhæft í tillögu að svæðisskipulagi Dalabyggðar, 

Reykhólahrepps og Strandabyggðar sem birt hefur verið á verkefnisvefnum 
www.samtakamattur.is

Í tillögunni er sett fram sameiginleg stefna sveitarfélaganna um eflingu 
atvinnulífs og byggðar með áherslu á nýtingu sérkenna og auðlinda 

svæðisins.  
Svæðisskipulagstillagan verður kynnt á opnum fundum 

í sveitarfélögunum þremur á næstunni: 
Í Dalabúð, 10. október, kl. 20:00-21:30

Í Reykhólaskóla, 11. október, kl. 17:00-18:30
Í Grunnskóla Hólmavíkur, 12. október, kl. 17:00-18:30

Íbúar sveitarfélaganna og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til að mæta. 

Hægt er að senda inn ábendingar við tillöguna til 28. október 2017. 
Þær skulu stílaðar á: 

Svæðisskipulagsnefnd Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar, 
b.t. formanns - Ingibjargar Emilsdóttur, skrifstofu Strandabyggðar, 

Höfðagötu 3, 510 Hólmavík. 
Einnig má senda ábendingar með tölvupósti til:

 ingaemils@strandabyggd.is

Svæðisskipulagsnefnd 
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Framboðsfrestur vegna kosninga til Alþingis, sem fram eiga að fara laugardaginn 28. október 
2017, rennur út kl. 12:00 á hádegi föstudaginn 13. október 2017.

Framboð í Norðvesturkjördæmi skal tilkynna skriflega til yfirkjörstjórnar kjördæmisins, 
sem veitir þeim viðtöku á Hótel Borgarnesi, Egilsgötu 16, Borgarnesi, föstudaginn 13. 
október 2017 frá kl. 09:00-12.00.

Á framboðslistum skulu vera nöfn 16 frambjóðenda, hvorki fleiri né færri. Tilgreina skal greinilega 
nafn frambjóðanda, kennitölu hans, heimili og stöðu eða starfsheiti. Framboðslista skal fylgja 
skrifleg yfirlýsing allra þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann.

Framboðslista skal og fylgja skrifleg yfirlýsing frá kjósendum í Norðvesturkjördæmi um stuðning 
við listann og fyrir hvaða stjórnmálasamtök listinn er boðinn fram og við hvaða kosningar. 
Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili. Fjöldi meðmælenda skal vera 240 
hið fæsta og eigi feiri en 320. Sami kjósandi má ekki mæla með fleiri en einum framboðslista. 
Komi það fyrir verður kjósandinn ekki talinn meðmælandi neins þeirra. Einnig  skal fylgja skrifleg 
tilkynning frá frambjóðendum listans um það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. 

Til að flýta fyrir yfirferð og vinnslu er mælst til þess að meðmælendalistar verði skráðir með 
rafrænum hætti á þar til gerðu vefsvæði www.island.is áður en þeim er skilað til yfirkjörstjórnar. 
Vakin er athygli á því að skila skal frumritum meðmælendalista til yfirkjörstjórnar á 
tölusettum blaðsíðum í framhaldandi röð. 

Óskað er eftir  að framboðslistum verði skilað á rafrænan hátt skv. leiðbeiningum landskjörstjórnar  
á netfangið  ingi@lit.is.  Form til þess að skrá listann má finna á vef landskjörstjórnar, www. 
landskjor.is, undir almennum leiðbeiningum.

Fundur yfirkjörstjórnar til að úrskurða um framboð, þar sem umboðsmönnum framboðslista 
gefst kostur á að vera viðstaddir, verður haldinn í Hótel Borgarnesi, Egilsgötu 16,  Borgarnesi,  
laugardaginn 14. október 2017 kl. 13:00. 

Meðan á kosningu stendur, laugardaginn 28. október 2017, verður aðsetur yfirkjörstjórnar 
Norðvesturkjördæmis á Hótel Borgarnesi, Skúlagötu 16, Borgarnesi,  þar sem talning atkvæða 
fer fram að loknum kjörfundi  kl. 22:00.  Símanúmer yfirkjörstjórnar Norðvesturkjördæmis er 
860 2181. 

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis 2. október  2017

Frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis

Ingi Tryggvason Oddviti

Kristján G. Jóhannsson

Elís Svavarsson

Katín Pálsdóttir

Júlús Guðni Antonsson
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Ég skrifaði þessa grein í 
Skessuhornið fyrir nokkrum 
mánuðum.  En held að hún eigi 
erindi við fleiri í kjördæminu, 
því útgjöld til vegamála eru 
takmörkuð, og því getur stór-
framkvæmd í vegamálum 
á einum stað haft áhrif á 
framkvæmdir annarsstaðar.  

Hér fyrir neðan er það sem er 
sagt, og það sem er rétt í þessu 
máli.  Ég bendi áhugasömum á 
að lesa evrópureglurnar.  Það 
er linkur á þær neðst.  

Umferðarþunginn.
Það sem er sagt:
„Umferðin er orðin svo 

mikil að göngin anna henni 
ekki.  Þau standast ekki 
evrópureglur, og það er oft 
biðröð þar.“  

Það sem er rétt:
Núna fara 8000 bílar 

um göngin á hverjum degi 
þegar mest er. Samkvæmt 
evrópustöðlum  geta  svo-
kallaðir 2+1 vegir annað 
20000 bílum á hverjum degi.  
2+1 vegur er stundum 2 
akreinar og stundum ein.  

Þannig vegur er á Hellisheiði.  
Fegurðin við slíkan veg er að 
dýrustu kaflarnir geta verið 
1 akrein í hvora átt.  Þá 
venjulega með stálvír á milli 
akreina.    Slíkur vegur er 
miklu ódýrari en 2+2 vegur 
(tvær akreinar í hvora átt).  
Ef gerður væri slíkur vegur á 
kaflanum milli Akraness og 
Reykjavíkur, væri augljóst að 
göngin yrðu einbreið áfram, 
en aðrir kaflar á leiðinni yrðu 
tvíbreiðir.   En nú virðist eiga 
að byrja á dýrasta kaflanum og 
tvöfalda hann!  

Biðraðirnar í göngunum 
hverfa þegar gjaldskyldan 
fellur niður á næsta ári. 

Öryggiskröfur.
Það sem er sagt:
„Öryggiskröfur Evrópu-

sambandsins kalla á að göngin 
verði tvöfölduð.“

Það sem er rétt:
Reglur Evrópusambandsins 

kveða á um að þegar 2000 bílar 
fara í hvora átt (4000 á dag), 
þurfi flóttaleið úr göngunum 
vegna hættu á eldsvoða.  

Flóttaleiðina má gera með 
manngengum göngum til 
hliðar við núverandi göng, 
eða undir veglínunni.  Breidd 
gangnanna gæti verið 10 
sinnum minni en ný bílagöng, 
og þar af leiðandi allt að 10 
sinnum ódýrari.  Það eru 
séríslenskar reglur (mögulega 
er Noregur með í því) að það 
þurfi ekki flóttaleið fyrr en 
þegar 8000 bíla markinu er 
náð.  Svo ef þessi göng væru á 
meginlandi Evrópu, væru þau 
búin að vera ólögleg í mörg ár.  
Ef menn vilja flýta sér að bæta 
úr öryggismálunum, gera þeir 
þjónustugöng.  Það er miklu 
fljótlegra að koma þeim upp 
en nýjum bílagöngum.

Staðan núna:
Þetta mál virðist vera 

ótrúlega langt komið í 
kerfinu.Vegagerðarmaður 
sem ég talaði við, sá ekkert 
nema ný bílagöng.  Kom 
samt ekki með nein rök 
gegn þjónustugöngum.  
Vegamálastjóri talar um 
ný bílagöng. Og þetta er 

í tillögum vinnuhóps um 
samgönguáætlun vesturlands 
2017 – 2029.  Gísli Gíslason 
hafnarstjóri Faxaflóahafna 
og stjórnarmaður í Speli, er 
formaður vinnuhópsins.  

Niðurlag.
Það er mikilvægt að 

fjármunir hins opinbera 
séu notaðir af skynsemi:  
Fyrir heildina, en ekki fyrir 
sérhagsmunahópa.  Því hvet 

Af hverju þurfum við ný Hvalfjarðargöng

ég þá sem lesa þessa grein, 
að spyrja sitt þingmannsefni 
hvaða skoðun hann/hún hafi 
á þessu máli. 

Kveðja, Reynir Eyvindsson, 
Akranesi

Reglur Evrópusambandsins 
má finna á þessari slóð:

h t t p : / / w w w. r e y n i r e .
internet.is/blogg/

Reynir Eyvindsson
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MJÓLKIN
GEFUR STYRK

D-vítamínbætt léttmjólk bregður sér tímabundið í nýjan búning. Markmiðið er að safna 
15 milljónum króna fyrir Landspítala til kaupa á tækjum sem bjarga mannslífum. 
Um er að ræða svokallaða „kusu“ eða CUSA-skurðtæki ásamt barkaspeglunartæki. 
30 kr. af hverri seldri fernu renna til þessa góða málefnis. Nánar um átakið á ms.is

KUSU Á SPÍTALANN!
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VÍRUS GARGA TVEIR 
EINS VESALINGS JURT
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 EINS
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STAFUR

TÖNG
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RÁF
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TUNNUR

MJÖG

SAMTÖK

SNÍKJUR

ÞANGAÐ 
TIL
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VARA

KVK NAFN

RÍKI Í 
ASÍU

ÁTT

SPYRJA

HERBERGI

Í RÖÐ

PRÓF-
GRÁÐA

LÉREFT

VILJA
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LIÐUGUR
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Þorskafjörður í haustlitunum
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Íbúafundur á Ísafirði

Grænigarður

Heimsfræg gangbraut

Maraþonahlauparar

Bráðungur blakari
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

EFTIR-
SÓKN GERÐ HÆTTA FRÓN HLÓÐIR

HKURTEIS Á T T V Í S
ÆERTA S A

KÆR-
LEIKUR

ÖRLÁTUR Á S T
LKENNI-

MARK Ó G KUSK

VISNA L Ó
K I S S A BÁTUR

HRESSIR
KJAFTUR

GELT G I N
TÓNLIST

VARNAÐAR-
ORÐ P Ö N K

HÁSIN

S
FRUM-
DRÖG

SKVETTA

Ó

H Ö G U N ORSAKA

OF LÍTIÐ V A L D AFYRIR-
KOMULAG

Á R Á S HINDRUN

TRÉ V Ö R N SKRAF JATLAGA

S V
MJÖG

SLÁTTAR-
TÆKI A F A R

UPP-
HRÓPUN

NÆGILEGA A H AÁTT

V A L YNDI

KRINGUM U N U N Í RÖÐ

ILLFÆR J KKOSTUR

E R J U R KVITTUN

GÖNGULAG N Ó T A FIKTA

I

R

TUNNUR

ÓLÁNS

Æ

Á

F

M

I

U

L

R

S

ÍÞRÓTT

TVEIR EINS

SEYTL

BÓK-
STAFUR

G

V

O

Æ

L

T

F

LVESALINGS

F

A

Ó

F

R

Æ

VELGJA

T

INNVOLS

GUBB

A

I

FROSKUR

Ð

K

U

A

R

R

TALA

T

I

A

YFIRGAF

SNÍKILL

G

S

G

U

SPEKT

ÓVILD

Ð

H

A

Æ

SKÓA

G

J

Ð

Á

FUM

SKJÓL

R

F

N

Á

A

TTVEIR 
EINS

ÞRÁBIÐJA

SKÆRUR

St jó rnmá l  e ru  e i l í f t 
umræðuefni hér á landi sem 
annars staðar.  Íslendingar 
búa við lýðræði og sjálfstæði 
sem er ungt að árum. Að 
geta tekið ákvarðanir fyrir 
hönd þjóðarinnar leggur þunga 
ábyrgð  á  þá sem setja lögin 
í landinu. Það var vissulega 
gleðilegt þegar upplýst var 
nýlega að heimildir til þess 
að veiða þorskinn myndu 
væntanlega verða auknar 
verulega.  Það leiðir hugann 
að kvótakerfinu á Íslandi sem 
hlýtur þá að vera að sanna gildi 
sitt með afgerandi hætti.  Nei,  
ekkert er fjær lagi.  Hægt var 
vissulega að takmarka veiðar 
fiskistofna án þess opna fyrir 
frjálst framsal aflaheimilda sem 

hefur smátt og smátt haft þau 
áhrif að nánast eyðileggja ýmsar 
sjávarbyggðir landsins. En það 
eru ekki aðeins hinar fjölmörgu 
litlu sjávarbyggðir sem líða 
fyrir þetta.  Nú á að takmarka 
afkomu fólks í Þorlákshöfn 
og á Akranesi með þessum 
hætti.  Framsóknarflokkurinn 
stóð illu heilli að innleiðingu 
kvótans og frjálsa framsalsins á 
sínum síma og það er tímabært 
að viðurkenna það og reyna 
eftir mætti að bæta fyrir það. 
Það gerist tæplega á meðan 
stórútgerðir ráða ferðinni. 
Að viðhalda ásættanlegum 
lífskjörum hefur of víða reynst 
erfitt en margnefnt kvótakerfi 
í fiskveiðum hefur komið af 
stað stórkostlegri misskiptingu 
eigna og tekna í landinu.

Nýir  le iðtogar  Fram-
sóknarflokksins hafa vakið 
vonir um  kraftmikla þátttöku 
flokksmanna í góðum málum 
og að flokkurinn næði þeim 
styrk að hafa áhrif í stjórn 
landsins.  Deilur og togstreita 
forystumanna er hins vegar 
ekki vænlegt til þess að laða 
fólk að flokknum og mál að 
linni.  Ekki er ásættanlegt að 
flokkurinn mælist aðeins í 
skoðanakönnunum í kringum 
10%.  Ef ekki verður fljótlega 

breyting hér á er hætt við 
að fólk missi trúna á það að 
flokkurinn sé líklegur til gera 
mikið fyrir fólkið í landinu  
Samvinnumenn hafa ekki 
fundið taktinn á landsvísu á 
síðari árum,  mest fyrir sorglegt 
samstöðuleysi forystumanna 
þeirra. Þegar þannig háttar til 
er eðlilegt að félagshyggjan 
þorni á rótinni. Það er líka svo 
að forysta  Framsóknar virðist 
forðast mjög að nefna samvinnu 
í ræðu eða riti og mætti oftar 
minna á áherslur flokksins um 
manngildi ofar auðgildi. Í dag 
finnur eldra fólkið sig hundsað 
og kemst lítið áfram í sínum 
réttindamálum.  Það býr ekki 
við afturvirkar launahækkanir 
og hinn gamli grunnlífeyrir 
almannatrygginga er af þeim 
tekinn. Síðan bítur endanlega 
hausinn af skömminni að 
skattheimta af ellilífeyrisþegum 
er með þeim hætti að fólk  
hættir á vinnumarkaði af þeim 
ástæðum þótt heilsan leyfi ef 
til vill annað. Það er nokkuð 
augljóst að slíkt hlýtur að stuðla 
að svartri atvinnustarfsemi 
þannig að þetta kerfi er gallað 
og þarfnast endurskoðunar 
þegar í stað. Það eru kjarkmiklir 
stjórnmálamenn sem reyna 
að verja þetta.Hið öfluga líf-
eyriskerfi okkar er með þá 
annmarka að sjóðirnir eru of 
margir og rekstrarkostnaður 
þeirra skerðir of mikið 
lífeyrisgreiðslur. Svo er að 
sjá að þess sé vandlega gætt 
að lífeyrisþegarnir sjálfir 
komi ekki nálægt stjórnum 
lífeyrissjóðanna.  Sjóðs-
félagarnir hafa líka árum saman 
horft á hrópandi misræmi í 
lífeyri ríkisstarfsmanna og 
annarra og fólk á erfitt með að 
horfa fram hjá því.

Sigurður Kristjánsson
 fyrrv. kaupfélagsstjóri

Sigurður Kristjánsson 

Framsókn á tímamótum

Hinir árlegu minningartón-
leikar um hjónin Sigríði Jóns-
dóttur og Ragnar H. Ragnar verða 
haldnir í Hömrum laugardaginn 
7.október kl. 16.

Flytjendur á tónleikunum 
er Tríó Sírajón, en það er 
skipað þeim Önnu Áslaugu 
píanóleikara, dóttur Sigríðar 
og Ragnars, Laufeyju Sigurð-
ardóttur fiðluleikara og Einari 
Jóhannessyni klarinettleikara 
en þau eru bæði náskyld Sigr-
íði Jónsdóttur. Öll eru þau í 
framvarðasveit íslenskra tón-
listarmanna. Efnisskrá tón-
leikanna er sérlega áhugaverð, 
frönsk og rússnesk tónlist sem 
einkennist af ástríðum og fágun 
en ekki síst kátínu. 

Sigríður Jónsdóttir (1922-
1993) og Ragnar H. Ragnar 
(1898-1987) voru sannkallaðir 
brautryðjendur á sviði ísfirsks 
tónlistarlífs og þjóðþekkt fyrir 
störf sín í þágu vestfirskra  mennta 

og menningar. Ragnar H. stýrði 
Tónlistarskóla Ísa-fjarðar í 36 ár 
meðfram því að stjórna kórum 
bæjarins, gegna organistastarfi, 
annast tónleikahald auk fjölda 
annarra verkefna á sviði menn-
ingarlífs bæjarins. Sigríður kona 
hans var geysivinsæll kennari 
við bæði Grunnskólann og 
Tónlistarskólann um margra 
áratuga skeið og var hún ekki 
síður en maður hennar virkur 
þátttakandi í menningar- og 
félagslífi bæjarbúa.

Minningartónleikar um Sig-
ríði og Ragnar hafa verið nánast 
árviss viðburður í tónlistarlífi 
bæjarins frá árinu 1988 og er 
jafnan sérstaklega vandað til 
þeirra. Það eru Tónlistarfélag 
Ísafjarðar og Tónlistarskóli 
Ísafjarðar sem standa að tón-
leikunum, en auk þess styrkja 
ýmsir einstaklingar, fyrirtæki 
og stofnanir tónleikana.

Frönsk og 
rússnesk tónlist
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