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 Ína í Hamraborg

– sjá bls. 8 – 14

Í vikuviðtali Bæjarins besta er Jósefína Guðrún Gísladóttir, sem 
flestir þekkja sem Ínu í Hamraborg, en hún stóð þar vaktina um 
áratugaskeið ásamt eiginmanni sínum. Ína hefur frá mörgu að segja, 
enda komið víða við á lífsleiðinni, við fáum að heyra um uppvöxtinn 
á Ísafirði, enskunám í Brighton, ferðalög um heiminn, félagsstörfin, 
Hamraborgarárin og fleira sem á daga þessarar kjarnakonu hefur drifið.

Jósefína Guðrún Gísladóttir
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Um helgina var dómaravals
þáttur í hæfileikakeppninni 
Ísland got Talent sem fram fer 
um þessar mundir á Stöð2. Við 
greindum frá því fyrir skemmstu 
að 13 ára nemandi við Grunn
skólann á Ísafirði, Sindri Freyr 
Sveinbjörnsson hefði lagt salinn 
að fótum sér í keppninni með 
flutningi á laginu When I was 
your man og uppskar hann fyrir 
vikið „já“ frá öllum dómurun

Sindri kominn áfram í 
Ísland got talent

Sindri Freyr að vonum ánægður með að vera kominn áfram í beinar útsendingar

Verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði til leigu
Til leigu er 297,7 m² verslunar- og skrif-

stofuhúsnæði á 1. hæð í Hafnarstræti 19 á Ísa-
firði. Húsnæðið leigist í núverandi ásigkomulagi.  
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband 
við Eignadeild Landsbankans hf. í  netfangið 
margretk@landsbankinn.is varðandi frekari 
upplýsingar. 

um. Þó svo að halda mætti að 
slíkt teldist fella og hann væri 
sjálfkrafa búinn að tryggja sér 
áframhaldandi þátttökurétt í 
keppninni er það ekki svo. Í téð
um dómaravalsþætti í gær réði 
dómnefndin ráðum sínum og 
tilkynnti hvaða 21 atriði kæmist 
áfram í beinar útsendingar sem 
hefjast á sunnudaginn kemur og 
var það mikið gleðiefni að sjá að 
Sindri Freyr væri einn þeirra sem 

fá að spreyta sig áfram í keppn
inni. Hér má sjá hinn gullfallega 
flutning sem kom honum áfram. 

Í dómnefnd Ísland got talent 
eru þau Jakob Frímann Magnús
son, Ágústa Eva Erlendsdóttir, 
Dr. Gunni og Marta María sem 
oft er kennd við Smartland. 
Kynnir keppninnar er Emmsjé 
Gauti.

annska@bb.is

– Sjónarmið –  Hafdís Gunnarsdóttir

Fjölskyldufólk á landsbyggð
inni þarf að flytja til að sækja 
sér menntun. Búferlaflutningum 
fylgir mikill kostnaður fyrir fjöl
skylduna og í raun allt samfélagið, 
sem sér eftir hverjum og einum 
sem flytur í burtu. Svo er ekkert 
víst að það snúi aftur heim. Miðað 
við hvernig gjáin hefur verið að 
aukast milli höfuðborgarsvæðis
ins og landsbyggðarinnar og nú 
eru vaxtarmerki á lofti á höfuð
borgarsvæðinu, þá má með sanni 
segja að það verði sífellt erfiðara 
fyrir landsbyggðarfólk að sækja 
sér menntun.  Mögulegt er að fólk 
á miðjum aldri sem vill skipta um 
stefnu og mennta sig hreinlega 
geti það ekki vegna þess að það 
er of dýrt að flytjast búferlum til 
þeirra borga og svæða sem hafa 

gott þjónustustig hvað menntun 
varðar. Mikilvægi menntunar af 
hvaða toga sem er, er hafið yfir 
allan vafa. Þar af leiðandi þarf að 
vera eins auðvelt að ná sér í aukna 
þekkingu, ekki síst á þessum tím
um þegar upplýsingatæknin er allt 
umlykjandi.  

Þrátt fyrir alla þessa upplýs
ingatækni þá virðist ein internet
væddasta og upplýsingatæknióð
asta land í heimi ekki geta tileinkað 
sér tæknina og aukið framboð 
á háskólanámi, framhaldsnámi, 
námskeiðum eða áhugaverðum 
ráðstefnum í gegnum nýjustu 
tækni. Framboðið er af afar skorn
um skammti og í raun leitun að 
fjölbreyttum námsúrræðum og sér
fræðiráðstefnum. Erlendir háskólar 
eru í auknum mæli að tileinka sér 

tæknina með ærnum tilkostnaði 
sem notendur á endanum greiða. Til 
lengri tíma litið þá má fastlega gera 
ráð fyrir að hefðbundið menntastarf 
muni breytast. Það er ekki langt 
þangað til að hver einstaklingur 
geti klæðskerasniðið það sem hann 
vill læra, hvernig hann vill læra og 
á hvaða tíma sólahringsins hann 
vill læra. Framboðið verður þannig 
að það þarf ekki að fara í mikla 
skuldsetningu til þess að sækja 
sér sérhæfingu og viðurkenning 
á fjarkennslu og fjarnámi verður 
mun meiri en það er í dag.  Það væri 
óskandi að íslenskar menntastofn
anir, sem eiga veita þjónustu í landi 
með mikið dreifbýli, myndu vera í 
farabroddi við að útfæra betri leiðir 
til þess að bjóða upp á allt sitt nám 
í staðnámi og fjarnámi.

Það er samt ákveðin þversögn 
sem felst í því að vera í fjarnámi 
heiman frá sér.  Eldri og vitrari 
konur og menn tala almennt um 
hvað það er nauðsynlegt að öðlast 
víðsýni með því að ferðast og búa 
á nýjum stöðum.  Þetta eru í sjálfu 
sér fullgild rök og það er vissulega 
fræðandi og gaman að kynnast 
nýjum menningarheimum og ekki 
gert lítið úr þeirri þörf að næra 
hugann með þessum hætti. Málið 
snýst hins vegar um val, það þarf 
hver og einn, sama hvar hann býr að 
eiga kost á því að sækja sér aukna 
menntun með því að flytja eða með 
því að gera það þaðan hann sem 
hann býr.  Þetta á í raun að vera 
sjálfsagður hlutur. Jafn sjálfsagður 
og að nota tölvur og nýjustu tækni til 
kennslu og náms. Það eru sjálfsagt 

fáir skólar sem vilja fara aftur í að 
vera með handskrifaðar glærur 
og ljósvarpa og enn færri sem 
vilja bara vera með krítartöflur. 
Fjarkennsla er einfaldlega tæki 
sem þarf að vera staðalbúnaður 
hjá öllum menntastofnunum og 
í raun öllum þeim sem standa 
fyrir fræðandi fyrirlestrum og 
ráðstefnum.

Inn í þetta fléttast líka fjarskipta
samband. Víða á Vestfjörðum er 
fjarskiptasambandið það lélegt 
að það er varla boðlegt. Samhliða 
því að menntastofnanir uppfæri 
sig og fari að vera í farabroddi 
á heimsvísu varðandi nýjungar í 
fjarkennslu tækni  þá er nauðsyn
legt að stjórnvöld tryggi það að 
þessi uppfærsla sé í boði fyrir alla. 

Hafdís Gunnarsdóttir

Er framhaldsnám ekki fyrir landsbyggðarfólk?

Útboð
HAFNARSTRÆTI 19, ÍSAFIRÐI

Viðhald utanhúss
Dagsetning opnunar: 18. mars 2016 
Húsfélagið Hafnarstræti 19 óskar eftir tilboðum 

í verkið „Hafnarstræti 19 viðhald utanhúss“. 
Um er að ræða viðhald og endurbætur ut-

anhúss að Hafnarstræti 19. Viðgerð á múrhúð 
og þakkanti.

Helstu stærðir eru:
Þakkantur 126 m
Endursteining 496 m²
Klæðning svalahandriðs 27 m
Verkinu skal vera að fullu lokið  1. ágúst 2016.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 

3.000 hjá Verkís, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá 
og með 3. mars 2016. Tilboðin verða opnuð 
hjá Verkís h.f. í Stjórnsýsluhúsinu, 3. hæð, 18. 
mars 2016 klukkan 11.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.



fimmtudagur 3. MARS 2016 3

facebook.com/skolahreysti  #skolahreystiMENNTA- OG 
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANS

ÁFRAM 
VESTFIRÐIR!

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er að hefjast.
Grunnskólar á Vestfjörðum etja kappi í Skólahreysti í Garðabæ miðvikudaginn  

9. mars kl. 13:00 í Íþróttahúsi Stjörnunnar. Það er ókeypis inn og við hvetjum alla  
grunnskólakrakka til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í mars og apríl.
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Í bígerð eru Rolling Stones 
heiðurstónleikar hjá vestfirsku 
tónlistarfólki. Tónleikarnir 
verða í Edinborgarsal á mið
vikudagskvöld í Dymbilviku 
og á skírdag og þar verða 
fluttir helstu slagarar þessarar 
dáðu sveitar, auk uppáhalds 
laga þeirra sem að tónleik
unum standa. Valinn maður 
verður í hverju rúmi, en þar 
mun Guðmundur Hjaltason sjá 
um gítarleik og söng, Hlynur 
Kristjánsson plokkar bassann, 
Jón Mar Össurarson slær húð
irnar, Stefán Freyr Baldursson 
spilar á gítar, Stefán Steinar 
Jónsson spilar á hljómborð og 
syngur. Voice stjarnan Hjörtur 
Traustason syngur og það mun 
einnig gera Sunneva Halldóru 
og Sigurðardóttir, en æði langt 
er orðið síðan að krafta hennar á 
söngsviðinu fékkst síðast notið. 
Miðasala fer í loftið á fimmtu
daginn á miðasölukerfinu tix.is. 

annska@bb.is

Vestfirskt tónlistarfólk 
heiðrar Rolling Stones

 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Mánagötu 2, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Útivistarparadís

Spurning vikunnar
Ertu í vanskilum?

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

Alls svöruðu 649.  
Já, sögðu 85 eða 13%

Nei, sögðu 564 eða 87%

Vestfirðir hafa svo sannarlega skartað sínu fegursta undanfarna 
daga, einmunablíða og út um alla glugga blasir við póstkortaútsýni. 
Börn á öllum aldri þeysast um brekkur og dali á skíðum og njóta 
útvistarinnar saman. Þvílík lífsgæði að hafa skíðabrekkur og braut-
ir rétt við útidyrnar. Menningarlífið blómstrar líka sem aldrei fyrr, 
leikfélag Menntaskólans sýnir Litlu hryllingsbúðina, Ísafjarðarbíó 
ber á borð fyrir okkur vandaðar heimildarmyndir innan um allar 
gerðir leikinna kvikmynda og nú þegar þorrablótin eru afstaðan 
hefst undirbúningur fyrir páskagleðina. Aldrei fór ég suður verður 
nú haldin í 13. sinn og maður lifandi hvað það er skemmtilegt tón-
listarfólk sem mætir. Aðstandendur Aldrei eiga mikið hrós skilið 
fyrir úthald og elju, þau ættu öll fá hvetjandi faðmlag, hvar sem 
til þeirra næst. Skíðavikan er ekki síður spennandi og mun vænt-
anlega draga fjölda gesta hingað vestur. Vonandi verða veðurguðir 
með okkur í liði þessa páska svo allir geti notið sín.

Það er ekki nóg með að menning og gleði sé í toppstandi, heldur 
virðist atvinnulífið vera að braggast með komandi vori. Allra handa 
auglýsingar eftir starfsfólki gefa til kynna að hér sé nóg að starfa. 
Hingað vantar fólk og hér er vel tekið á móti fólki.

Pólitíkusar hafa lagt lykkju á leið sína undanfarnar vikur og hent 
í fundi hér á hjaranum, allir lofa þeir að Dýrafjarðargöng verði boð-
in út á árinu, það er óskandi að við það verði staðið. Samgöngur 
hér á milli fjarða eru ákaflega mikilvægir og styður gríðarlega við 
atvinnulífið, báðum megin gangna. Mikil umræða er um raforku-
mál, virkjanir og hringtengingu og ekki ólíklegt að eitthvað sé að 
þokast í þessum efnum. Gætum þó alltaf að náttúrunni og látum 
hana njóta vafans, stóriðja er ekki besta lausnin fyrir okkur.

BS

7. mars í MÍ kl. 11 – 12:30
Kynning á öllu 
háskólanámi á Íslandi
Allir velkomnir!

Umsóknir Um stöðUleyfi fyrir 
gáma og aðra laUsafjármUni

Ísafjarðarbær auglýsir eftir umsóknum um 
stöðuleyfi fyrir gáma, báta og aðra lausafjármuni 
s.b.r. 2.6. kafla um stöðuleyfi í byggingarreglu-
gerð nr. 112/2012. 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is og á skrifstofu 
skipulags- og byggingarfulltrúa Ísafjarðarbæjar, 
þar sem hægt er að nálgast umsóknareyðublöð.

Frestur til að skila inn umsóknum er til 1. apríl 
2016.

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Ísafjarðarbæjar
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Bláberjabragð Vanillubragð Jarðarberjabragð

Bragðgo� skyr að vestan
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VIÐ FÁUM NÝJAR FLUGVÉLAR

ÞAÐ LIGGUR Í LOFTINU

TIL ÞJÓNUSTU REIÐUBÚIN

Tómas Tjörvi Ómarsson  hlaðmaður
Eyrún B. Jóhannsdóttir  flugfreyja
Þórunn Tryggvadóttir  flugmaður
Þorgils Rafn Þorgilsson  flugvirki

Nýju vélarnar eru stærri, hljóðlátari og taka fleiri í sæti  
en eldri vélar félagsins. Farþegar njóta þess að fá meira  
rými í þægilegra flugi og áhöfnin hefur meira svigrúm til  
að bjóða enn betri þjónustu með fleiri og umhverfisvænni  
flugsætum um borð. 
Taktu flugið – styttu ferðalagið og lengdu faðmlagið

FLUGFELAG.IS

ÍS
LE

N
SK

A/
SI
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IS

/F
LU

 7
87

39
 0

3/
16

Stærri vélar Þægilegra ferðalag

Fleiri sæti Hljóðlátari vélar

Aukið rými Umhverfisvænni flugsamgöngur
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Jósefína Gísladóttir er flestum 
Ísfirðingum vel kunn – og þótt 
víðar væri leitað. Ína í Hamra
borg sem stóð þar vaktina í á 
fjórða áratug með manni sínum 
Úlfari Ágústssyni og seinna son
unum Gauti Ágústi, Gísla Elís, 
Úlfi Þór og Axel Guðna. Engum 
sem þangað kom í hennar stjórn
artíð duldist röggsemi þessarar 
kjarnakonu sem óhætt er að segja 
að kalli ekki allt ömmu sína.

Ég varð afar hissa er ég komst 
að því að dögunum að Ína hefði 
aldrei verið í vikuviðtalinu í 
Bæjarins besta og mér fannst 
ekki nokkur önnur leið fær en 
að bæta úr því, enda kona á ferð 
sem sett hefur svip sinn á bæinn 
svo um munar. Á litlum stað 
eru oft tengsl á þvers og kruss 

og mætti ég því í kaffi einn fall
egan eftirmiðdag í síðustu viku 
til tengdamóður minnar, vopnuð 
upptökutæki, ekki í hlutverki 
tengdadótturinnar líkt og ég hef 
verið í lífi hennar síðustu 14 ár, 
heldur sem blaðakona – tilbúin 
til að reka úr henni garnirnar. 

Óskabarnið
Gísli Elís Einarsson og Mar

grét Þórarinsdóttir þráðu ekkert 
heitar en að eignast barn, sem lét 
nokkuð bíða eftir sér, en í janúar
mánuði 1940 meðan að seinni 
heimstyrjöldin var í algleymingi 
og litaði líf heimsbyggðarinnar 
dimmum litum, leit dagsins ljós 
lítil stúlka, dökk á brún og brá. 
Óskabarnið var komið, dóttir sem 
hlaut nafnið Jósefína Guðrún.

Gísli var Ísfirðingur og Mar
grét var innan úr Djúpi og kom 
hún til Ísafjarðar til náms við 
húsmæðraskólann, þar sem hún 
kynntist Gísla. Hann vann í 
Kaupfélaginu og Margrét kol
féll fyrir þessum fallega manni 
sem henni fannst líta út eins og 
Clark Gable. Hún var framan af 
heimavinnandi þar til hún fór svo 
að vinna í rækjunni þegar rækju
vinnslan fór af stað á Ísafirði. 

Ína sá tímana tvenna á upp
vaxtarárunum í foreldrahús
um. Mamma hennar glímdi við 
fæðingarþunglyndi, sem setti 
svip sinn á líf hennar og fjöl
skyldunnar, Ína segir það hafa 
verið þeim systkinunum til happs 
að móðurssystir þeirra, Rósa, hafi 
búið á heimilinu, hún hafi alla tíð 

verið stoð þeirra og stytta.
„Mamma var svolítið slæm 

eftir að hún átti mig, en mun verri 
eftir að hún eignaðist Grétu og 
svo lagðist hún alveg í rúmið eftir 
að Þórarinn fæddist. Sólin lækn
aði hana svo eftir að hún fluttist 
til Reykjavíkur 62 ára gömul. Þar 
skein sólin inn í íbúðina hennar 
allan daginn, allan ársins hring og 
fann mamma aldrei fyrir þung
lyndi eftir að hún flutti suður. 

Mamma þurfti að vera á hreyf
ingu og hafa líf í kringum sig. 
Hún var svo röggsöm að maður 
náði varla að snúa sér við áður 
en hún hafði lokið verkum sínum. 
Pabbi var algjör dundari. Hann 
var með gæsir og kartöflu og 
rabbabaragarð rétt við Engi, sem 
hann sinnti af natni og hjólaði 

inneftir daglega. 
Þau voru alla tíð samkvæmis

fólk, mamma og pabbi og um 
svipað leiti og ég fór til Englands 
var farið að síga á ógæfuhliðina 
hjá þeim. Partíin voru orðin 
algengari og drykkjan meiri. Þá 
fóru menn sem ekki gátu drukkið 
heima hjá sér að venja komur 
sínar til þeirra. Pabba hafði 
alltaf þótt gott að fá sér í glas, en 
mamma fór ekki að drekka fyrr 
en í seinni tíð. Þetta var orðið 
talsvert vandamál og þegar ég 
kom heim frá Englandi, setti ég 
stólinn fyrir dyrnar, þetta varð að 
hætta og rak ég fólk með harðri 
hendi út, systkini mín áttu ekki 
að þurfa að búa við þetta.“

Ína var strax á unga aldri afar 
ábyrg og metnaðargjörn. Til 

 Ína í Hamraborg
Jósefína Guðrún Gísladóttir
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að mynda gekk hún töluverðan 
spöl alla daga vikunnar, nema 
sunnudaga, til að fara og æfa 
sig á píanó sem var henni afar 
mikils virði að fá að gera. Er hún 
hafði gert þetta í á fjórða ár sagði 
mamma hennar „hingað og ekki 
lengra – við kaupum píanó“ sem 
var og gert.

Einnig var hún snemma farin 
að leggja sitt af mörkum til 
heimilisins, í það minnsta að sjá 
um útgjöld fyrir því hvað henni 
sjálfri viðvék. Svo tíu ára gömul 
fór hún að bera út reikninga fyrir 
Kaupfélagið, sem hún bar til 
skuldunauta þess í efri og neðri 
bænum. 

„Með þessu móti kynntist ég 
mikið af fólki, enda var ég alla tíð 
þannig að ég sótti í samskipti við 
eldra fólk. Svo sumarið eftir að ég 
varð 14 ára þá fór ég að vinna í 
Kaupfélaginu og man eftir því að 
eitt sinn kom breskur sjómaður í 
Kaupfélagið og keypti útvarp og 

Ég minnist þess að hafa farið 
til Bandaríkjanna eitt sinn, þar 
sem við Úlfar heimsóttum slóðir 
VesturÍslendinga í Solvang og 
það var alveg stórkostlegt. Þar 
var til dæmis kirkja sem svipaði 
mjög til þeirrar sem hér var og 
ég hugsaði með mér hversu 
frábært það væri ef við gætum 
gert Ísafjörð svona fallegan, en 
þegar ég var að alast upp þá bjó 
fólk hér ekkert við nein gæði. 
Það voru til dæmis yfirleitt bara 
klósett í húsunum en ekkert bað 
og börnin böðuð í bölum fram 
eftir öllum aldri. Ég man þegar 
sundlaugin var opnuð hvað það 
var mikið framfaraskref, þá gat 
fjölskyldan farið saman í sund og 
þvegið sér almennilega.“

Í enskuskóla til Brighton
Ekki var algengt að ungar 

konur á Ísafirði á þessum árum 
hefðu mikið aðrar hugsjónir en 
þær að búa sér fallegt heimili 
og fjölga mannkyninu. Það var 
tíðarandinn. Einhverjar brutust 
til mennta þó það væri brotabrot 
miðað við þær konur sem slíkt 
gera í dag. 

„Á þessum árum var það 
þannig á Ísafirði að við konurnar 
áttum ekkert að læra, það var 
bara þannig. Í besta falli gátum 
við orðið hárgreiðsludömur. 
Enda hafði enginn efni á því að 
mennta sig eða börnin sín. Ef að 
fólk vildi koma börnunum sínum 
til mennta þá þurfti það að flytja 
suður og það var hellingur af 
fólki sem það gerði.“

Ína var alveg ákveðin í að hún 
vildi sjá meira af heiminum og 
ensku vildi hún læra. Svo þegar 
hún var 17 ára ákváðu hún og 
vinkona hennar að þær skyldu til 
Englands að leggja stund á mál
ið. Ekkert varð úr ferð vinkonu 
hennar, sem varð barnshafandi 
áður en til ferðalagsins kom, en 
Ína lagði upp í ferðina nýorðin 
átján ára gömul og tók hún sér 
far til Brighton. 

„Ég byrjaði að lesa og tala 
einhverja ensku þegar ég var 15 
ára. Á meðan að hermennirnir 
dvöldu á Straumnesfjalli komu 
þeir oft yfir á Ísafjörð og fengu 
sér kaffi á Uppsölum. Mér og 
vinkonu minni fannst mjög 
gaman að hitta þá og æfa okkur í 
enskunni. Á þessum tíma var öll 
umræða afar lokuð hér á Ísafirði 
og það mátti til dæmis ekkert 
vera að tala um það ef einhver 
varð ólétt og svona. Það voru 
sérstaklega tveir þarna sem komu 
oft og við spjölluðum mikið við. 
Í eitt skiptið segir annar þeirra að 
hann sé á leið í frí heim, þar sem 
hann ætli að gera konuna sína 
ólétta. Ég og vinkona mín fórum 
næstum því undir borðið því 
okkur fannst þetta svo hryllilega 
vandræðalegt – að einhver skyldi 
bara segja svona. En þetta sagði 
maðurinn rétt eins og hann væri 
að drekka vatn.“ 

ég fattaði næsta dag að ég hefði 
ekki látið hann fá loftnetið sem 
átti að fylgja því. Það var engin 
leið úr því sem komið var að 
koma því í hendurnar á honum 
og ég fékk alveg hryllilega sekt
arkennd og held ég hafi ekki sofið 
í þrjár vikur.“

Fjölskyldan bjó í fallegu 
gömlu húsi við Aðalstræti sem 
nú er búið að rífa.

„Á tímabili var það þannig 
hérna að gömul hús voru bara 
rifin í stað þess að gera þau upp. 
Það var algjör synd, það var 
eiginlega ekki fyrr en Elísabet 
(Gunnarsdóttir, arkitekt) kom 
aftur hingað að þeirri þróun var 
snúið við, guði sé lof. 

Ína fékk inni hjá fjölskyldu 
í Brighton, jafnframt því sem 
hún settist á skólabekk í Davises 
School of English.

„Á heimilinu voru tvær stúlk
ur á svipuðu reki og ég. Önnur 
þeirra hafði fengið lömunarveiki 
sem barn og því gat hún ekki 
notað annan handlegginn. Ég 
vissi aldrei hvað hafði orðið 
um pabba þeirra, en hann virtist 
bara hafa yfirgefið fjölskylduna. 
Konan hafði giftst á nýjan leik 
og virtist það vera algjört mála
myndahjónaband, svo hún gæti 
komist af, en eiginmaðurinn var 
stórskrýtinn. Þetta var algjört 
upplifelsi að vera þarna, þetta 
breytti lífi mínu og blessunarlega 
var ég persónuleiki sem gat vel 
tekið á því að búa þarna.“

Ína hefur haft bein í nefinu frá 
fyrsta degi og kom það sér vel í 
dvölinni í Brigthon.

„Þegar ég var búin að vera í um 
viku, þá kom sænsk læknisdóttir 
sem einnig ætlaði að vera á sama 
heimili. Frúin á heimilinu vildi 
þá setja hana í herbergi með 
mér, en ég sagði að það kæmi 
ekki til greina. Ég hefði greitt 
fyrir að vera í einstaklingherbergi 
og þannig myndi það vera. Það 
fór því svo að sú sænska fór í 
herbergi með dætrunum tveim
ur á heimilinu og ég hélt mínu 
herbergi – eins og um var samið. 

Einn daginn fékk ég fallegt 
bréf frá skólastjóra skólans, sem 
ég geymi enn, þar sem hann sagð
ist harma þá deilu er ríkti að milli 

Íslands og Englands, en þarna var 
Þorskastríðið í gangi og sagðist 
hann vonast til þess að ég yrði 
ekki fyrir neinu aðkasti vegna 
þessa. Ég fann aldrei fyrir því, 
enda eini Íslendingurinn á þess
um slóðum á þessum tíma, sem 
var reyndar mjög gott, því þá gat 
ég ekkert reitt mig á íslenskuna 
og var fyrir vikið mun fljótari að 
ná valdi á enskunni.

Þarna úti eignaðist ég góða 
vinkonu, Margréti, skoska að 
uppruna og við vorum mikið 
saman á meðan ég dvaldi þarna 
úti. Hún fór með mig í heimsókn 
til foreldra sinna og ég skildi ekki 
orð af því sem þau voru að segja 
því þau töluðu bara skosku, en 
Margrét hins vegar talaði afar 
góða ensku. Þetta var allt svo 
nýtt og framandi og svo innilega 
ólíkt Ísafirði á þessum tíma. Ég 
komst líka í feitt þegar ég fann 
alla hlutina sem finna mátti þarna 
úti, en höfðu ekki ratað á Ísafjörð 
enn þá. Ég þurfti líka að læra að 
mála mig eftir að út var komið 
– stelpurnar vildu ekki hafa mig 
með öðruvísi og ég þurfti líka að 
fata mig upp á nýtt“ segir Ína og 
hlær að minningunni um stelpuna 
sem kom frá fábrotna Ísafirði í 
enskt borgarsamfélag. 

Heim í hjónaband
Þegar að Ína kom aftur til 

baka beið hennar ungur piltur, 
Úlfar Ágústsson. Þau þekktust 
ágætlega þar sem þau voru 
jafnaldrar og höfðu fylgst að í 
gegnum grunnskólagönguna. 
Úlfar reyndar valdi að taka 
gagnfræðipróf á meðan að Ína 
valdi að taka bóknámsgreinar, en 
annars höfðu leiðir þeirra legið 
nokkuð samhliða. Ína segir það 
þó ekki hafa hvarflað að sér að 
leiðir þeirra ættu eftir að liggja 
saman með þeim hætti sem síðar 
varð raunin. 

Þau höfðu aðeins verið að 
stinga saman nefjum áður en 
Ína fór til Englands, en Ína 
hafi ekki talið að það yrði neitt 
framhald á því. Einn daginn fer 
hún með mömmu sinni í kaffi 
til móður Úlfars og kom hinn 
ungi maður, nýkominn heim 
af sjónum og taldi hann víst að 

um einhverslags fyrirsát væri að 
ræða af hálfu kvennanna, en svo 
var nú ekki, en þarna tóku kynnin 
sig upp að nýju og restin bundin 
í 56 ár af hjónabandi. 

„Dedda vinkona mín var alltaf 
að koma og reyna að fá mig út 
með gömlu skólafélögunum sem 
enn héldu hópinn. En ég fæddist 
gömul og á kvöldin þá sat ég oftar 
en ekki og hlustaði á útvarpið 
og bróderaði, ég nennti ekki að 
hanga með þeim úti á götunni, 
enda var ég orðin heimsdama 
eftir dvölina úti.“

Á þessum árum ríkti talsverð 
fátækt á Ísafirði og ein birtingar
mynd þess var að fólk var ekki að 
halda brúðkaupsveislur. Algeng
asti hátturinn var sá að fólk færi 
til prestins eða fengi hann heim 
og þau voru gefin saman með sína 
allra nánustu viðstadda, stundum 
jafnvel eingöngu svaramenn. 
Brúðkaupsveisla hafði ekki verið 
haldin í bænum í þrjú ár þegar 
að Ína og Úlfar ákváðu að inn

sigla ástina í heilagt hjónaband 
í febrúarmánuði árið 1960. Ínu 
með veislugleði sína í blóðinu, 
fannst ekki neitt annað koma til 
greina en brúðkaupsveisla, sem 
var haldin með mikilli viðhöfn 
á lofti gamla Kaupfélagsins þar 
sem finna mátti hinn ágætasta 
veislusal. 

„Kjötiðnaðarmaðurinn í Kaup
félaginu sá um veisluna og gerði 
það afskaplega vel. Mér fannst 
líka svo vel við hæfi að halda 
veisluna þarna, þar sem það má 
eiginlega segja að Kaupfélagið 
hafi verið mitt annað heimili 
þegar ég var að alast upp. 

Ég fór suður til að kaupa mér 
kjól. Konur giftust oftar en ekki 
í síðum kjólum, en ég ákvað 
að kaupa mér kjól í millisídd 
svo nota mætti hann við fleiri 
tækifæri eftir brúðkaupið, líkt 
og skíðafélagsböllin, sem voru 
með því fínasta sem fólk sótti á 
þessum árum. Mamma og pabbi 
höfðu mikið farið á þessi böll 
og hún mamma var alltaf svo 
fín, átti marga fallega kjóla og 
var alltaf svo vel til höfð. Pabbi 
átti reyndar bara tvær skyrtur 
og daglega var önnur skyrtan 
þvegin – þannig var það þá. 
Afgreisludaman í Parísartísk
unni sýndi mér þennan fína kjól. 
Hnésíðan með blúndujakka yfir. 

Á brúðkaupsdaginn.

Styrkveiting Zontakvenna.

Ína með Gaut og Gísla ásamt Signý Rósantsdóttur.

Margrét, móðir Ínu og Rósa 
frænka hennar.
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Ég hafði ekki hugmynd um það 
fyrr en nokkru seinna að kjólnum 
svipaði mjög mikið til þess er 
Grace Kelly var í er hún giftist 
Rainer fursta af Mónakó. Það 
eru líka fleiri skondnar tengingar 
þarna, en maðurinn sem gerði 
brúðarvöndinn fyrir mig sá um 
að skreyta salinn í veislunni hjá 
furstahjónunum.“

Það er oft talað um að unga 
fólkið sé að flýta sér og oftar en 
ekki gleymist að á undan þeirri 
kynslóð sem gengur um hverju 
sinni hafi farið önnur sem líka 
var að flýta sér. En þegar að 
Ína og Úlfar gengu í hjónaband 
voru þau einungis 20 ára gömul 
og þegar búin að fjárfesta í sinni 
fyrstu íbúð á jarðhæð við Selja
landsveg.

 Ína segir þau hafa verið þau 

sá sæng sína uppreidda, eitthvað 
þurfti að gera og gamalkunna 

einu sem eftir áttu að auka kyn 
sitt af bekkjarsystkinunum. Svo 
ári síðar fæddist þeim hinn fyrsti 
sonur Gautur Ágúst. Gautur var 
afar fagur drengur og vel gerður, 
mikil gleðiuppspretta í lífum 
hinna ungu foreldra, en honum 
var ekki ætluð löng tilvist á 
jörðinni því hann lést í bílslysi á 
Hnífsdalsvegi árið 1978, einung
is sautján ára gamall. 

Símastúlkan 
Áður en Ína hélt til Englands 

hafði hún aðeins verið að vinna 
hjá Landssímanum þar sem hún 
tengdi saman fólk úr ólíkum 
áttum í símtölum. Það getur 
verið skrýtið til þess að hugsa á 
tímum farsíma þar sem nánast 
alltaf er hægt að ná í hvern sem 
er, hvar sem viðkomandi kann 
að vera staddur, að fyrir ekki 
svo löngu síðan hafi fólk ekki 
einu sinni haft símtæki heima 
hjá sér og þó svo hafi verið hafi 
ekki verið hægt að velja númerin 
beint, heldur þurft að hringja á 
símstöðina þar sem símastúlk
urnar tengdu þá við þann sem 
þeir vildu heyra í. 

„Þegar ég kom frá Englandi 
fór ég að vinna á símanum. Við 
vorum bara tvær hérna sem 
töluðum ensku, svo við vorum 
hafðar á loftskeytastöðinni á 
kvöldin. Símritararnir fóru heim 

klukkan sjö og þá tókum við við. 
Við leyfðum okkur stundum að 
setja útvarpið á á kvöldin þegar 
við vorum að vinna og svo í 
eitt sinn er ég var að stilla það 
inn þá heyri ég kallað „Mayday 
– Mayday“ og ég segi við sam
starfskonu mína „heyrir þú þetta? 
Það er örugglega verið að senda 
út neyðarkall á okkar svæði.“ Ég 
hringdi í loftskeytamanninn sem 
efaðist stórlega um þessa sögu 
mína, en hann kom, sem var eins 
gott því kallið var frá skipi hér 
fyrir utan sem var í háska. Það var 
alveg stórkostlegur skóli að vinna 
hjá Símanum. Því þarna þurfti 
maður að standa sig og lærði að 
taka ábyrgð á hlutunum.“

Hamraborgarmaddaman
Ína segir það aldrei hafa verið 

ætlun sína að vinna í Hamraborg. 
Verkaskiptingin hafi verið skýr. 
Hún var ánægð í stöðu sinni á 
Símanum og Úlfar var í Hamra
borg. 

Svo urðu breytingar á rekstrin
um. Úlfar hafði áður rekið 
Hamraborg og verslun í Hnífsdal 
með Heiðari Sigurðssyni félaga 
sínum í nokkur ár, þeir skiptu svo 
upp fyrirtækinu og Heiðar tók 
verslunina í Hnífsdal og Úlfar 
Hamraborg. Svo kom tími þar 
sem hart var í ári og Hamraborgin 
við það að fara á hausinn og Ína 

ábyrgðartilfinningin sagði til sín 
og hún steig um borð í skútuna 
með manni sínum, þar sem hún 
stóð í stafni allar götur síðan – 
starfsævina á enda. 

„Úlfar hefur aldrei verið mikill 
peningamaður og hefur alltaf 
verið mest í því að gefa peninga 
til allra verkefna. Ég hef hins 
vegar alltaf kunnað að fara með 
peninga og þegar að þetta stóð 
sem tæpast þá hefðum við getað 
misst íbúðina sem við þá áttum í 
Sólgötunni, en íbúðin var mín. Ég 
keypti hana fyrir mína peninga 
og hafði borgað hverja einustu 
afborgun samviskusamlega. Ég 
gat sannað það, svo við héldum 
íbúðinni. Í kreppunni upp úr 1970 
bað Úlfar mig að koma og vera 
með sér í rekstrinum. Ég ætlaði 
ekkert að fara í þetta með honum, 

en ákvað að vera í hálft ár til að 
aðstoða á meðan að hart var í ári. 

Það þýðir ekkert að vera linur 
í svona rekstri. Hlutirnir þurfa 
að vera vel gerðir og það þarf 
að fylgja settum reglum. En 
allavega þá fékk ég ekkert að fara 
aftur eftir að ég kom. Ég hef alltaf 
verið bæði frek og ákveðin. Þó 
svo ég hafi nú farið á námskeið 
einu sinni þar sem mér var bann
að að nota þetta orð – frekja, þá 
verð ég bara stundum að nota 
það. Þær hafa nú þó nokkrar fyrr
um starfsstúlkur mínar komið til 
mín og þakkað mér fyrir að kenna 
sér svona mikið og sagt það hafa 
verið þeim afar mikilvægt.“

En hvernig var það, voru ekki 
fáar konur í verslunarrekstri á 
Ísafirði á þessum árum?

„Nei, þær voru þó nokkrar. 

Axel, Úlfur, Gísli og Ína í Hamraborg.Á ferðalagi í Englandi.
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Náttúrulegur 
sætugjafi

Sá græni
Bragðgóður og ferskur skyrdrykkur án 

hvíts sykurs með agave og steviu.

Fylltur af grænum orkugjöfum.

KEA skyrdrykkur

fyrir heilbrigðan lífsstíl

Ísafjörður var alveg frægur 
fyrir hvað hér voru margar 
kaupkonur. Mér fannst það svo 
sniðugt hversu margar konur 
voru í rekstri. Annars hefði það 
kannski ekkert skipt máli hvort 
ég hefði fyrirmyndir í þessu eða 
ekki. Mamma sagði að ég hefði 
sennilega getað tekist á við hvað 
sem var, ég var svo ákveðin, enda 
var ég alin upp við að vera ekkert 
að kvarta og þó maður finndi 
kannski til einhversstaðar þá var 
það ekki afsökun fyrir að mæta 
ekki á staðinn og standa sig ekki. 
Ég lærði líka af mömmu að vera 
kurteis, að þakka fyrir mig og 
fara vel með hlutina. Enda er það 
eitthvað sem má vel sjá á þessu 
heimili. Hér hefur alltaf verið 
vel farið með. Ég kenndi sonum 
mínum þetta líka og þeir fylgdu 
settum reglum á heimilinu og 
virtu þær, enda allir einstaklega 
góðir og kurteisir drengir – líkt 
og þeir eru enn í dag. Einstakir 
drengir. Ég hef oft hugsað um 
hvernig stendur á því að þeir hafi 
ekki rifist meira.“

Hvernig fór þetta saman, að 
standa í þessum rekstri og reka 
stórt heimili?

„Já ásamt því að vera líka á 
kafi í félagsmálum. Það hvíldi 
náttúrulega mikið á mér, en ég 
hafði mikla orku hér áður og 
alveg svakalegan metnað. 

En ég reyndi nú að fá strákana 
með mér í að sjá um húsið og oft 
þegar ég kom heim úr vinnunni 
þá sagði ég þeim að fara og þrífa 
herbergin sín, en þegar ég var 

búin að þrífa þetta stóra hús, 
þá var ekkert búið að gerast í 
herbergjunum. Svo það endaði 
yfirleitt með því að ég þreif þau 
líka. En ég verð samt að segja að 
við hefðum þurft að sinna strák
unum miklu meira og hjálpa þeim 
meira, en það var bara ekki hægt.

En hver er stærsti lærdómurinn 
sem þú fékkst út úr þessu?

„Hann er sennilega sá að ég 
myndi ekki óska neinu ykkar að 
standa í þessu.“

Flakk um víða veröld 
Ína hefur komið víða við á 

lífsleiðinni og flest ár hennar 
fullorðna lífs hefur hún lagt land 
undir fót og heimsótt framandi 
menningarheima. Þau hjónin 
fóru til að mynda í siglingu 
frá Ítalíu til Brasilíu í tilefni af 
sjötugsafmæli Ólafs Kristjáns
sonar fyrrverandi bæjarstjóra 
Bolungarvíkur og einnig fóru þau 
í fræga Kínaför á því herrans ári 
2007 ásamt forseta vorum Ólafi 
Ragnari Grímssyni. 

Ína segist hafa verið mjög 
ákveðin þegar ferðalög hafa 
verið annars vegar, þau skyldu 
fara. Þegar fólk stendur í rekstri 
líkt og þeim í Hamraborg er ekki 
mikið um frí og þó að þau eigi 
að heita í fríi, þá þarf ekki nema 
eitt símtal til að senda þau aftur í 
vinnuna. Hún segir það hafa verið 
afar nauðsynlegt fyrir þau að fara 
regulega út fyrir landssteinana í 
frí og sér í lagi á meðan að strák
arnir voru að vaxa úr grasi svo 
þau gætu átt þennan tíma saman 
fjarri ábyrgð daglegs lífs. 

„Það komu stundir þar sem ég 
barði í borðið og sagði „hingað 
og ekki lengra,“ eins og árið áður 
en Gísli fór í menntaskólann. Þá 
var hann búinn að vinna eins 
og þræll, auk þess sem yngri 
strákarnir voru ekki orðnir al
mennilega syndir. Mér fannst 
það ekki geta gengið, enda hafði 
ég verið afar vel synd sem barn 
og sýndi oft sund og þótti svipa 
til Estherar Willams, sem var sú 
glæsilegasta á þessum árum. Svo 
ég bókaði ferð til Spánar, Gísli 
þurfti að ná andanum og hvíla 
sig og strákarnir þurftu að læra 
að synda – sem þeir gerðu. 

Gréta, systir Ínu hefur frá unga 
aldri verið búsett í Bandaríkj
unum, svo þær hafa verið ófáar 

eitthvað eftir í glösunum okkar 
og maðurinn sneri við og kláraði 
úr glösunum áður en við fórum. 
Það þótti mér afar sérstakt.“

Ína hefur farið þangað sem 
hún hefur viljað og til að mynda 
í einni Spánarferðinni sem hún 
fór með Úlfari ákvað hún að fara 
í ferð til Gambíu og segir að hafi 

ferðinar vestur yfir haf til að 
heimsækja hana og fjölskyldu 
hennar, sem og að ferðast um 
hin víðfemu ríki. Ferðalögin hafa 
kynnt hana fyrir mörgum stöðum 
og mörgu áhugaverðu fólki, líkt 
og starfsmönnum NASA og 
Pentagon, svo einhver dæmi 
séu tekin.

„Úlfar var alltaf að bjóða fólki 
heim. Í eitt sinn býður hann með 
sér breskum sjómanni sem spyr 
hvort hann megi taka vin sinn 
með sér. Okkur fannst það alveg 
sjálfsagt, en þegar þeir komu þá 
var vinur hans gauðskítugur og 
vildi ekki sitja við stofuborðið 
heldur settist hann á gólfið og 
drakk kaffið sitt. Við komust svo 
að því að þessi maður var marg
milljóner, sem hafði ferðast um 
allan heim, en sjómennsku við 
Íslandsstrendur hafði hann ekki 
prófað, svo hann ákvað að fara 
með í túr á togaranum. Ég hugsa 
enn um hvað þetta var sérstakt. 

Við hittum svo manninn, sem 

kom í kaffið úti í Englandi. Hann 
sótti okkur á hótelið þar sem við 
dvöldum. Þegar við komum út 
þá beið okkar Bentley með bíl
stjóra og fórum við í bílferð um 
miðborg Lundúna. Áður en við 
lögðum í hann fengum við okkur 
drykki með þeim á hótelinu og 
þegar við vorum að fara, þá var 

Ína við Berlínarmúrinn.

Heimsdaman.

Með Úlfi og Axel í Amsterdam.
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Náttúrulegur 
sætugjafi

Sá græni
Bragðgóður og ferskur skyrdrykkur án 

hvíts sykurs með agave og steviu.

Fylltur af grænum orkugjöfum.

KEA skyrdrykkur

fyrir heilbrigðan lífsstíl
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haft mikil áhrif á hana. Af fleiri 
framandi stöðum sem Ína hefur 
heimsótt má nefna Rússland, 
þangað sem hún fór frá Finnlandi. 

„Ég man bara að okkur var 
bannað að fara í bað, vegna þess 
hversu geislavirkt vatnið væri og 
svo var sagt við okkur að það væri 
bara vodka með morgunmatnum. 
Ég hélt auðvitað að það væri 
bara eitthvað grín, en svo var nú 
ekki – með morgunverðinum var 
borinn fram vodki. 

Ína og Úlfar voru líka stödd í 
Berlín um það leiti sem Berlínar

hún var ein af stofnendum Félags 
kvenna í atvinnurekstri og er nú 
í kvenfélaginu Sunnu, sem hálf
gildis íbúi við Ísafjarðardjúp, en 
þar ver hún miklum tíma í stór
glæsilegum sumarbústað þeirra 
hjónanna í Þernuvík. 

„Ég var lengi vel mjög virk í 
Hlíf, en svo var það þannig að 
kvenfélagsstörfin fóru ekki vel 
með verslunarrekstri þar sem ég 
var svo oft að vinna um helgar. 
Aldrei gat ég heldur verið í 
saumaklúbb af sömu sökum, 
vegna kvöld og helgarvinnu.

endum Zontaklúbbs Ísafjarðar, 
þar var formaður eitt tímabil og 
umdæmisstjóri fyrir Ísland annað 
tímabil. 

Ína og Úlfar hafa í gegnum tíð
ina verið mikið veislufólk og má 
kannski segja að þar hafi bestu 
eiginleikar þeirra beggja fengið 
að njóta sín. Margar glæsilegar 
veislur voru haldnar á afar fal
legu heimili þeirra hjóna, sem 
þau byggðu sér í Sunnuholtinu. 
Heimilið var allt gert að óskum 
þeirra, til að mynda þurfti að 
breyta teikningunum til að hafa 
nógu stóran vegg í stofunni fyrir 
risastórt málverk eftir Tryggva 
Ólafsson – Varið land, sem 
þau seldu síðar til safns hans á 
Neskaupsstað, er þau minnkuðu 
við sig fyrir nokkrum árum og 
fluttust aftur við sömu götu 
og þau hófu búskapinn, Selja
landsveginn. 

Húsið í Sunnuholtinu var stórt 
og fallegt með nóg af plássi fyrir 
allt og alla. Garðurinn var hinn 
glæsilegasti og er erfitt að reyna 
að skilja hvernig Ína fann tíma til 
að sinna garðræktinni í garði sem 
minnti helst á meðalstóran lysti
garð, sem stundum var notaður 
til veisluhalda, líkt og í fimm
tugsafmælum þeirra hjóna, er 
byggt var yfir hluta garðsins þar 
sem heljarinnar veisla var haldin. 
Ekki var minni veislan þegar þau 
fögnuðu sextugsafmælum sínum 
og 40 ára brúðkaupsafmæli með 
pompi og prakt í Félagsheimilinu 
í Hnífsdal, þar sem til að mynda 
fjölmargir tónlistarmenn tróðu 
upp og sýningarstúlkur sýndu 
kjólasafn Ínu. 

Um hríð var Úlfar formaður 
Tónlistarfélags Ísfirðinga og þá 
héldu þau margar veislur. 

„Við vildum gera allt sem í 
okkar valdi stóð til að gera veg 
tónlistarfélagsins sem bestan og 
við héldum iðulega veislur fyrir 
tónlistarfólkið og aðstandendur. 
Það var ekki til siðs á þessum 
tíma eins og gert er í dag að allir 
fara bara á veitingastaði og svo 
borgi hver fyrir sig. Þetta var 
virkilega skemmtilegur tími. Ég 
er eins og mamma með það að 
mér hefur alltaf þótt svo gaman 
að halda góðar veislur.“ 

Ef ekki nóg hefur verið upp 
talið til að fylla allavega eins tvær 
heilar mannsævir, þá verðum við 
aðeins að koma inn á eitt allra 
helsta áhugamálið. Dúkkur af 
öllum stærðum og gerðum og 
fylgihlutir fyrir þær hafa vakið 
áhuga Ínu allar götur frá því 
er hún dvaldi í Brighton. Þar 
heimsótti hún hús sem Viktoría 
drottning hafði látið byggja fyrir 
manninn sinn og breytt hafði 
verið í safn.

„Þar voru tvö herbergi undir 
dúkkusafnið hennar og ég hugs
aði með mér hversu skemmtilegt 
það væri ef við gætum gert 
eitthvað svona í einhverju þeirra 
fallegu húsa sem hér á Ísafirði 
eru, það myndi gera svo mikið 

fyrir bæinn okkar.
Núna er þetta orðið hreint og 

klárt leikfangasafn, með um 100 
dúkkum og alls kyns aukahlut
um, eins og sex vögnum sem eru 
ofboðslega fallegir.

Hlutir úr safninu voru settir 

var hún einnig með meinvörp í 
handakrika og uppundir hálsi. En 
hvernig skyldi henni hafa orðið 
við að fá þessar fréttir? 

„Mig svo sem grunaði að þetta 
væri það sem hrjáði mig og svo 
kom læknirinn með fréttirnar og 

múrinn féll, svo það er margt 
sem á daga hennar hefur drifið 
á ferðalögum hennar. 

Félagsstörf, veisluhöld 
og leikfangasafn

Ína hefur víða komið við í 
félagsstörfum og hefur hún alltaf 
látið samfélag sitt sig miklu 
varða. Hún hefur verið mjög 
virk í Zontahreyfingunni, var 
lengi í kvenfélaginu Hlíf, var í 
Sjálfstæðiskvennafélaginu, þar 
sem hún var um hríð formaður, 

Í seinni tíð hef ég mikið starfað 
með Zonta, en sá félagsskapur 
á í vök að verjast því það fást 
ekki nýjar konur inn. Mér finnst 
það algjör synd því þetta eru 
svo mikilvæg samtök og standa 
fyrir svo góðum hlutum, þar 
sem lögð er mikil áhersla á að 
byggja upp konur og styrkja 
stúlkur til mennta. Þetta er líka 
bæði skemmtilegur og góður fé
lagsskapur og ég hef farið á þrjú 
heimsþing Zonta sem var alveg 
frábært.“ Ína var einn af stofn

upp á sýningu í Safnahúsinu á 
Ísafirði fyrir þremur árum þar 
sem slegið var aðsóknarmet í 
húsinu. Sýningin var falleg og 
skemmtileg og virkilega vel 
upp sett, börnin voru afskaplega 
ánægð með hana. 

En ég veit satt að segja ekki 
hvað ég á að gera við þetta núna, 
ég hef aldrei komist í að koma 
upp safni – ætli þið verðið ekki 
bara að finna út úr því hvað um 
þetta verður í framtíðinni.“

Ína hefur staðið í ströngu upp 
á síðkastið, en á síðasta ári upp
götvaðist í henni krabbamein í 
brjósti. Hún hafði um nokkurt 
skeið kennt sér meins áður en í 
ljós kom að um krabbamein væri 
að ræða. Þegar það uppgötvaðist, 

ég sá strax á honum hvers kyns 
var. Hann var alveg hreinn og 
beinn og sagði bara hlutina eins 
og þeir voru. Þetta var það slæmt 
að það var ekki hægt að byrja á 
því að skera, því það voru svo 
miklar bólgur í þessu. Þannig 
að ég byrjaði á lyfjameðferð, 
fór svo í brjóstnám og eftir það 
í geislameðferð. Þetta gekk allt 
saman alveg ótrúlega vel, senni
lega vegna þess hversu hraust ég 
er. Ég hef sjaldan orðið veik og 
alla tíð verið líkamlega sterk og 
við afar góða heilsu.“

Nú nokkrum mánuðum frá því 
er hún fékk vottorð upp á að vera 
krabbafrí frá læknunum hefur 
fundist mein í hinu brjóstinu 
og leggst Ína, þegar þessi orð 
eru skrifuð, aftur undir hnífinn. 
Hún mun svo halda áfram í við
eigandi meðferð í framhaldinu. 
Samkvæmt öllum skoðunum ætti 
meinið þó að vera staðbundið 
og ekki um frekari dreifingu að 
ræða. En það er ýmsilegt sem 
glíma þarf við á lífsleiðinni og 
er þessi vágestur á meðal þeirra 
barátta sem kjarnakonan Jósefína 
Gísladóttir þarf að há, en eftir 
áralöng kynni af tengdamóður 
minni, þá veit ég að hún gefur 
hún engar baráttur ókeypis og 
lætur ekki auðveldlega slá sig 
út af laginu. 

annska@bb.is

Með innfæddum í Gambíu.
Ína og Úlfar í siglingu til Brasilíu.

Með veisluborð í Vestfjarðagöngum.

Garðveisla í Sunnuholtinu.

Á ættarmóti í Skíðaskálanum.
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Séra Hildur Björk Hörpu
dóttir var sunnudaginn 28. 
febrúar sett inn í embætti í 
Reykhólaprestakalli af séra 
Magnúsi Erlingssyni, prófasti 
á Vestfjörðum. Í setningar
athöfninni þjónaði séra Hildur 
Björk ásamt séra Magnúsi, og 
flutti hún predikun þar sem 
hún meðal annars þakkaði 
hversu vel hefði verið tekið á 
móti fjölskyldu hennar inn í 
samfélagið. Kór prestakalls
ins söng og Halldór Þorgils 
Þórðarson organisti í Búðardal 
lék á orgel. Kvenfélagið Katla 
bauð gestum síðan í glæsilegt 
messukaffi í matsal Reykhóla
skóla. Frá þessu var greint á 
Reykhólavefnum. 

annska@bb.is

Hildur Björk sett í embætti á Reykhólum

Hildur Björk þjónaði á Reykhólum í fyrsta sinn. 
Myndir af  Reykhólavefnum.

Okkar ástkæra móðir 
Ólafía Elísabet Agnarsdóttir 

lést á hjúkrunarheimilinu Eyri 
Ísafirði 26. febrúar. 

Útför fer fram frá Ísafjarðarkirkju 
laugardaginn 5.mars kl 14:00. 

Agnar Ebenesersson Margrét Lilja   
 Pétursdóttir 
Halldór Ebenesersson Ásgerður Kristjánsdóttir
Kristinn Guðni Ebenesersson Margrét Bjarndís  
 Jensdóttir 
Guðrún Sólveig Ebenesersdóttir Þorgeir Guðbjörnsson
Þuríður Ebenesersdóttir Magnús Snorrason
Auður Kristín Ebenesersdóttir 
Ósk Ingibjörg Ebenesersdóttir Sigvaldi Karlsson 

og fjölskyldur

Síðustu ár hafa háskólamál 
verið nokkuð til umræðu hér í 
Norðvesturkjördæmi samhliða 
þreifingum á sameiningu háskól
anna – ýmist innbyrðis eða við 
Háskóla Íslands.  Nú hefur frést 
að slíkum áformum hafi verið 
slegið á frest um sinn.  Íbúar og 
forsvarsmenn háskólastofnana 
á svæðinu halda þó væntanlega 
áfram að hugleiða framtíðar
myndina í ljósi þróunar á öðrum 
svæðum. Nýlegir atburðir á 
Suðurlandi gefa tilefni þess að 
hugleiða hlutverk Háskóla Ís
lands á landsvísu, því vissulega 
hefur ákvörðun um flutning 
íþrótta og heilsufræðináms frá 
Laugarvatni til Reykjavíkur 
markað spor sem hræða.  Þar með 
tók Háskóli Íslands ákvörðun um 
að leggja niður einu háskóla
stofnunina á Suðurlandi. 

Yfirlýst stefna Háskólans 
Í 105 ára sögu sinni hefur Há

skóli Íslands lengst af verið eini 

háskóli landsins, eins og nafnið 
gefur til kynna. Þess vegna hefur 
ekki aðeins verið litið á hann sem 
æðstu menntastofnun landsins 
heldur sem þjóðarháskóla – sam
félagsstofnun sem Íslendingar 
hafa verið stoltir af. 

Væntingar almennings til 
samfélagsstofnana á borð við 
Háskóla Íslands eru ekki sprottn
ar upp að ástæðulausu. Þær hafa 
komið til tals hjá yfirstjórnendum 
háskólans sjálfs, meðal annars  í 
ræðu sem Páll Skúlason, þáver
andi háskólarektor, hélt á Aust
urlandi árið 1999. Þar sagði Páll:

„Hlutverk Háskóla Íslands er 
og hefur alla tíð verið að þjóna 
allri íslensku þjóðinni. Háskólinn 
er þjóðskóli, sem vinnur jafnt í 
þágu þeirra sem búa á höfuð
borgarsvæðinu og hinna sem 
búa úti á landi. Fræðastörf og 
þekkingarleit er ekki bara fyrir 
fámennan hóp fólks. Allt fólk 
sem vill bæta lífsskilyrði sín, 
treysta atvinnulíf, viðskipti og 
menningarlíf, hagnýtir sér í 
síauknum mæli alls konar fræði.“

Í þessum anda hefur Háskóli 
Íslands leitast við að „efla tengsl 
sín við landsbyggðina, m.a. með 
því að fjölga rannsókna og 
fræðasetrum úti á landi“ eins og 
fram kemur á heimasíðu skólans, 
enda hefur hann „ríkum skyldum 
að gegna við íslenskt samfélag, 
menningu og tungu“, eins og 
segir á sama stað. Á þessu eru 
hnykkt í stefnuáætlun Háskóla 
Íslands 2011–2016. Þar kemur 
fram að háskólinn hafi sett sér 
„markmið um rannsóknir og 
nýsköpun, nám og kennslu, 

mannauð og ábyrgð gagnvart 
samfélaginu og umheiminum“.

Í ljósi allra þeirra dæma sem nú 
hafa verið rakin úr hátíðaræðum 
og yfirlýstum stefnumiðum Há
skóla Íslands má gera ráð fyrir 
að stjórnendur skólans geri sér 
fulla grein fyrir samfélagsábyrgð 
háskólans. Nýlegar ákvarð
anir sem varða háskólastarf á 
Laugarvatni, benda þó ekki til 
þess að stefnumiðin séu stjórn
endum skólans mjög hugleikin 
um þessar mundir. 

Verkin sýna merkin
Háskóli Íslands hefur nú 

ákveðið að leggja af einu háskóla
stofnunina á Suðurlandi með því 
að flytja námsbraut í íþrótta og 
heilsufræði frá Laugarvatni til 
Reykjavíkur, þar sem nú þegar 
er rekin íþróttafræðibraut við 
Háskólann í Reykjavík. Verði af 
fyrirhuguðum flutningi munu því 
tvær íþróttafræðibrautir verða í 
Reykjavík, en engin úti á landi. 
Hins vegar munu nemendur af 
landsbyggðinni, sem hafa sótt 
nám á Laugarvatni, þurfa að fara 
til Reykjavíkur með verulega 
auknum húsnæðiskostnaði sem 
því mun fylgja. 

Ákvörðunin er tekin í trássi 
við vilja og stefnu stjórnvalda og 
Alþingis. Mótbárur þingmanna 
virðast hrökkva af háskólaráðinu 
eins og vatn af gæs. Einstaka pró
fessorar og fræðimenn hafa meira 
að segja látið í ljós vanþóknun í 
fjölmiðlum yfir því að ráðherrar 
og þingmenn séu yfirleitt að hafa 
skoðun á málinu. Er helst á þeim 
að skilja að það sé argasti dóna

skapur við faglega niðurstöðu 
menntastofnunar. 

Helstu rök háskólans fyrir því 
að flytja íþrótta og heilsufræðina 
frá Laugarvatni til Reykjavíkur, 
og ljúka þar með merkri 84 ára 
sögu skólans á Laugarvatni, 
munu vera fækkun nemenda 
og kostnaður við að halda úti 
námi á Laugarvatni. Til grund
vallar liggja tvær skýrslur sem 
háskólinn mun hafa látið gera 
um „sóknarfæri“ þessa náms
framboðs. 

Málsvarar háskólans hafa látið 
að því liggja að nemendafækk
unin stafi af staðsetningunni á 
Laugarvatni. Jafn líklegt er þó 
að fækkunina megi rekja til þess 
að fyrir fáum árum var kennara
námið og íþróttakennaranámið 
lengt úr 3 árum í 5 ár. Eftir það 
hefur nemendum í kennaranámi 
fækkað í öllum deildum, bæði á 
Laugarvatni og í Reykjavík. 

Vitanlega er ekki ásættanlegt 
að Háskóli Íslands leggi þannig 
af þjónustu sína við heilan 
landshluta, með þeim alvarlegu 
afleiðingum sem það mun hafa 
fyrir landshlutann allan, án þess 
að stjórnvöld reyni að sporna við 
fæti. Bent hefur verið á að stjórn
endum námsins hafi ekki gefist 
færi á að rétta úr kútnum og mæta 
nemendaþróuninni, til dæmis 
með breytingum og endurbótum 

á námsfyrirkomulaginu eins og 
gert var við leikskólakennara
námið á sínum tíma þegar sókn 
í það var sem slökust. 

Það yrðu sorglegar mála
lyktir ef endi yrði bundinn á 84 
ára sögu íþróttakennaranáms 
á Laugarvatni fyrir tilverknað 
Háskóla Íslands, skólans sem 
Páll Skúlason lýsti sem „þjóð
skóla“ i þágu landsins alls. Óhjá
kvæmilega veltir maður því fyrir 
sér hvað bíði háskólastofnana í 
Norðvesturkjördæmi fari svo að 
þær verði sameinaðar Háskóla 
Íslands. 

Það kostar að reka samfélag 
og því fylgja skyldur. Þá kvöð 
verðum við öll að bera, bæði 
einstaklingar og stofnanir. Ríkust 
eru þó skylda þeirra stofnana 
sem byggðar hafa verið upp 
fyrir almannafé og eru í eigu 
samfélagsins, eins og Háskóli 
Íslands. Það er ekki nóg að setja 
fjálglega orðuð stefnumið inn í 
markmiðslýsingar á vel hönnuð
um heimasíðum. Skattgreiðendur 
sem standa undir rekstri Háskóla 
Íslands eru í öllum landshlutum, 
ekki bara í Reykjavík.

Dr. Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir

Höfundur er alþingismaður 
og fv. verkefnisstjóri við Stofn-
un fræðasetra Háskóla Íslands

Aðsend grein

Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

Sporin hræða  – um afdrif háskóla
Ríkust eru þó skylda þeirra stofnana sem byggðar hafa 

verið upp fyrir almannafé og eru í eigu samfélagsins, eins og 
Háskóli Íslands. Það er ekki nóg að setja fjálglega orðuð stefn-
umið inn í markmiðslýsingar á vel hönnuðum heimasíðum. 
Skattgreiðendur sem standa undir rekstri Háskóla Íslands 
koma úr öllum landshlutum. Líka af Suðurlandi.
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Tilboð óskast!

Tilboð óskast í VW Transporter 4x4 sendibíl 
árgerð 2007  ekinn 118 þúsund km.

Bifreiðin er til sýnis að Stakkanesi 1, Ísafirði 
og selst í því ástandi sem hún er í.

Tilboð berist til innkaupastjóra Gylfa Guð-
mundssonar gg@ov.is.  Stakkanesi 1, 400 Ísa-
firði , fyrir kl. 14:00  föstudaginn 11. mars n.k. .

Við áskiljum okkur rétt til að taka hvaða tilboði 
sem er, eða hafna öllum.

Orkubú Vestfjarða ohf.

Víða um Ísland er að finna víð
feðm en fámenn sveitarfélög sem 
hvert í sínu horni er að ströggla 
við að standa við lögboðnar 
skyldur, halda uppi viðunandi 
þjónustu, standa vörð um þá at
vinnustarfsemi sem er til staðar, 
berjast við að halda í horfinu. 
Aldrei má slaka á klónni því þá 
tapast eitthvað, kvóti úr byggðar
lagi, opinber störf, bankaútibú 
eða póstþjónusta svo eitthvað 
sé nefnt. Landsbyggðirnar eru 
í mikilli varnarbaráttu og orkan 
virðist klárast þar, ekkert eftir til 
að byggja upp eða sækja fram.

Samtakamátturinn virkjaður
Sameiginlegt svæðisskipulag Strandabyggðar, Reykhóla og Dalabyggðar

Aðsend grein

Krafan um að fækka sveitar
félögum hefur verið hávær. 
Í dag eru sveitarfélögin 74, 
höfuðborgarsvæðið telur ríflega 
210 þúsund íbúa meðan íbúar 
fámennustu sveitarfélaganna 
teljast undir 50. Það eru ekki til 
nein opinber viðmið um hver lág
marksfjöldi íbúa í sveitarfélagi 
ætti að vera en ef tekið er mið 
af hversu fjölmenn svæði þurfa 
að vera til að bera uppi þjónustu 
við fatlað fólk þá er talan 8000. 
Íbúar á Vestfjörðum öllum eru 
um 7000.

Ég sé ekki í fljótu bragði 
hvernig sameining sveitarfélaga 
fjölgi íbúunum á svæðum og 
líklegra þykir mér að íbúunum 
myndi fækka í kjölfar samein
inga. Mögulega myndi einn 
byggðarkjarni í sameinuðum 
sveitarfélögum eflast eitthvað 
en aðrir kjarnar og jaðarsveitir 
veikjast. Auðvitað sparast margt 
við að fækka í stjórnsýslunni en 
sá sparnaður fjölgar ekki íbúum. 
Þrátt fyrir framantalið þá er ég 
alls ekki á móti sameiningum 
sveitarfélaga í sjálfu sér, alls 
ekki. Sameiningin þarf bara að 
hafa eitthvað uppbyggjandi og 
eflandi í för með sér. Íbúum 

þarf að fjölga, þjónusta þarf að 
eflast og lífsskilyrðin þurfa að 
verða betri fyrir íbúana. Til að 
efla lífsskilyrðin er ekki nóg 
að sameina, það þarf að byggja 
upp! Byggja upp samgöngur, 
fjarskipti og raforku. Leggja 
hitaveitur þar sem þess er nokkur 
kostur. Þetta eru m.a. forsendur 
þess að hægt sé að byggja upp 
kosti í atvinnumálum, hvort sem 
horft er í sjávartengda starfsemi, 
landbúnað, ferðaþjónustu eða 
aðrar greinar. Í stað þess að vera í 
vörn þá þarf að blása til sóknar. Í 
stað þess að vera einn þá er hægt 
að vinna saman.

Sveitarfélögin Strandabyggð, 
Reykhólar og Dalabyggð hafa 
tekið höndum saman og vinna nú 
að gerð svæðisskipulags með að
stoð ráðgjafafyrirtækisins Alta. 

Töluverður samgangur hefur 
verið á milli þessara þriggja 
sveitarfélaga í gegnum tíðina og 
snertifletirnir margir. Á blóma
skeiði sveitaballana var fátt sem 
stoppaði fólkið í að fara á milli 
sveita, þrátt fyrir að Þröskulda 
nyti ekki við. Enn eru hinar ýmsu 
skemmtanir s.s. eins og sviða
veislur, félagsvist, leiksýningar 
svo eitthvað sé nefnt, allt eru 
þetta skemmtanir sem sóttar eru á 
milli sveitarfélaganna. Fjölskyld
ur tengjast. Samstarf hefur verið  
um ýmsa þætti, milli allra þriggja 
sveitarfélaganna eða tveggja og 
möguleikar á frekara samstarfi 
eru oft og mikið ræddir. 

Auðvitað hefur sameining 
þessara þriggja sveitarfélaga 
verið nefnd, já og meira en það 
því að við síðustu sveitarstjórnar
kosningar gerðu bæði Reykhólar 
og Dalabyggð könnun meðal 
íbúa sinna um vilja þeirra til að 
sameinast, ýmist hvort öðru eða 

með Strandabyggð. Út úr báðum 
þessum könnunum kom fram 
vilji til að sameina þessi þrjú 
sveitarfélög. Skemmst er frá því 
að segja að forsvarsmenn sveitar
félaganna fóru að þreifa fyrir 
sér í þessa átt en fljótlega varð 
áherslan meiri á þá þætti þar sem 
hægt væri að vinna saman fremur 
en að horfa í beinar sameiningar. 

Verkefnið sem sveitarfélögin 
þrjú eru að takast á hendur undir 
verkstjórn Alta er mjög áhuga
vert og byggir á því að virkja 
samtakamáttinn. Í verkefnislýs
ingu er tilgangur og markmið 
verkefnisins skilgreind en þar 
segir að „með svæðisskipulags
gerðinni vilja sveitarfélögin þrjú 
móta og festa í sessi sameiginlega 
framtíðarsýn á þróun svæðisins í 
þeim tilgangi að styrkja atvinnu
líf og byggð“. Horft er til þess að 
aukinn árangur í byggðamálum 
náist þegar sveitarfélögin þrjú 
kortleggja og greina tækifæri sem 
búa í auðlindum og sérkennum 
á svæðinu öllu en á þeim grunni 
verði mótuð markmið í atvinnu, 
samfélags og umhverfismálum 
auk þess sem sett verður fram 
skipulagsstefna sem styður við 
þessi markmið. Sú útkoma sem 
við vonumst til að sjá út úr ver
kefni okkar eru m.a.:

• Aukin samvinna sveitarfé
laganna um eflingu atvinnulífs 
og byggðar – með því að móta 
sameiginlega framtíðarsýn og 
markmið til að vinna eftir og for
gangsraða samstarfsverkefnum 
og verkefnum sveitarfélaganna 
á þeim grunni.

• Sterkari sjálfsmynd samfé
laga á svæðinu og aukin sam
heldni þeirra – með því að greina 
tengsl íbúa við sitt svæði og draga 
þau fram í stefnumótuninni.

• Skýr ímynd svæðisins og 
aukið aðdráttarafl gagnvart 
ferðamönnum, nýjum íbúum, 
fyrirtækjum og fjárfestum – með 
því að skýra sérkenni svæðisins 
og marka stefnu sem styrkir þau 
og nýtist jafnframt fyrirtækjum 
í ferðaþjónustu og öðrum at
vinnugreinum til vöruþróunar 
og markaðssetningar. 

• Ný fyrirtæki, þjónusta og 
vörur sem byggja á sérkennum 
og auðlindum svæðisins – með 
því að draga fram, ræða og gera 
aðgengilegar upplýsingar um 
auðlegð svæðisins og tækifæri 
sem í henni búa.

• Aukið fjármagn til svæðis
bundinna verkefna og annarra 
verkefna sem falla að sameig
inlegri langtímasýn svæðisins í 
svæðisskipulaginu – með því að 
setja einstök verkefni í stærra 
samhengi í tíma og rúmi.

Já, markmiðin eru háleit og 
framundan eru spennandi tímar. 
Við erum í startholunum en áætl
að er að þessu verkefni sveitarfé
laganna verði lokið í árslok 2017 
og að á fyrstu mánuðum ársins 
2018 liggi fyrir sameiginlegt 
svæðisskipulag þessara þriggja 
sveitarfélaga. Við sem hérna 
búum höfum mikla tiltrú á því að 
hér sé hægt að sækja fram, fjölga 
tækifærum og styrkja stoðirnar. 
Við búum yfir kröftum og við 
viljum nýta þá til uppbyggingar 
og sóknar og þetta sameiginlega 
verkefni okkar lítur að því. Við 
ætlum ekki einungis að sækja 
fram hvert og eitt heldur ætlum 
við að sækja fram sem skipulögð 
heild sem veit hvað hún hefur 
uppá að bjóða, nýta styrkinn í 
samtakamættinum.

Andrea K. Jónsdóttir,
sveitarstjóri í Strandabyggð

Fimmtudaginn 3. mars kl. 
20:00 verður í Hömrum, sal 
Tónlistarskólans á Ísafirði, haldin 
lokahátíð stóru upplestrarkeppn
innar. Á hátíðinni munu nemend
ur í 7. bekk, sem valdir hafa verið 
úr grunnskólum Ísafjarðarbæjar 
og Bolungarvíkurkaupstaðar lesa 
brot úr sögu eftir Bryndísi Björg
vinsdóttir og ljóð eftir Guðmund 
Böðvarsson. Dómnefnd mun 
síðan velja þrjá bestu upplesarana 
og veita þeim verðlaun. Á milli 
atriða ætla ungir hljóðfæraleikarar 
að leika fyrir gesti. Stóra upplestr
arkeppnin hófst í Hafnarfirði árið 
1996 og er því orðin 20 ára.

Gestir eru velkomnir meðan 
húsrúm leyfir.

Lokahátíð stóru upplestrarkeppninnar

Keppendur GÍ þau Gylfi Hallvarðsson, Rósbjörg Edda 
Rúnarsdóttir, Júlíana Lind Jóhannsdóttir, Sara Emily 

Newman, Sveinbjörn Orri Heimisson, Katla María Sæ-
mundsdóttir, Helena Haraldsdóttir, Rakel Damilola Adeleye, 

Sædís Mjöll Steinþórsdóttir, Linda Rós Hannesdóttir og 
Jelena Rós Valsdóttir.
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Þú færð 
pottþétt starf
Í verk- og tækninámi bjóða �ölmörg fyrirtæki upp á vinnustaðanám þar sem þú 
öðlast dýrmæta starfsreynslu. Að námi loknu standa þér til boða ótal spennandi 
og vel launuð störf, þú hlýtur alþjóðlega viðurkennd starfsréttindi og auk þess 
góðan grunn að �ölbreyttu framhaldsnámi.
 
Fleiri en 160 fyrirtæki í iðnaði hafa lýst y�r vilja til að e�a vinnustaðanám.
Kynntu þér málið á www.si.is. 

Samtök iðnaðarins 2016  |  591 0100
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MÝKJA ELSKA Í RÖÐ DÝRA-
HLJÓÐ SVERFA

LÚR

FÁSINNI

FAG
Í RÖÐ

ÞRÁÐUR

SKÓLI

VARKÁRNI
FISKA

TVEIR EINS

FESTA

RISPAN

ÁTTMÚLBAND

SNJÓ-
HRÚGA

RYKKUR

SKORDÝR

RÖÐ

SKÓHLJÓÐ
ÞREYTAGÖLTUR

PÚSSA

TÓFT
KLÖPPTIGNA

KRÆKJUR

SLÁTRA

BÝLI

ROMSA

TVEIR 
EINS

UTANHÚSS
ÞÖGN

DOLLA

HOLU-
FISKUR

EYÐIMÖRK

FRAM-
VEGIS

SNÍKJU-
DÝR

GÆTT

KJÓSA

LÍTIÐ

ÆSINGUR

MEN

LYKTAR

SVARA

RÍKI Í
ARABÍU

SNUÐ

SKYLDIFYRIRVAF

SKÍNA

BARDAGI

LAND

FORM

LJÓSÖGN

NAGDÝR
TVEIR EINS

STEFNA
DRYKKUR

HLÓÐIR

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 3. mars

18:00 World Golf Champ
18:50 Fjölnir - Þróttur R.

19:00 Grindavík - Haukar
19:55 Rayo - Barcelona

föstudagur 4. mars
18:00 World Golf Champ

19:00 Þór Þ. - Njarðvík
19:40 Roma - Fiorentina

19:40 Middlesb - Wolverh
22:00 Dominos Körfub.kvöld

01:00 Clevel Cav - W Wizards
laugardagur 5. mars
11:50 Stjarnan - ÍBV

12:35 Tott Hotspur - Arsenal
14:25 Augsburg - B Leverk

14:50 Southmpt - Sunderland
14:50 Newc Utd - Bournemth
Manchester City - Aston Villa
14:50 Chelsea - Stoke City

14:50 Swansea C - Norwich C
14:50 Everton - West Ham Utd

14:55 Real Madrid - Celta
15:55 Veszprém - Wisla Plock

17:00 World Golf Champ
17:20 Watford - Leicester City
17:25 B Dortmund - B Munch
19:25 Barcelona - RN Löwen

03:00 McGregor vs. Diaz
sunnudagur 6. mars

13:20 Cr Palace - Liverpool
13:55 Atalanta - Juventus
13:55 Frosinone - Udinese
13:55 Inter Milan - Palermo

14:55 Eibar - Barcelona
15:50 WBA - Manchester Utd

17:00 World Golf Champ
19:00 Dominos deild karla 

mánudagur 7. mars
19:00 Dominos deild karla - 

20:00 Golf - LPGA Tour
21:00 Messan

22:00 Körfuboltakvöld
þriðjudagur 8. mars

19:30 Real Madrid - Roma
19:30 Wolfsburg - KAA Gent
21:45 Meistaradeildarmörkin

miðvikudagur 9. mars
19:10 Dominos deild kvenna 
19:30 Chelsea - Paris St. Grm

19:30 Zenit - Benfica
21:45 Meistaradeildarmörkin 

(Opin dagskrá)

Helgarveðrið 
Á laugardag:

Suðlæg átt, 3-8 og léttskýjað 
norðaustantil, annars skýjað 
með köflum en þykknar upp 
með slyddu og síðar rigningu 
vestantil um kvöldið. Frost 0 
til 7 stig austantil, en hlánar 

vestanlands.
Á sunnudag:

Vestlæg átt og él vestantil 
en suðlægari og slydda eða 
snjókoma um landið austan-

vert fram eftir degi. Hiti um og 
undir frostmarki.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Sigurður Ólafsson (Bíi) 80 ára
Sigurður Ólafsson (Bíi) verður 80 ára 

7. mars nk.  
Í tilefni þess langar Bía og fjölskyldu 

hans að bjóða samferðafólki sínu að 
samgleðjast afmælisbarninu í Kiwanis-
húsinu á Skeiði milli kl.18:00 og 20:00 
laugardaginn 5. mars n.k.

Nafn Axels, eðlisfræðings, er 
og verður nátengt sköpunarsögu 
Menntaskólans á Ísafirði. Það 
þurfti löngum að beita brögðum 
til að galdra þangað rétta menn á 
réttum tíma til kennslustarfa. Það 
var kostur að geta boðið önnur 
störf með. 

Ég fór fljótlega að skipta mér 
af bæjarmálum. Þóttist þurfa 
þess til að tryggja skólanum 
byggingarlóð og húsnæði. Það 
þurfti að ráða bæjarverkfræðing. 
Hann var Þorbergur Þorbergsson, 
og auðvitað settur til að kenna 
stærðfræði við skólann með verk
fræðinni. Eiginkona hans, Hildur 
Bjarnadóttir – seinna landsfræg 
útvarpskona – fylgdi með í kaup
bæti sem dönskukennari. 

Þar kom, að okkur vantaði 
almennilegan eðlisfræðing, helst 
þýskmenntaðan. Þorbergur átti 
vin frá menntaskólaárum, sem 
Axel hét, Carlquist (sem reyndar 
átti ættir að rekja í móðurætt til 
traustra íhaldsmanna á Ísafirði). 
Honum var boðið í heimsókn 
vestur um páskana strax á fyrsta 
ári. Við lögðum okkur öll fram 
um að sannfæra Axel um, að það 
væri óþarfi að eyða peningum í 
farið aftur suður. Það má segja 
frá því núna, að ég lofaði Þorbergi 
vænum skammti af úrvalsvískíi, 
ef honum tækist að kyrrsetja 
eðlisfræðinginn.

Það tókst. Axel tók við kennslu 
í stærðfræði og efnaeðlisfræði um 
haustið 1971 og starfaði eftir það 

við skólann í sextán ár. Hann var 
lengst af deildarstjóri raungreina 
og sat í skólastjórn. Seinustu árin 
var hann bókavörður skólans.

Axel lauk stúdentsprófi úr 
stærðfræðideild Menntaskólans 
í Reykjavík 1959. Hann stundaði 
nám í stærðfræði og eðlisfræði 
við háskóla í Þýskalandi og lauk 
meistaraprófi í þessum greinum 
frá Háskólanum í Giessen árið 
1966. Heim kominn var hann fyrst 
stundakennari við Tækniskóla 
Íslands en síðan fastráðinn kennari 
við Kennaraskólann 1968–71. Þá 
tókst okkur að galdra hann vestur 
með þeim afleiðingum, að hann 
ílentist á Ísafirði næstu 16 árin.

Axel var ekki einasta vel mennt
aður í stærðfræði og raunvísind
um. Hann var maður víðlesinn, 
ekki síst í bókmenntum, skáldskap 
og heimspeki. Hann fékkst þó 
nokkuð við þýðingar, einkum af 
þýskri tungu. Ég vissi til þess, 
að hann þýddi verk eftir bæði 
Schopenhauer og Nietzsche. 
Meðfædd hlédrægni og fullkomn
unarárátta mun hafa valdið því, að 

þessi verk komu fæst, ef nokkur(?) 
fyrir almenningssjónir.

Það var sagt um annað afsprengi 
þýskrar menningar, Immanuel 
Kant, þegar hann kenndi við 
Háskólann í Köningsberg (nú 
Kaliningrad), að bæjarbúar hafi 
getað stillt klukkuna sína eftir 
því, hvenær prófessorinn tók sinn 
daglega göngutúr, þegar sól var í 
hádegisstað. Á Ísafirði sér að vísu 
ekki til sólar um háveturinn. Engu 
að síður hefðum við Ísfirðingar 
getað stillt klukkuna eftir Axel, 
sem lifði reglubundnu lífi hins inn
hverfa og íhugula vitsmunamanns 
og lét ekki ytra umhverfi raska ró 
sinni. Það þurfti að minnsta kosti 
að temja sér almenna mannasiði 
og að rækta með sér áhuga á 
fegurð stærðfræðinnar og víðsýni 
vísindanna til að fá notið kennslu 
Axels sem skyldi. En bestu nem
endunum var hann mikill mentor.

Við Bryndís minnumst sam
starfsins við Axel með ánægju 
og kveðjum hann með virðingu 
og eftirsjá.

Jón Baldvin Hannibalsson

Minningarorð um samstarfsmann 
og vin: Axel Carlquist, eðlisfræðing

Minningargrein
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Lækkum verð á
byggingavörum

Við  lækkum listaverð um allt að 
20% á  helstu byggingavörum  

s.s. timbri, plötum, einangrun, 
stáli, skrúfum og  festingum. 

Sjá nánar á husa.is


