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Grallararnir á
Hótel Ísafirði

Á skólabekk á
sextugsaldri
Kanadamaðurinn Rob Sails-
bury flutti til Ísafjarðar í haust
til að stunda nám við Háskóla-
setur Vestfjarða. Rob settist
niður með blaðamanni og
ræddi um lífið á Ísafirði, Vest-
firði og þá ákvörðun sína að
setjast á skólabekk á Íslandi. – sjá bls. 20 – sjá bls. 24 og 25.

Félagarnir Trausti Már Grétarsson,
matreiðslumeistari og Smári Helga-
son þjónn, eru gamansamir drengir.
Þeir gefa lesendum BB upp áhuga-
verðar páskauppskriftir, jafnt í mat
sem drykk auk þess sem þeir segja
nokkrar skemmtilegar sögur úr
bransanum.

Skíðasvikan á Ísafirði verður sett kl. 17 í dag með sprettgöngu í miðbæ Ísafjarðar. Síðan tekur hver
viðburðurinn við af öðrum. Í blíðviðrinu um síðustu helgi tóku fjölmargir forskort á sæluna og
skemmtu sér á skíðum og brettum í Tungudal og á Seljalandsdal. Meðal þeirra sem voru í Tungudal
voru vinkonurnar Lilja Sigrún Róbertsdóttir og Bergrín Guðmundsdóttir.

Gleðilega páska!
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Fyrsta skrefið af mörgum
„Þetta er auðvitað algerlega

klikkuð hugmynd. Að setja það í
hendur heimamanna að úthluta
fjármunum til verkefna innan
landshlutanna. Já, algerlega
geggjað fannst mörgum og finnst
eflaust enn, en eins og t.a.m. Þór-
oddur Bjarnason formaður stjórn-
ar Byggðastofnunar hefur bent
á, þá er þetta ein af sterkustu
leiðum sem hægt er að fara í
byggðamálum,“ sagði Albertína
Friðbjörg Elíasdóttir formaður
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga í erindi sínu í Þjóðmenning-
arhúsinu á föstudag við undirrit-
un samninga um Sóknaráætlanir
í átta landshlutum. Samningarnir
voru undirritaðir að viðstöddum
nokkrum ráðherrum, fulltrúum

landshlutasamtaka sveitarfélaga
um land allt og fulltrúum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga.

Samningarnir taka til sex til
sextán verkefna í hinum einstöku
landshlutum en alls eru verkefnin
73 og fjárhæð samninganna alls
um 620 milljónir króna. Alls var
Vestfjörðum úthlutað 50 milljón-
um til verkefnisins, en Albertína
Friðbjörg skrifaði undir samning-
inn fyrir hönd Vestfjarða. Í erindi
sínu sagði Albertína m.a. að það
hefði engan veginn verið einfalt
að endurskipuleggja stoðkerfi at-
vinnulífsins með þeim hætti sem
gert var í sóknaráætlun Vest-
fjarða. Það hafi þó verið gert
með stæl, eins og Vestfirðinum
einum er lagið.

„Verkefnin sem samþykkt
voru í Sóknaráætlun Vestfjarða
eru hvort öðru metnaðarfyllra,
en öll eiga þau það þó sameigin-
legt að vera raunhæf og fyrst og
fremst til þess fallin að gera Vest-
firði að enn betri landshluta,“
sagði Albertína, en fjárveiting til
Sóknaráætlunar Vestfjarða að
þessu sinni er til eins árs og var
sérstök áhersla lögð á atvinnu og
nýsköpun, menningarmál, mennt-
un og rannsóknir og markaðsmál
við úthlutunina í ár.

Albertína sagði að vinnan við
gerð Sóknaráætlunar Vestfjarða
hafi verið lærdómsríkt. Hér hafi
verið tekið eitt af fyrstu raunveru-
legu skrefunum í byggðamálum.
„Það væri hægt að gera lítið úr

þessu og benda á hversu miklir
fjármunir urðu eftir í ráðuneyt-
unum í stað þess að fara út í
landshlutana. En fyrir landshluta
eins og Vestfirði skiptir sóknar-
áætlun og fjármunirnir sem henni
fylgja ósegjanlega miklu máli.
Vissulega er þessi upphæð, fimm-
tíu milljónir, aðeins dropi í hafið
af því sem raunverulega þarf að
setja í uppbyggingu á Vestfjörð-
um en þetta er vonandi aðeins
byrjunin,“ sagði Albertína.

„Nú lítum við svo á að ekki
verði aftur snúið og vonandi get-
um við sammælst um langtíma-
áætlun sem taki á fleiri mála-
flokkum en hér er gert í dag og
strax á næsta ári verði gengið frá
sáttmála um heildstæða áætlun

sem felur í sér uppbyggingu
samgangna á Vestfjörðum, hring-
tengingu ljósleiðara og auknar
rannsóknir á náttúru og samfélagi
Vestfjarða. Því miður verður að
segja að allt þetta er nokkuð sem
hefur sannarlega setið á hakanum
þegar kemur að Vestfjörðum. En
við erum vonandi með þessu að
ná vopnum okkar á ný og þetta er
sannarlega jákvætt skref í áttina.“

Auk Albertínu tóku til máls
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra, Ögmundur Jónasson
innanríkisráðherra, Karl Björns-
son, framkvæmdastjóri Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Þor-
varður Hjaltason, framkvæmda-
stjóri Samtaka sunnlenskra sveit-
arfélaga.      – gudmundur@bb.is

„Samskip reið á vaðið og
kynnti nýja siglingaáætlun 21.
febrúar. Það sem þessi nýja sigl-
ingaráætlun gerir er að skapa
framleiðendum á svæðinu ómæld
tækifæri í út- og innflutningi frá
landsbyggðinni. Við siglum héð-
an beint á erlendar hafnir. Fólk
ruglar þessu saman við þá strand-
flutninga sem ríkið ætlaði að
bjóða út. Munurinn er að við sigl-
um beint til erlendra hafna en
strandflutningar ríkisins byggð-
ust á því að safna öllum vörum
til Reykjavíkur og sigla þaðan.
Við göngum skrefinu lengra en
þær strandsiglingar sem Ög-

mundur vildi fara út í. Ef það
hefði orðið að veruleika hefði
kostnaður framleiðenda verið
svipaður og áður, þeir hefðu borg-
að fyrir forflutning á sjó til
Reykjavíkur í staðinn fyrir að
nota flutninga eftir vegakerfinu,“
segir Kristín Hálfdánsdóttir,
rekstrarstjóri Samskipa á Ísafirði,
en fyrsta millilandaskip Sam-
skipa lagðist að bryggju á Ísafirði
á miðvikudag. Skipið siglir frá
Ísafirði til Akureyrar og Reyðar-
fjarðar og þaðan beint á erlendar
hafnir.

„Framleiðendur hér losna við
forflutning og sitja við sama borð

og framleiðendur á suðursvæðinu
hvað varðar útflutning á vörum.
Framleiðandi hér er ekki lengur
fjær kaupanda en þeir sem eru
nær Reykjavík. Við þurftum
alltaf að flytja vöruna til Reykja-
víkur fyrst, sem kostar tíma og
peninga, og skerti samkeppnis-
hæfni fyrirtækja á Vestfjörðum.
Eftir að þessi siglingaleið kom
til, jafnast samkeppnisstaðan. Ef
aðeins hefðu verið strandsigling-
ar, eins og ríkið lagði upp með,
hefði kostnaðurinn við að flytja
vöruna til Reykjavíkur verið
áfram til staðar, hvort sem ríkið
eða sendandinn greiðir hann.

Strandsiglingar ríkisins urðu al-
gjörlega ástæðulausar þegar
Samskip steig skrefinu lengra
með því að sigla beint til erlendra
hafna,“ segir Kristín, en ofan á
lækkun sendingarkostnaðar bæt-
ist umtalsverður tímasparnaður
þar sem ekki þarf að skipa öllum
vörum upp í Reykjavík.

„Fyrirtæki voru að glata tíma,
það tók framleiðendur á Ísafirði
lengri tíma en fyrirtæki í Reykja-
vík að fá sínar afurðir greiddar.
Það breytir öllu að Ísafjörður sé
útflutningshöfn. Þar sem siglt er
beint til erlendra hafna frá Ísafirði
fær höfnin öll vörugjöldin. Þetta

er lýsandi dæmi um það þegar
markaðurinn grípur inn í,“ segir
Kristín. Samskip sá um álflutning
frá Reyðarfirði en missti verkefn-
ið til norsks fyrirtækis í útboði.
Sama skipið sá um útflutninginn
á álinu og innflutning Samskipa
á vörum. „Við sáum þar með
tækifæri á að breyta siglingaáætl-
uninni og gátum á þennan hátt
komið til móts við framleiðendur
á landsbyggðinni,“ segir Kristín,
en hún er að vonum ánægð með
nýju siglingaleiðina og komu
Pioneer Bay til Ísafjarðar, en það
markar nýtt upphaf bæði fyrir
Samskip og útflutningsaðila.

Stíga skrefinu lengra

Lestun á Pioneer Bay,
flutningaskipi Samkipa, sem

kom til Ísafjarðar í dag í
fyrsta sinn á nýrri

siglingaleið.
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Ritstjórnargrein

Þrískipt hátíð

Spurning vikunnar

Hendir þú mat?

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

Alls svöruðu 534.
Já sögðu 247 eða 46%
Nei sögðu 287 eða 54%

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæru

Sérstakar þakkir fær hjúkrunarfólk á Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða og heimahjúkrun á Ísafirði

Karenar Ragnarsdóttur

Páll Sigurðsson
Ragnar Ágúst Kristinsson Sigríður Þóra Hallsdóttir

Helga Kristinsdóttir Sigvaldi K. Jónsson
Haraldur Kristinsson Sveinfríður Unnur Halldórsdóttir

Hlutfall innflytjenda af mann-
fjölda er hæst á Vestfjörðum, en
þar eru 12,7% íbúa innflytjendur
af fyrstu eða annarri kynslóð
samkvæmt skráningu 1. janúar
síðastliðinn. Næst hæst er hlut-
fallið á Suðurnesjum þar sem
12,3% mannfjöldans eru innflytj-
endur eða börn þeirra. Lægst er
hlutfallið á Norðurlandi vestra,
en þar eru um 4,3% mannfjöldans
innflytjendur eða börn þeirra. Á
Vestfjörðum bjuggu alls 890
innflytjendur í upphafi árs 2013.
Flestir þeirra búa í Ísafjarðarbæ,
eða 493. Í Bolungarvík búa 145
innflytjendur og 142 í Vestur-
byggð.

Líkt og undanfarin ár eru Pól-
verjar lang fjölmennasti hópur
innflytjenda hér á landi. Þann 1.
janúar síðastliðinn var 9.371 ein-
staklingur uppruninn frá Póllandi
búsettur hér á landi, eða 36,1%
allra innflytjenda. Næst fjölmenn-
asti hópur innflytjenda er frá

Litháen, 5,4%, en 5,3% frá Fil-
ippseyjum. Á Vestfjörðum eru
búsettir 420 Pólverjar, eða rétt
um helmingur allra innflytjenda
á svæðinu. 196 innflytjendur af
pólskum uppruna búa í Ísafjarð-
arbæ, 87 í Bolungarvík og 86 í
Vesturbyggð.

Samkvæmt skilgreiningu Hag-

stofunnar er innflytjandi einstakl-
ingur sem er fæddur erlendis og
á foreldra sem einnig eru fæddir
erlendis, svo og báðir afar hans
og báðar ömmur. Önnur kynslóð
innflytjenda eru einstaklingar
sem fæddir eru á Íslandi og eiga
foreldra sem báðir eru innflytj-
endur.

Hlutfall innflytjenda
hæst á Vestfjörðum

Nær 87% kennara í grunnskól-
um á Vestfjörðum eru með kenn-
sluréttindi, en kennurum með
kennsluréttindi hefur hlutfalls-
lega fjölgað jafnt og þétt á Vest-
fjörðum frá árinu 2008, en þá
voru einungis 64% kennara á
svæðinu með réttindi. Hlutfall
kennara með kennsluréttindi eru
þó minna á Vestfjörðum en á
landsvísu þar sem hlutfallið tæp-
lega 96% og hefur aldrei verið
hærra. 13% kennara á Vestfjörð-
um eru án kennsluréttinda en ein-
ungis 4% kennara á landinu öllu.

Þetta kemur fram í nýlegri úttekt
Hagstofu Íslands, en hæst er hlut-
fall réttindakennara á landinu í
Reykjavík þar sem 98,7% kenn-
ara hafa kennsluréttindi. Aðeins
á Vestfjörðum og á Austurlandi
(89%) hafa eru færri en 90%
kennara með kennsluréttindi.

Hlutfall kennara með kennslu-
réttindi á landsbyggðinni hefur
aukist hratt undanfarin ár, frá því
að vera undir 50% á tíunda áratug
síðustu aldar í einstaka lands-
hlutum, þ.m.t. á Vestfjörðum.
Árið 2002 voru einungis 53,3%

kennara á Vestfjörðum með
kennsluréttindi á meðan 80%
kennara á landinu öllu höfðu
kennsluréttindi. Kennurum með
kennsluréttindi hef fjölgað jafnt
og þétt síðustu tíu ár. Athygli
vekur að á landsvísu hefur starfs-
fólki við kennslu fækkað á unda-
nförnum árum. Haustið 2012
voru 7.279 starfsmenn í 6.550
stöðugildum í grunnskólum á
Íslandi. Þar af voru 4.784 starfs-
menn við kennslu í 4.534 stöðu-
gildum. Starfsfólki fækkaði því
fjórða árið í röð á landsvísu.

Hlutfallslega fæstir kennar-
ar með réttindi á Vestfjörðum

Grunnskólinn á Ísafirði.

Fyrri tíma fólk kveið jafnan fyrir árstímanum, sem nú er að baki:
Þorranum og Góunni, hverrar þræll kvaddi á mánudaginn. Kvíði fólks-
ins kom til af mörgu, einkum þó af því að þá var hvorki til að dreifa
húsakynnum né tækjum og öðru því, sem nútímamaðurinn býr við, til
að mæta veðurhörkunni, sem alla jafnan mátti búast við að ríkti, meira
og minna, þessa tvo myrku mánuði. Spurningin: Hvernig þreyjum við
Þorrann og Góuna? lifir enn, þótt ekki sé sami kvíðinn að baki og fyrr.
Allt um það voru vorjafndægur í miðri síðustu viku; dagurinn lengist,
myrkrið gefur eftir.

Í áraraðir hefur Ísafjörður tekið heljarstökk, hvað fjólksfjölda varðar,
yfir páskahátíðina. Lengi vel var fólksmergðin rakin til Skíðavikunnar,
landsfrægu, þegar ,,gamlir“ Ísfirðingar flykktust til bæjarins til að njóta
útivistar í Paradís skíðamanna. Margir minnast áranna þegar Gullfoss,
flaggskip Íslendinga, lá við festar á Ísafirði, sem hótel skíðavikugesta.
En nú er Snorrabúð stekkur, hvað það varðar og Skíðalandsmótin talin
falla betur að öðrum tíma. En Skíðavikan blífur og tónlistarhátíðin
Aldrei fór ég suður, hefur heldur betur haslað sér völl; einstakur við-
burður, sem haldið hefur nafni bæjarins á lofti, allt frá því að draumur
Mugison-feðga varð að veruleika; hljómleikahátíð, þar sem listamenn
keppast við að fá að koma fram, þiggjandi það eitt að launum að fá
magafylli; hátíð þar sem tugir heimamanna vinna í sjálfboðavinnu, að
undirbúningi og framkvæmd, dögum saman. Sama fórnfýsin heldur
Skíðavikunni uppi. Er hægt að ætlast til meira?

*
Með sanni má segja að Dymbilvikan á Ísafirði sé þrískipt: Páska-

hátíðin,  trúarleg hátíð kristinna manna, þar sem krossfestingu og upp-
risu Krists er minnst; Skíðavikan, vika endurfunda ættingja og vina og
útivistar; Aldrei fór ég suður, tónlistarhátíð sem vaxið hefur með hverju
árinu, sem liðið hefur; þrjár hátíðir, í einni og sömu almanaksvikunni;
ólíkir viðburðir, sem sátt hefur verið um að ættu samleið.

*
Bæjarins besta óskar lesendum sínum og landsmönnum öllum gleði-

legrar páskahátíðar. Gestir Skíðaviku og Aldrei fór ég suður eru boðnir
velkomnir til bæjarins, með þeirri ósk að þeir njóti verunnar í vetrarfaðmi
hinna annars ,,bláu fjalla“ og fari héðan með góðar minningar og fullir
vona um að sagan endurtaki sig eigi þeir góða heimkomu.

s.h.
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Karlmaður á þrítugsaldri hefur
viðurkennt að vera valdur að elds-
voða sem varð í Fánasmiðjunni á
Ísafirði 24. júní á síðasta ári. „Það
er mikill léttir að þetta sé búið að
uppgötvast. Það er horft svolítið
til eigenda fyrst þegar svona kem-
ur upp og það er mikill léttir að
við höfum verið hreinsaðir af öll-
um grun en rekstrarlega breytir
þetta ekki neinu. Þetta á eftir að
fara í gegnum dómskerfið og við
verðum að sjá hvernig það fer,“
segir Örn Smári Gíslason, fram-
kvæmdastjóri Fánasmiðjunnar á
Ísafirði, en hann segir að niður-
staðan komi honum á óvart.

„Það er kannski ámælisvert
hvað rannsóknin tók langan tíma
því þetta lá nokkuð snemma fyrir.
Það kom ekkert fram, fyrst var

sagt að kviknað hefði í út frá raf-
magni. Það var ekki gott að hafa
það hangandi yfir sér þar sem
einn eigenda er rafmagnsverk-
stæði. Það lá fyrir frá fyrstu dög-
um að þetta hefði verið íkveikja,“
segir Örn Smári. Í brunanum
skemmdust nær öll tæki, lager
og búnaður félagsins. Þó slapp
silkiprentvélin sem prentar fyrir-
tækjafánana. Henni var mjög
fljótlega komið í gang aftur eftir
brunann og þannig hélt starf-
semin áfram en fánar voru prent-
aðir annars staðar fyrir viðskipta-
vini Fánasmiðjunnar. Fánasmiðj-
an var opnuð með viðhöfn í jan-
úar eftir að búið var að hreinsa út
brunarústirnar og koma upp nýj-
um búnaði.

– hordur@bb.is

Eldsvoðinn upplýstur

„Húsið hefur alltaf vakið áhuga
minn þegar ég hef keyrt þar fram-
hjá og ég hef velt því fyrir mér
hvernig lífið á Arngerðareyri var
á árum áður,“ segir Tinna Magn-
úsdóttir dagskrárgerðarmaður, en
hún vinnur nú ásamt Brynju
Dögg Friðriksdóttur að gerð

heimildarmyndar um húsið á
Arngerðareyri í Ísafjarðardjúpi.
Húsið, sem einnig er þekkt undir
nafninu gamli kastalinn, á sér
langa og mikla sögu en það var
byggt árið 1928 þegar lífið á Arn-
gerðareyri var í miklum blóma.
Þar hélt verslun Á. Ásgeirssonar

á Ísafirði úti þjónustu og Kaupfé-
lag Nauteyrarhrepps rak þar slát-
urhús. Í heimildarmyndinni
munu viðtöl við fyrrum íbúa og
gesti á Arngerðareyri spila stórt
hlutverk.

Þær Tinna og Brynja hafa sett
upp heimasíðu, kastalinn.com, í

þeim tilgangi að vekja athygli á
gerð heimildarmyndarinnar og
gefa fólki kosti á að hafa samband
við þær ef upplýsingar um húsið
og staðinn eru fyrir hendi.

„Heimasíðan er í raun hluti af
rannsóknarferlinu og með henni
erum við að reyna að ná til fólks
og fá þannig sögur og þær minn-
ingar sem fólk hefur af staðnum,“
segir Tinna, en á heimasíðunni
er hægt að skoða myndir af
staðnum, sjá stiklu um heimildar-
myndina og hafa samaband við
framleiðendur myndarinnar.

„Í dag erum við að taka viðtöl
við fólk sem bjó á staðnum og
reynum að draga fram gamla tím-
ann,“ segir Tinna, en hún og
Brynja vinna einnig náið með
núverandi eigendum íbúðarhúss-
ins á staðnum. „Hjónin Claudia
og Matthias frá Þýskalandi festu

kaup á húsinu fyrir nokkrum
árum og eru að gera það upp. Við
fylgdumst með framkvæmdum
þeirra síðasta sumar en þá voru
gluggar og hurðir sett upp í hús-
inu.“

Aðspurð hvenær myndin verð-
ur tilbúin segir Tinna stefnt að
frumsýningu vorið 2014 en það
ráðist þó af gangi framkvæmd-
anna í húsinu. „Við viljum fylgja
hjónunum eftir og fylgjast með
því hvernig þau gera húsið upp,“
segir Tinna en um leið leggur
hún áherslu á að myndin vilji
fanga þá stemningu sem ríkti á
Arngerðareyri á fyrri árum. „Því
biðlum við til þeirra sem hafa
yfir einhverjum upplýsingum,
sögum, myndum eða minningum
að ráða um staðinn að hafa
samband við okkur.“

– gudmundur@bb.is

Heimildarmynd um Arngerðareyri
Húsið á Arngerðareyri.
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Fjölmiðlun og páskar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Áætlað er að framkvæmdir við
gerð ofanflóðavarna undir Gleið-
arhjalla á Ísafirði hefjist í maí. Í
vikunni var haldinn íbúafundur
á Ísafirði þar sem framkvæmdin
var kynnt. Ýmsir íbúar við Urð-
arveg er uggandi yfir þeirri áætl-
un bæjaryfirvalda að nota sömu
vatnslagnir og fyrir eru í stað
þess að styrkja þær, þar sem þær
anni í dag ekki því leysingavatni
sem kemur frá skurðinum fyrir
ofan Urðarveg. Álag á lagnirnar

muni aukast með tilkomu nýrra
ofanflóðavarna. Jóhann Birkir
Helgasson sviðsstjóri umhverfis-
og eignasviðs Ísafjarðarbæjar
segir áætlað að minnka vatns-
magnið sem renna muni um lagn-
irnar. „Það þarf ekki að hafa
áhyggjur af því að lagnirnar anni
ekki vatnsflæðinu. Aftur á móti
ef það kemur heilmikið aurflóð
þá er hætta á að lagnirnar stíflist,“
segir Jóhann.

Íbúar á Urðarvegi vilja að nýjar

lagnir verði lagðar sem geti tekið
á móti því vatnsmagni sem kemur
frá ofanflóðavörnum. Ofanflóða-
sjóður styrkir gerð varnargarðs-
ins, sem felur í sér dýpkun á nú-
verandi skurði fyrir ofan Urðar-
veg, um 80%. Vilja umræddir
íbúar að gengið sé almennilega
frá vatnslögnum í ljósi þess að
Ofanflóðasjóður styrkir fram-
kvæmdina. „Ef allt fer á versta
veg þá getur vissulega vatn lekið
inn á Urðarveg. Vatnselgurinn

myndi renna eftir landhallanum
auðveldustu leiðina út á veginn,
í kringum Urðarveg 30 annars
vegar og Urðarveg 76-78 hins-
vegar. Varnargarðarnir eiga
hinsvegar að halda aurnum frá,“
segir Jóhann og bætir því við að
bæjaryfirvöld taki á því vanda-
máli þegar þar að komi.

Jóhann segir byggðina í hlíð-
inni vera það langa að það yrði
mjög kostnaðarsamt að leggja
lagnir sem næðu út fyrir „kúlu-

húsið“ við Seljalandsveg 100 og
við götuna Krók nálægt Hnífs-
dalsvegi. „Þá yrði líka að færa
skurðinn mun ofar í hlíðina.“
Skurðurinn sem mun styrkja ofan-
flóðavarnirnar úr Gleiðarhjalla,
verður rétt fyrir ofan húsin á Urð-
arvegi og mun ná frá Stórurð að
Stakkaneshrygg. „Hann mun taka
við miklu magni af aur og verður
mun dýpri en núverandi skurður,“
segir Jóhann Birkir.

– gudmundur@bb.is

Lagnirnar munu þola vatnsmagnið

Fiskvinnslufyrirtækið Klofn-
ingur ehf. á Suðureyri fagnaði á
dögunum 16 ára afmæli sínu. Í
tilefni af áfanganum afhenti
Klofningur Grunnskólanum á
Suðureyri 22 spjaldtölvur að gjöf.
Í Grunnskóla Suðureyrar eru 40
nemendur og ljóst er að spjald-

skólastjóri Grunnskólans á Suð-
ureyri.

Snorri segist vona til þess að
skólastarfið verði líflegra, sveigj-
anlegra og skemmtilegra með til-
komu spjaldtölvanna. „Í raun eru
þetta tölvur en þær eru færanlegri
en venjulegar tölvur. Þetta gefur

okkur meiri möguleika.“
Klofningur ehf. er fyrirtæki

sem sérhæfir sig í vinnslu á auka-
afurðum úr fiski, svo sem þurrkun
fyrir Nígeríumarkað, marnings-
vinnslu, söltun, loðdýrafóðurs-
vinnslu og fleira. Fyrirtækið er
með fimm starfsstöðvar á Vest-

fjörðum, tvær á Suðureyri og svo
á Ísafirði, Brjánslæk og Tálkna-
firði. Á síðasta ári var unnið úr
ellefu þúsund og fjögur hundruð
tonnum af hráefni. Fyrirtækið er
í eigu helstu fiskvinnslufyrirtækja
á Vestfjörðum auk einstaklinga.

– gudmundur@bb.is

tölvurnar munu opna ýmsa skemmti-
lega möguleika í skólastarfinu.
„Þetta er alveg frábær gjöf og í
rauninni draumur allra skóla-
manna. Þetta eykur möguleika
okkar, sérstaklega í sambandi við
sérkennslu og einstaklingsmiðað
nám,“ segir Snorri Sturluson

Færði Grunnskólanum 22 spjaldtölvur

Guðni Albert Einarsson,
framkvæmdastjóri Klofnings
og Snorri Sturluson, skóla-

stjóri Grunnskólans á
Suðureyri.

Páskar eru mesta trúarhátíð kristinna manna á Íslandi, sé
gengið út frá því að meirihluti Íslendinga teljist kristinn. Margt
hefur verið sagt um trúarlíf og einkum trúarbrögð á Íslandi síð-
ustu ár. Af fjölmiðlum má ráða að trúarbrögð séu ekki verðugt
umfjöllunarefni. Sumir telja reyndar að ríkisfjölmiðillinn hafi
nánast horn í síðu Þjóðkirkjunnar þegar fjallað er um hve
skráningar í trúfélög breytist og mikið lagt upp úr því að mjög
fækki í henni. Sjaldan koma fram aðrar tölur en prósentur, en
ekki eru nefndar tölur um það hve margir hafi flust til Íslands
sem tilheyra öðrum trúarbögðum og því síður athugað hver
áhrif því fylgja. Ljóst er að mikill hluti þeirra fjölmörgu Pól-
verja sem hér hafa sest að tilheyra kaþólsku kirkjunni. Því
breytast prósentuhlutföll mikið, ekki síst ef nærri 10 þúsund
Pólverjar án ríkisfangs búa á Íslandi. Þeir eru fleiri sem flytjast
að utan til landsins sem taka með sér sína eigin trú. Vissulega
hljómar það vel í eyrum sumra að fjalla um hlutina á einfaldan
hátt.

Aftur að páskum. Trúariðkun um páska hefur breyst. Minni
áhersla er lögð á iðkun trúarinnar en meiri á tómstundagaman
og ferðalög vegna þeirra helgidaga sem fylgja páskahátíðinni

og eru bundnir í lög. Þá þrjá aukadaga, sem allir fá frí frá vinnu,
nota einnig aðrir en kristnir til tómstunda og ferðalaga. Ef trú-
leysi yrði ofan á þegar fram í sækir hljóta þeir að verða teknir af
og vilji fólk almennt frí frá vinnu um páska verði það á eigin
kostnað. Þá væri einnig hægt að láta Alþingi sitja eins og um
venjulega vinnuviku væri að ræða. Vart er það þó svo, að þeir
sem þykjast svo heilagir að vera trúlausir séu reiðubúnir að fórna
fríinu sínu. Umræður um trú og trúfrelsi varðandi drög að stjórn-
arskrá, sem hér er rituð með litlum staf til áhersluauka, eru athygl-
isverðar. Þau umdeildu drög byggja á einhvers konar pólitískum
rétttrúnaði, suma hluti má ekki segja. Þeir hljóma ekki nógu vel.
Tíðarandi ræður miklu um þjóðmálatal  á Íslandi líkt og annars
staðar. Sá góði andi breytist oft skjótt og snýst gjarna í andstöðu
sína á einni nóttu. Stjórnarskrá á að standa slíkt af sér.

Trúmál eru viðkvæm og ættu að vera einkamál hvers og eins.
Kristin trú er ríkur þáttur í lífi Íslendinga þótt trúrækni sé með
öðrum hætti en fyrr. Því ræður fjölbreytt framboð afþreyingar
og mikið áreiti fjölmiðla. Trú og fjölmiðlar stíga ekki ávallt í
takt. En bæði eru staðreynd og munu hvorugt hverfa fremur en
Páskar sem vænst er að verði öllum gleðilegir.
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ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Gatnagerð í Hnífsdal“. Verkinu skal vera
að fullu lokið eigi síðar en 20. júlí 2013.
Helstu magntölur eru:
Fráveitulagnir 800m
Vatnslagnir 450m
Gröftur       6.000m³
Fyllingar       5.000m³
Kantsteinn 700m
Hellulögn 600m²
Jöfnun undir malbik        3.400m²
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð á bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, 10.
apríl 2013, kl. 11:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

    Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Sjúkraliði eða ófaglegur
starfsmaður við aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar að ráða til sumarafleysinga í tvær

stöður sjúkraliða eða ófaglæðra starfsmanna við aðhlynningu á legu-
deildum sjúkrahússins á Ísafirði. Um er að ræða 80-100% störf frá 1.
júní til ágústloka 2013, eða eftir nánara samkomulagi. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi og stofnanasamningum. Umsóknarfrestur er til
8. apríl 2013.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri í síma
450 4500, netfang: rannveig@hvest.is eða Hörður Högnason, fram-
kvæmdastjóri hjúkrunar í síma 450 4500, netfang: hordur@hvest.is.

Samningar um framkvæmd
sóknaráætlana landshluta milli
ríkis og landshlutasamtaka sveit-
arfélaga voru undirritaðir við há-
tíðlega athöfn í Þjóðmenningar-
húsinu á föstudag. Alls verður
um 50 milljónum króna úthlutað
til Vestfjarða, en ríkisstjórnin
samþykkti á fundi þann 27. nóv-
ember á síðasta ári úthluta 400
milljónum króna í sóknaráætlanir
landshluta fyrir árið 2013. Albert-
ína Friðbjörg Elíasdóttir formað-
ur Fjórðungssambands Vestfirð-
inga skrifaði undir samninginn,
en ljóst er að með samningnum
eykst fjárveiting til landshlutanna
frá ríkinu til muna. Fjárveiting
til sóknaráætlunar Vestfjarða að

þessu sinni er til eins árs og var
sérstök áhersla lögð á atvinnu og
nýsköpun, menningarmál, mennt-
un og rannsóknir og markaðsmál
við úthlutunina í ár.

Meðal verkefna sem ráðgert
er að ráðast í á árinu í flokki at-
vinnu og nýsköpunar eru Ný-
sköpunarkeppni Vestfjarða, nýt-
ingaráætlun strandsvæða á Vest-
fjörðum og greining Vestfjarða,
en það síðastnefnda gengur út á
að afla svæðisbundnum gögnum
um atvinnulíf og búsetuskilyrði
á Vestfjörðum. Í flokki menn-
ingarmála verðu aukið við fram-
lag til Menningarráðs Vestfjarða,
en áætlað er að aukningin nemi
fimm milljónum króna.

Í flokki menntunar og rann-
sókna verður stutt rækilega við
bakið á námsbraut Háskólaseturs
Vestfjarða í sjávartengdri ný-
sköpun, en áætlað er að veita
rúmar fjórar milljónir í það verk-
efni. Heildarkostnaður verkefnis-
ins er hinsvegar tæpar 16 milljón-
ir króna og mun framlag sóknar-
áætlunar bætast við verkefnið
sem framlag til markaðssetingar
og sérnámskeiða. Einnig verður
stutt við uppbyggingu fjarnáms-
stöðu og rannsóknaaðstöðu fyirr
háskólanema í þróunarsetrum
Patreksfjarðar og Hólmavíkur.
Auk þess verður komið á fót sér-
hæfðu námi fyrir starfsfólk í
fiskeldi á suðursvæði Vestfjarða
og loks verður fjármunum varið
í að styrkja námsmannasjóð. Þar
verður stutt við rannsóknir náms-
manna sem tengjast nýtingu auð-
lindum Vestfjarða.

Í flokki markaðsmála verður
leitast við að stofna svokallaðan
Vestfjarðaklasa, sem tengja á
saman stoðstofnanir, sveitarfélög
og fyrirtæki; ferðaþjónustu, sjáv-

arútveg, matvælaframleiðslu,
verslun og þjónustu og skapandi
greinar í þeim tilgangi að ná fram
sameiginlegri framtíðarsýn í
markaðs- og kynningarmálum
sem fer saman við uppbyggingu
atvinnulífs og innviða. Stefnt er
á þríþættar áherslur innan klas-
ans, að kynna Vestfirði sem bú-
setukost, sem áfangastað ferða-
manna og sem fjárfestingakost.
Alls verður rúmlega 17 milljón-
um króna varið í þetta verkefni.

Á 57. Fjórðungsþingi Vestfirð-
inga, sem haldið var á Bíldudal
5. og 6. október síðastliðinn var
ákveðið að vinna þrjár minni
sóknaráætlanir, eina fyrir hvert
svæði Vestfjarða. Þær þrjár áætl-
anir runnu síðan saman í eina
áætlun með áherslu á sameigin-
leg málefni. Haldnir voru svæðis-
fundir í desember, ein á Hólma-
vík (fyrir Strandir og Reykhóla-
hrepp), einn á Patreksfríði (fyrir
suðursvæði Vestfjarða) og einn
á Ísafirði (fyrir norðursvæði
Vestfjarða). Atvinnuþróunarfé-
lag Vestfjarða sá um framkvæmd

svæðisfundana og voru þeir opnir
öllum.

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga ákvað í desember
að boða tíu aðila tengda atvinnu-
lífinu og tíu aðila tengda stoðkerfi
atvinnu og byggða og fræða-
samfélaginu á svæðinu á fund
sem einnig var opinn hags-
munaaðilum. 30 manns mættu á
fundinn sem myndaði samráðs-
vettvang sóknaráætlunar lands-
hlutans. Úr þeim hópi voru ein-
staklingar valdir sem mynda
framkvæmdaráð með stjórn FV
og skipa hann alls 13 manns.
Framkvæmdaráð skipaði í janúar
þrjú vinnuteymi sem hvert og
eitt mótaði verkefni síns mála-
flokks; einn hópur sá um mark-
aðsmál, annar um atvinnu, nýsk-
öpun og menningu og sá þriðji
um menntun og rannsóknir. Allar
verkefnaútfærslurnar voru sam-
þykktar einróma af samráðsvett-
vangi sóknaráætlunar og stað-
festar á stjórnarfundi FV þann
13. febrúar síðastliðinn.

– gudmundur@bb.is

Fimmtíu milljónir til Vestfjarða

Meðal verkefna sem ráð-
gert er að ráðast í á árinu í
flokki atvinnu og nýsköp-

unar eru Nýsköpunarkeppni
Vestfjarða, nýtingaráætlun
strandsvæða á Vestfjörðum
og greining Vestfjarða, en

það síðastnefnda gengur út á
að afla svæðisbundnum

gögnum um atvinnulíf og
búsetuskilyrði á Vest-

fjörðum.
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„Samgöngu- og fjarskipta-
kostnaður er klárlega einn af þeim
þáttum sem draga úr samkeppn-

ishæfni Vestfjarða og rýra mögu-
leikann á því að hér byggist upp
útflutningsiðnaður. Ef þörf er á

vöruflutningum burt eða inn á
svæðið hefur samkeppnisstaðan
verið veikari hér en allsstaðar

annars staðar á landinu. Með
skipakomunum er von til þess að
landslagið, sem snýr að innflutn-
ingi og útflutningi, breytist. Við
munum samt búa við þessar sömu
ömurlegu vegasamgöngur og
áður, sex til átta mánaða tímabil
þar sem tryggt er að vegir séu
opnir. Þar skortir langtímastefnu
og ein tillaga að henni væri að
einsetja sér að eftir 20 ár verði
engir hálendisvegir á Vestfjörð-
um. Taka þarf vegina niður á lág-
lendið, það er eina leiðin til að
vegakerfið sé opið tólf mánuði á
ári,“ segir Jóhann Jónasson,
framkvæmdastjóri 3X Techno-
logy á Ísafirði, en fyrirtækið hefur
nýlega hafið klasasamstarf við
níu önnur tæknifyrirtæki innan
Íslenska sjávarklasans.

„Það var jafn dýrt að koma
flutningsgámi frá Reykjavík til
Ísafjarðar og frá Reykjavík til
Rotterdam áður en strandsigling-
arnar byrjuðu. Helmingurinn af
kostnaðinum við millilanda-
flutninga sparast með tilkomu
þeirra. Þetta er áfangasigur og
við gleðjumst mjög yfir þessu.
Það var meiri pökkunarkostnaður
vegna lélegra vega, búnaðurinn
þoldi illa að vera ekið um á þess-
um lélegu vegum og því þurfti
að pakka öllu sérstaklega vel,“
segir Jóhann. Samgöngur eru
einn af lyklunum að því að hægt
sé að vera í klasasamstarfi á Vest-
fjörðum. Ef svæðið á að eiga
möguleika á útflutningsmarkaði
snýst þetta um að bæta sam-
keppnishæfni þess, miðað við
önnur svæði og önnur lönd, þá
þarf að bæta aðgengi að mörkuð-

um, að hans sögn.
„Ifor Williams, einn af frægari

klasamönnum veraldarinnar í
dag, kom til Ísafjarðar fyrir mörg-
um árum. Við vorum búnir að
vinna saman í sjávarútvegi frá
því áður en farið var að kalla
þetta klasasamstarf. Hann átti að
koma hingað með flugi sem var
aflýst svo hann neyddist til að
keyra vestur. Um 200 manns biðu
eftir honum á Hótel Ísafirði þar
sem hann átti að halda fyrirlestur.
Hann ætlaði að kynna fyrir okkur
þetta klasahugtak. Fólk var orðið
vel þreytt á biðinni þegar hann
kom, kom, tveimur klukkutímum
of seint. Það fyrsta sem hann
sagði þegar hann kom inn úr dyr-
unum var að við gætum gleymt
þessu klasadæmi ef ekki er hægt
að komast inn og út af svæðinu.
Síðan þá hefur ekkert breyst. Það
er algjör forsenda fyrir klasasam-
starfi að samgöngur séu í lagi.
Það er augljóst þegar maður segir
það, mikilvægi þess að hægt sé
að koma vörum fram og til baka
með tryggum hætti,“ segir Jó-
hann.

Með tilkomu strandsiglinga
batnar hagur margra fyrirtækja
sem sækja sér aðföng inn á
svæðið og selja vörur sínar á
markaði erlendis. Ekki hefur
verið tekið saman gámafjöldann
sem 3X Technology fær til sín og
sendir frá sér eða hvaða upphæðir
sparast með strandsiglingunum.
Það eru enn stærri upphæðir fyrir
sjávarútveginn, að sögn Jóhanns,
sem á mestra hagsmuna að gæta
á svæðinu.

– hordur@bb.is

Samgöngur eru mikilvæg-
ur þáttur í klasasamstarfi

Samgöngur eru mikil-
vægur hlekkur í klasa-

samstarfi en 3X Technology
hefur hafið klasasamstarf við

önnur tæknifyrirtæki innan
Íslenska sjávarklasans.
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„Við tókum þátt í samstarfi
sex landa en verkefnið snerist
um að kenna nemendum að eiga
heiðarleg viðskipti; kenna þeim
hugmyndafræði Fair trade, að
stofna fyrirtæki og eiga viðskipti
sín á milli og milli landa. Við
notuðum e-Twinning en með því
geta skólar eða kennarar komið
hugmyndum sínum, um hvernig
þeir vilja vinna, á framfæri. Þar
geta kennarar og nemendur skipst
á hugmyndum og fundið sam-
starfsskóla og unnið sameiginleg
verkefni. Þetta er markaðstorg
hugmynda,“ segir Soffía Vagns-
dóttir, skólastjóri Grunnskólans
í Bolungarvík, en skólinn fékk
verðlaun fyrir Comeniusar verk-
efni skólans sem nefnist Business
and Economy Language Learn-
ing. Soffía tók á móti verðlaunum
fyrir hönd skólans á e-Twinning
ráðstefnu í Lissabon fyrir stuttu.

„Ég var á ráðstefnu e-Twinning

og það var frábært að sjá verkefni
skólanna sem þar tóku þátt. Verk-
efnið dregur úr fordómum og
víkkar sjóndeildarhring nemenda
og hjálpar þeim að skilja menn-
ingu annarra þjóða, og svo eign-
ast þeir vini út um allt. Verkefnið
okkar var verðlaunað en það voru
yfir 300 verkefni sem voru til-
nefnd í sex flokkum. Við hlutum
önnur verðlaun í einum flokknum
fyrir verkefni 16 - 20 ára nem-
enda. Við erum rosalega stolt af
krökkunum okkar en þeir byrjuðu
í menntaskólanum í haust,“ segir
Soffía, en hún telur nemendurna
hagnast verulega á að hafa tekið
þátt í verkefninu. „Þegar þessir
krakkar fara að stunda verslun
og viðskipti, sem ég held að verði
meira af í framtíðinni, að það
verði frumkvöðlar sjálf, þá búa
þau að þessari reynslu um hvern-
ig á að stofna fyrirtæki og stunda
heiðarleg viðskipti,“ segir Soffía.

Lærðu heiðarleg viðskipti

„Þetta hefur blundað lengi í
mér, að það væri gaman að fá sér
trillu og fara á strandveiðar. Ég
hitti bróður minn, Sigurð Arnór
Hreiðarsson, í Reykjavík um dag-
inn, en hann er skipstjóri. Við
fórum að tala um að gaman væri
að fá sér trillu. Við höfðum verið
að skoða báta á vefnum og höfð-
um báðir séð sama bátinn, Svölu
ÍS 35, sem er skel 26, og hafði
verið í eigu Jóns Ragnarssonar í
Súðavík, og litist vel á hann. Siggi
var búinn að hringja í Jón og tala
við hann en það endaði með því
að ég fór að skoða bátinn og það
varð úr að við keyptum fleyið af
Jóni. Þetta er snyrtilegur og vel
um genginn bátur enda Jón mjög
snyrtilegur maður. Við ætlum að
gera út frá Suðureyri og byrjum
á strandveiðum í maí,“ segir
Valdimar Hreiðarsson, útgerðar-

maður og fyrrum sóknarprestur í
Staðarsókn.

„Ég hætti prestskap fyrir tæp-
um tveimur árum og var þá hættur
að kenna. Það er mjög ánægjuleg
þróun að geta haft eitthvert við-
fangsefni. Enn sem komið er hef-
ur þetta gengið eins og í sögu,
allt verið vandræðalaust,“ segir
Valdimar, en hann segist vera
orðinn spenntur fyrir því að
komast á sjóinn. „Það er kominn
hugur í okkur. Ég var gjarnan á
sjó með bróður mínum og var
einmitt á handfærum með hon-
um, bæði fyrir sunnan og norðan
land. Þannig að við erum báðir
með ákveðna reynslu. Ég er með
30 tonna réttindi en við ákváðum
að hann yrði skipstjóri því hann
hefur miklu meiri reynslu á sjó
en ég. Ég hef ekki lagt þetta fyrir
mig sem ævistarf eins og hann.

Þetta er að skella á eftir rúman
mánuð og við hlökkum til,“ segir
Valdimar.

Strandveiðitímabilið er frá 1.
maí til loka ágúst og er landinu
skipt í svæði. Vestfirðir eru á
svæði A sem er vinsælasta svæð-
ið, að sögn Valdimars. „Það er
ákveðinn kvóti gefinn út og hér
hefur kvótinn klárast fyrst í gegn-
um tíðina. Ég held þetta sé fimm-
ta árið sem strandveiðar eru
stundaðar. Það hefur verið mikil
gleði og ánægja með strandveið-
arnar í þessum sjávarbyggðum.
Það hefur myndast mikið líf í
þorpunum sem hafa misst gífur-
lega mikið í gegnum tíðina vegna
þeirrar þróunar sem hefur verið í
sjávarútveginum, þar sem kvót-
inn hefur færst á færri hendur.
Það hafa allir tekið þessu vel,
bæði fjölskyldan okkar og heima-

fólk fyrir vestan. Það er ótrúlegt
en satt að fólki lýst almennt vel á
þetta. Báturinn er mjög fallegur
og hentar vel á strandveiðar, en
hann er ekki dekkaður svo hann

er ekki fyrir langferðir eða til að
fara á honum út í verra veðri.
Hann hentar vel í styttri róðra,
þegar best er og blíðast,“ segir
útgerðamaðurinn Valdimar.

Prestur í útgerð

Sr. Valdimar Hreiðarsson.

„Ég held að þetta sé voðalega sjaldgæft. Við höfum aldrei séð
þetta áður,“ segir Haraldur Konráðsson, skipstjóri á rækju-
skipinu Val ÍS, en þeir tóku eftir því að ein rauðsprettan sem
veiddist sneri kjaftinum í öfuga átt miðað við allar hinar. Fisk-
urinn kom í veiðarfærin þegar áhöfnin var  að veiðum í útdjúpinu.
Þetta kemur þó fyrir að sögn Hjalta Karlssonar hjá útibúi Haf-
rannsóknastofnunar á Vestfjörðum.

„Það er hægt að segja að þetta sé óalgengt en þetta hendir hins
vegar stundum. Ekki er hægt að segja að þetta sé mjög sjaldgæft.
Þetta gerist í myndbreytingu lirfanna, eða seiðanna, þær eru
með hefðbundið lag í fyrstu en síðan snúa þær sér í myndbreyt-
ingu og verða flatar. Í einhverjum tilfellum þá snúa þær sér á
vitlausan veg. Þær eru með bolfiskslag í upphafi en taka svo á
sig flatan svip þegar þær stækka og þá getur þetta gerst,“ segir
Hjalti Karlsson.                                                   – hordur@bb.is

Öfug rauðspretta

Rauðspretturnar vísa kjaftinum hvor í sína áttina en yfirleitt snúa þær allar eins.
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Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
hefur ákveðið að styrkja Ísafjarð-
arbæ um 4,2 milljónir króna í ár
vegna svokallaðrar nýbúafræð-
slu. Framlagið verður greitt með
jöfnum mánaðarlegum greiðslum
sem nema um 350 þúsund krón-
um á mánuði. Ísafjarðarbæjar
sótti um styrk vegna 35 nýbúa og

var sá fjöldi lagður til grundvallar
við útreikning á endanlegu fram-
lagi til sveitarfélagsins.

Bolungarvíkurkaupstaður fær
einnig úthlutað úr jöfnunarsjóði
sveitarfélaga vegna nýbúafræð-
slu, og nemur sú upphæð 1.320.
000 kr. vegna fjárhagsársins
2013.

Fjórar milljónir í nýbúafræðslu

„Ég veit ekki hvað þetta er
mikið á landsvísu. Það eru heil-
mikil verðmæti fólgin í laxveið-
inni. Það eru rétt innan við 10

milljónir á ári sem koma inn í
leigutekjur fyrir þessa einu á,“
segir Aðalsteinn Leifur Valdi-
marsson, formaður Veiðifélags

Laugardalsár í Ísafjarðardjúpi, en
töluverð verðmæti eru í laxveiði-
ám og silungsvötnum á Íslandi.
Stangveiði í ám og vötnum á

Íslandi veltir um 20 milljörðum
króna á ári að því er fram kemur
í formála Sigurðar Guðjónssonar,
forstjóra Veiðimálastofnunar.

„Stangveiði í ám og vötnum
landsins er grundvöllur mikil-
vægrar atvinnugreinar. Hún hefur
mikil efnahagsleg áhrif í samfé-
laginu og er veltan þar tæpir 20
milljarðar á ári. Þar af eru hátt á
annan milljarð beinar tekjur
veiðifélaga. Nýting veiðihlunn-
inda er því ein af stærstu búgrein-
um landsins og afar mikilvæg
fyrir búsetu víða í sveitum lands-
ins. Um þriðjungur þjóðarinnar
stundar stangveiði sem sýnir að
um mjög vinsæla tómstundariðju
er að ræða. Sá árangur sem náðst
hefur í veiðinýtingu, arðsemi
veiða og stöðu fiskistofna hér á
landi hefur vakið athygli á al-
þjóðavettvangi. Arðsemi af hverj-
um veiddum fiski er óvíða meiri.
Skiptir þar sköpum að nýting í
stangveiði er byggð á félaglegum
grunni sem er nátengd vaxandi
ferðaþjónustu í dreifðum byggð-
um landsins. Í fiskrækt og fiskeldi
eru einnig fólgin mikil tækifæri
og þegar hafa þar skapast mörg
atvinnutækifæri,“ segir Sigurður
í formála skýrslunnar.

Þrjár landsþekktar laxveiðiár
eru við Ísafjarðardjúp; Hvanna-
dalsá, Langadalsá og Laugar-
dalsá. Stangveiðifélagið Lax-á er
með allar árnar á leigu. Að sögn
Stefáns Sigurðssonar, sölustjóra
innanlands hjá Lax-á, sem selur
veiðileyfi og veiðileiðsögn í
árnar, hefur salan veiðileyfa
ávallt verið góð. Búast má við að
framleiðnin af ánum sé eitthvað
hærri en greidd leiga en í skýrslu
Veiðimálastofnunar kom fram að
hátt á annan milljarð króna komi
í beinar tekjur til veiðifélaga, af
20 milljörðum. Töluverðar óbein-
ar tekjur eru af stangveiðinni eins
og ýmis þjónusta við veiðimenn;
gisting, verslun og samgöngur
svo fátt sé nefnt. Fleiri ár eru á
Vestfjörðum eins og Hestá í Ön-
undarfirði, Ísafjarðará og Múlá
svo einhverjar séu nefndar. Einn-
ig eru silungsvötn sem veitt er í á
Vestfjörðum eins og t.d. Syðri-
dalsvatn við Bolungarvík, Vatns-
dalsvatn í Vatnsfirði og Sauð-
lauksdalsvatn við Patreksfjörð.
Óhætt er að segja að auðlindir
séu margar í náttúrunni á Vest-
fjörðum og er stangveiðin aðeins
einn hluti af þeim.

– hordur@bb.is

Mikil verðmæti í laxveiðiám
Laxveiði í Hestá í

 Önundarfirði, einni af
mörgum náttúruperlum sem

finnast á Vestfjörðum.
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Það verður seint sagt að
Rob Salisbury falli undir stað-
almynd háskólanemans með
útþrá. Hárið er tekið að grána
og þynnast á stöku stað enda
er hann kominn af léttasta
skeiði. Rob lagði engu að síð-
ur land undir fót síðasta sum-
ar og fluttist frá heimkynnum
sínum í Kanada til Ísafjarðar
til að leggja stund á meist-
aranám í haf- og strandsvæða-
stjórnun við Háskólasetur Vest-
fjarða. Hann tók sér tveggja
ára námsleyfi frá störfum til
að koma til Ísafjarðar, þar
sem hann unir hag sínum
vel. Rob settist niður með
blaðamanni og ræddi um
lífið á Ísafirði, um háskóla-
samfélagið og Vestfirði og
um þá ákvörðun að setjast á
skólabekk á hjara veraldar,
fjarri vinum og fjölskyldu.

Þessi lífsreyndi maður er
meðeigandi á lögfræðistofu
alþjóðlega lögmannafyrir-
tækisins Gowlings í Hamilton
í Kanada. Þar hefur hann
starfað sem lögmaður frá
árinu 1983, en hann fæddist
í Ottawa árið 1956. Nærvera
Robs er valdsmannsleg en
um leið viðkunnanleg. Ljóst
er að hér er á ferðinni merki-
legur maður með mikla reynslu.

„Ég útskrifaðist frá laga-
deild Osgoode Hall háskóla
árið 1980 og hef síðan unnið
sem lögmaður fyrir Gowlings
í Hamilton,“ segir Rob, en
borgin Hamilton er mitt á milli
Toronto og Niagarafossa. Í
borginni búa um 630.000
manns eða um tvöfalt fleiri
en á Íslandi. Rob kom fyrst til
Íslands fyrir nokkrum árum og
átti sú heimsókn eftir að hafa
afdrifaríkar afleiðingar.

„Í raun er hægt að þakka
Icelandair fyrir það að ég
bý hér núna. Við eiginkona
mín millilentum á Íslandi á
leið okkar til Kaupmanna-
hafnar og ákváðum í flugvél-
inni að verja nokkrum dögum
í Reykjavík. Þá fékk ég áhuga
á landinu og vildi gjarna
koma aftur,“ segir Rob. Hann
fór þá að skoða möguleik-
ana á háskólanámi hérlendis
og hafði sérstakan áhuga á
námi í heimskautarétti við Há-
skólann á Akureyri.

„En fyrir algera tilviljun rakst
ég á námið sem er í boði í
Háskólasetri Vestfjarða. Ég
fékk tækifæri til að læra á

Ísafirði og sló til. Ég samdi um
tveggja ára námsleyfi frá
störfum mínum í Kanada og
sný því ekki aftur til vinnu fyrr
en 1. janúar 2014,“ segir Rob,
en hann hafði aldrei komið
til Vestfjarða fyrr en hann hóf
námið á Ísafirði.

Var vel undirbúinnVar vel undirbúinnVar vel undirbúinnVar vel undirbúinnVar vel undirbúinn
„Ég get ekki sagt að neitt

hafi komið mér sérstaklega
á óvart því að netið er gríðar-
lega öflugur upplýsinga-
gjafi,“ segir Rob, en hann
var búinn að kynna sér skól-
ann og Ísafjörð vel áður en
hann fluttist vestur síðasta
sumar. En hverjar voru vænt-
ingar hans til námsins og
staðarins?

„Væntingarnar voru í sam-
ræmi við það sem ég hafði
lesið. Ég vissi að ég væri að
fara að búa í mjög litlu sam-
félagi vestur á fjörðum. Ef þú
ræðir við hinn almenna ferða-
mann, þá þekkir hann ekki
þennan stað og ég viður-
kenni að það heillaði mig í
upphafi,“ segir Rob, og bætir
því við, að vinir hans í Kan-
ada spyrji gjarna hvort ekki
sé kalt á Ísafirði. „En í Hamilt-
on verður mun kaldara á vet-
urna,“ segir hann.

„Ég vissi til dæmis að hér
væri ýmislegt hægt að gera
sér til dægrastyttingar, eins
og að fara í kajakferðir hjá
Sjósportmiðstöðinni og skíða-
ferðir hjá Borea. Í raun er
þessi bær með allt sem þú
þarft menningarlega,“ segir
Rob, og nefnir bókasafnið sér-
staklega í því samhengi. „Ég
gjörsamlega elska bóka-
safnið í þessum bæ. Það er
svo fallegt og dásamlegur
staður til að vera við námið.“

Rob nefnir einnig Ísafjarð-
arbíó í þessu sambandi. „Hér
eru sýndar nýjustu myndirnar
í hverri viku. Skyfall [nýjasta
James Bond myndin] var til
dæmis frumsýnd á Ísafirði
áður en hún var frumsýnd
vestanhafs,“ segir hann og
hlær, en hann hefur ferðast
um alla Vestfirði meðan á
dvöl hans hefur staðið.

Gæði námsins mikilGæði námsins mikilGæði námsins mikilGæði námsins mikilGæði námsins mikil
„Hvað skólann varðar, þá

er hann mjög góður og hafa
gæði námsins komið mér á
óvart,“ segir Rob. „Hingað
koma helstu og bestu sér-
fræðingar hver á sínu sviði
og kenna áfanga allt frá
tveimur vikum og upp í átta
vikur. Maður er aðeins í ein-
um áfanga í einu og ég kann
mjög vel við það fyrirkomu-
lag.“ Hann segir áfangaskipt-

inguna mjög árangursríka
fyrir nemendur.

Rob segir það koma til
greina að vera á Íslandi í
sumar en það ráðist af því
hvert lokaverkefni hans verð-
ur. „Það er vissulega hvati
að vinna ritgerðina að mestu
hér en að sama skapi rýrir
það atvinnumöguleika er-
lendis. Ég er í þeirri stöðu að
geta leyft mér að skrifa um
eitthvað sem ég ætla ekki
beinlínis að vinna við enda í
fastri vinnu,“ segir hann, og
telur miklar líkur á því að hann
muni skrifa um hækkun sjáv-
arborðs á Pollinum í Skutuls-
firði.

„Vegna loftslagsbreytinga
fer sjávarmál hækkandi á
Pollinum en hið öfuga á sér
stað í Vötnunum miklu í Kan-
ada og Bandaríkjunum. Þar
fer vatnsyfirborð lækkandi,“
segir Rob. Vötnin miklu (e.
Great Lakes) er samheiti yfir
fimm stór stöðuvötn á landa-
mærum Kanada og Banda-
ríkjanna og mynda þau
stærstu þyrpingu ferskra
stöðuvatna á jörðinni.

Rob er fjölskyldumaður,
kvæntur og á tvö börn,
soninn Daniel sem er 19 ára
og dótturina Sarah sem er
21 árs. Þau eru bæði í há-
skólanámi í Kanada. Skyldi
ekki vera erfitt að vera fjarri
fjölskyldu sinni í svo langan
tíma?

„Konan mín fer á milli. Hún
var með mér í nærri mánuð
þegar ég kom hingað fyrst
síðasta sumar. Ég fór til Kan-
ada í næstum mánuð yfir
jólin og svo kemur sonur minn
í heimsókn í apríl. Vonandi
kemur eiginkona mín aftur í
maí,“ segir Rob, og bætir því
við að með tilkomu Skype-
forritsins séu samskiptin yfir
Atlantshafið auðveldari. „Ég
tala við þau í meira en
klukkutíma á hverjum degi.“

Ekkert bjórbingó í KanadaEkkert bjórbingó í KanadaEkkert bjórbingó í KanadaEkkert bjórbingó í KanadaEkkert bjórbingó í Kanada
Rob er eðli málsins sam-

kvæmt í hópi eldri nemenda
í meistaranáminu við Há-
skólasetur Vestfjarða. „Það er
einn nemandi á fimmtugs-
aldri og annar á sextugsaldri.
Restin er frá 22 ára og fram á
fertugsaldur,“ segir Rob, sem
segist lítið hafa hugsað um
þessa aldursskiptingu áður
en hann hóf námið. „Ég hafði
ekki hugmynd um að nem-
endurnir yrðu á svona breiðu
aldursbili.“ Hann segir að
bæði félagslega og í námi
hafi samnemendurnir komið
honum á óvart.

„Hvað varðar námið sjálft,

Á skólabekk á sextugsaldriÁ skólabekk á sextugsaldriÁ skólabekk á sextugsaldriÁ skólabekk á sextugsaldriÁ skólabekk á sextugsaldri

þá á maður til að staðna
þegar komið er á minn aldur
og gleyma því hvernig 25
ára nemandi hugsar. Því er
mjög hollt að fara í nám á
þessum aldri og sjá heiminn
með augum yngri nemenda.“

Félagslíf nemenda við Há-
skólasetur Vestfjarða er mikið
og tekur Rob virkan þátt í
því. Skyldi hann hafa verið
sakaður um að vera að end-
urlifa námsárin með öllu því
skemmtanahaldi sem því
fylgir?

„Ég hef verið ásakaður um
það af fjölskyldu minni,“ segir
hann og hlær. „Dóttir mín er
sjálf í háskóla og þegar við
tölum saman segir hún að
félagslíf mitt sér meira en
hennar. En þeir eru ekki með
bjórbingó í Kanada.“

Ísafjörður er frábær staðurÍsafjörður er frábær staðurÍsafjörður er frábær staðurÍsafjörður er frábær staðurÍsafjörður er frábær staður
Rob líður vel fyrir vestan og

hann nefnir sérstaklega hvern-

ig smæð staðarins gerir litlu
hlutina auðveldari. „Mér líkar
mjög vel á Ísafirði. Í gær var
til dæmis svo gott veður að
skíðasvæðið var opið fram á
kvöld. Ég braut fyllingu í tönn
í síðustu viku og tannlækn-
irinn opnaði stofuna fyrir mig
og gerði við hana sam-
stundis. Svona þjónustu færðu
ekki í öllum samfélögum.“

„Ísafjörður, landið og Há-
skólasetur Vestfjarða hafa
sannarlega staðist allar mín-
ar væntingar. Eftir allt saman,
þá er þetta betra en að
vinna,“ segir hann og hlær.

„En í fúlustu alvöru, þessi
staður er frábær og ég er
ekki viss um að allir sem eiga
hér heima  geri sér grein fyrir
því hvað þeir eru heppnir.
Þannig hugsaði ég á dögun-
um þegar ég skíðaði niður
brekkurnar í Tungudal og leit
yfir bæinn.“
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Sælkeri vikunnar er Harpa Grímsdóttir á Ísafirði

Fylltar paprikur með kúskúsFylltar paprikur með kúskúsFylltar paprikur með kúskúsFylltar paprikur með kúskúsFylltar paprikur með kúskús
Við bjóðum upp á fylltar pap-

rikur með kúskús í aðalrétt.
Þetta er sælkeraréttur sem er í
miklu uppáhaldi hjá okkur.
Strákarnir okkar eru líka sér-
staklega hrifnir af  kúskús
blöndunni. Avakadó forréttur-
inn er einfaldur en ótrúlega
góður, enda „ættaður“ frá Stellu
í Heydal. Báðir þessir réttir eru
sérlega freistandi og girnilegir
á borði.

Forréttur:
Avokadó og rækjur

2 avokado – skorin langsöm
til helminga
1 dós sýrður rjómi
1-1½ bolli rækjur
1 matskeið chili sósa
1 sítróna
½ bolli púrrulaukur

Skerið innihaldið úr avakad-

óinu niður í litla bita en geymið
„skeljarnar“ (hálft afakadó).
Saxið púrrulaukinn niður í smáa
bita. Blandið saman í skál avaka-
dóinu, púrrulauknum, rækjunum,
chili sósunni, sýrða rjómanum
og hæfulegu magni af sítrónu-
safa. Setjið í „skelina“ og leggið
sítrónusneið yfir.

Aðalréttur: Fylltar paprikur
6 stórar rauðar paprikur
1 bolli kúskús
1 bolli sjóðandi vatn
20 g smjör
¼ bolli rúsínur
2 matskeiðar matarolía
1 laukur, saxaður smátt
1 hvítlauksrif, pressað
1 teskeið kóríander (krydd)
2 teskeiðar cumin
1 matskeið rifinn ferskur
engifer
1 meðalstór gulrót

1 meðalstórt eggaldin
2-3 kartöflur
1 tómatur
1 bolli grænmetissoð (teningur
+ vatn)
1 dós kjúklingabaunir, án
vökva

Skerið „hattinn“ af paprikun-
um, geymið hann og fræhreinsið
neðri hluta paprikunnar. Eldið
kúskús eftir leiðbeiningum.
Bætið við olíu/smjöri og rúsín-
um. Skerið grænmetið í litla bita.
Hitið olíuna á stórri pönnu.
Steikið lauk, hvítlauk, kóríander,
cumin og engifer í smá stund.
Bætið við restinni af grænmetinu,
grænmetissoði og kjúklinga-
baunum. Sjóðið við vægan hita í
um 20 mínútur eða þar til græn-
metið er orðið mjúkt. Hrærið
kúskús blöndunni saman við.
Fyllið paprikurnar með kúskús

blöndunni og setjið þær í eldfast
mót (með hattinum) og penslið
með olíu.

Bakið  við meðalhita í um 45
mínútur eða þar til paprikurnar
eru orðnar mjúkar.

Meðlæti
Gott er að hafa gott brauð með

réttinum.

Einnig er hægt að hafa smátt
skorið lambakjöt í kúskús
blöndunni. Það höfum við þó
aldrei prófað.

Við skorum á sælkerana
Kidda og Heiðu nágranna
okkar í Móholti 10  að kynna
eitthvað spennandi í næstu
viku.

smáar
Kæri Halldór! Hönnuður óskar
eftir að komast í samband við
menn sem heita Halldór vegna
verkefnis sem hann vinnur að.
Hressir, gamlir, ungir, nefstórir,
feitir, ljóshærðir, allavega, bú-
settir hvar sem er. Óska einnig
eftir iðnaðarhrærivél. Vinsam-
legast hafið samband í síma
896 1323 (Hanna).

Þættir Guðmundar Heiðars
Harðarsonar, herra Hamm-
ond hafa heldur betur slegið
í gegn á BB sjónvarpi. Í þátt-
unum dæmir Guðmundur
plötur sem hafa tengingu til
Vestfjarða. Guðmundur hefur
mikinn áhuga á tónlist og á
eitt af stærstu plötusöfnum á
Vestfjörðum.

Hvað áttu margar plötur?Hvað áttu margar plötur?Hvað áttu margar plötur?Hvað áttu margar plötur?Hvað áttu margar plötur?
Um 2600 eintök af vínyl og

geisladiskum.
Hversu margar hefurðuHversu margar hefurðuHversu margar hefurðuHversu margar hefurðuHversu margar hefurðu

fengið frá Rás 2?fengið frá Rás 2?fengið frá Rás 2?fengið frá Rás 2?fengið frá Rás 2?
Þrjátíu og eina!
Ertu með sérstakt flokkunErtu með sérstakt flokkunErtu með sérstakt flokkunErtu með sérstakt flokkunErtu með sérstakt flokkun-

arkerfi á þeim?arkerfi á þeim?arkerfi á þeim?arkerfi á þeim?arkerfi á þeim?
Já
Hver er verðmætasta platHver er verðmætasta platHver er verðmætasta platHver er verðmætasta platHver er verðmætasta plat-

an þín?an þín?an þín?an þín?an þín?
Rás Íkarus - Rás 5-20 1983
Uppáhalds hljómsveit?Uppáhalds hljómsveit?Uppáhalds hljómsveit?Uppáhalds hljómsveit?Uppáhalds hljómsveit?

Ensími, en annars er ég
svakalegur og ég segi að
ég sé svakalegur Megasar
aðdáandi.

Settu saman þína draumaSettu saman þína draumaSettu saman þína draumaSettu saman þína draumaSettu saman þína drauma-
hljómsveit, bæði íslenska oghljómsveit, bæði íslenska oghljómsveit, bæði íslenska oghljómsveit, bæði íslenska oghljómsveit, bæði íslenska og
erlenda?erlenda?erlenda?erlenda?erlenda??

Íslensk: Franz Gunnarsson
(gítar), Hrafn Thoroddsen (org-
el), Guðni Finnsson (bassi),
Arnar Þór Gíslason (trommur),
Krummi (söngur).?Erlend:
Steve Harris (Iron Maiden,

bassi) Dave Grohl (FooFight-
ers, trommur), Richie Black-
more (Ex-Deep Purple, gítar),
Ken Hensley (Uriah Heep,
orgel), Bruce Dickinson (Iron
Maiden, söngur).

Hver er sagan af hattinHver er sagan af hattinHver er sagan af hattinHver er sagan af hattinHver er sagan af hattin-
um?um?um?um?um?

30 ára afmæli 2009 og
þemað var að mæta með
hatt sem ég átti ekki þá og
þá var bara að kaupa einn
hatt og ég á þrjá í dag.

Af hverju hefurðu aldreiAf hverju hefurðu aldreiAf hverju hefurðu aldreiAf hverju hefurðu aldreiAf hverju hefurðu aldrei
farfarfarfarfarið á Hróarskeldu?ið á Hróarskeldu?ið á Hróarskeldu?ið á Hróarskeldu?ið á Hróarskeldu?

Veit það ekki.
Bestu tónleikar sem þúBestu tónleikar sem þúBestu tónleikar sem þúBestu tónleikar sem þúBestu tónleikar sem þú

hefur séð?hefur séð?hefur séð?hefur séð?hefur séð?
Megas og Senuþjófarnir í

Edinborg Ísafirði 2007.
Hvernig kom til með Hr.Hvernig kom til með Hr.Hvernig kom til með Hr.Hvernig kom til með Hr.Hvernig kom til með Hr.

Hammond?Hammond?Hammond?Hammond?Hammond?
Setti það á síðuna http://

hammond.123.is/ og Andri
á flandri kallaði mig það í
sínum þætti.

Af hverju klipptirðu þig?Af hverju klipptirðu þig?Af hverju klipptirðu þig?Af hverju klipptirðu þig?Af hverju klipptirðu þig?
Ég bara ákvað það á svip-

stundu og lét vaða í það.
Engin sérstök ástæða (miklu
sætari svona he,he).

Langar þig að vera meðLangar þig að vera meðLangar þig að vera meðLangar þig að vera meðLangar þig að vera með
þátt í sjónvarpi?þátt í sjónvarpi?þátt í sjónvarpi?þátt í sjónvarpi?þátt í sjónvarpi?

Já, hef ekki hugsað um
það en Netið svínvirkar.

Hefurðu látið plata þig?Hefurðu látið plata þig?Hefurðu látið plata þig?Hefurðu látið plata þig?Hefurðu látið plata þig?
Já, ég held það bara.

Miklu sætari stuttklippturMiklu sætari stuttklippturMiklu sætari stuttklippturMiklu sætari stuttklippturMiklu sætari stuttklipptur
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Skrifstofurými
til leigu í hjarta bæjarins
Hafnarstræti 1-3, 3.

hæð í Stjórnsýsluhúsi.
Fastanúmer: 211-9617,
114,7m² Upphaf leigu-
tíma: Laust nú þegar.

Nánari upplýsingar
gefur Fasteignasala
Vestfjarða í síma 456 3244.

Verslunarrými
til leigu í hjarta bæjarins
Austurvegur 2, Ísafirði

- miðhluti verslunarhús-
næðis á 1. hæð. Fasta-
númer: 211-9164. 90
m². Upphaf leigutíma:
1. maí 2013.

Nánari upplýsingar
gefur Fasteignasala Vestfjarða í síma 456 3244.

Páskaréttir og -drykkir
strákanna á hótelinu

Sítrónu- og rósmarín-Sítrónu- og rósmarín-Sítrónu- og rósmarín-Sítrónu- og rósmarín-Sítrónu- og rósmarín-
legið lambaprime meðlegið lambaprime meðlegið lambaprime meðlegið lambaprime meðlegið lambaprime með

sítrónu- og steinseljusósusítrónu- og steinseljusósusítrónu- og steinseljusósusítrónu- og steinseljusósusítrónu- og steinseljusósu

0,8 kg. – 1 kg. lambaprime
2 dl. olía
2 hvítlauksgeirar, smátt
saxaðir
Safi og fínt rifinn börkur af
tveimur sítrónum
3 msk. rósmarínnálar
1 tsk. nýmalaður pipar

Setjið allt í skál og blandið
vel saman. Geymið svo í kæli
yfir nótt eða við stofuhita í
sirka fjórar klst. Sigtið þá olí-
una frá, hitið pönnu þar til
hún er vel heit og steikið kjötið
í fjórar til fimm mínútur eða
þar til það er fallega brúnað
á öllum hliðum. Setjið þá kjöt-
ið í ofnskúffu og bakið við
180° í sirka 8 mínútur.  Takið
þá kjötið úr ofninum og látið

standa í 5 mínútur við stofu-
hita áður en það er skorið.

Sítrónu- og steinseljusósaSítrónu- og steinseljusósaSítrónu- og steinseljusósaSítrónu- og steinseljusósaSítrónu- og steinseljusósa

3-4 msk sykur
1 dl. vatn
1 lítill laukur, smátt saxaður
Safi úr einni sítrónu
Fínt rifinn börkur af tveimur
sítrónum
2 dl. lambasoð eða vatn
og kraftur
4 msk. steinselja, smátt söx-
uð
40 gr. kalt smjör í teningum
Salt
Nýmalaður pipar

Setjið sykur og vatn í pott
og látið sjóða þar til sykurinn
er orðinn að ljósbrúnni kara-
mellu.  Bætið þá lauk, sítrónu-
safa, sítrónuberki og lamba-
soði í pottinn og látið sjóða í
tvær mín. Takið pottinn af
hellunni og bætið steinselju
og smjöri í pottinn.  Hrærið í
með písk þar til smjörið hefur
bráðnað.  Eftir það má sósan
ekki sjóða. Bragðbætið sós-
una með salti og pipar.

TTTTToblerone tiramisúoblerone tiramisúoblerone tiramisúoblerone tiramisúoblerone tiramisú

8-10 lítil glös
150 gr. rjómaostur
2 eggjarauður
2 msk. sykur
2 dl. rjómi, léttþeyttur
10 fingurkökur
1-2 dl. sterkt lagað kaffi
100 gr. Toblerone, mjög fínt
saxað

Hrærið rjómaost þar til
hann fer að verða mjúkur.
Þeytið eggjarauður og sykur
saman þar til blandan verður
létt og loftkennd. Blandið rjóma-
ostinum saman við með

sleikju og síðan léttþeyttum
rjómanum. Brjótið eina fing-
urköku í hvert glas og hellið
kaffi yfir kökurnar, það er
smekksatriði hversu mikið er

notað. Bíðið smá stund á
meðan vökvinn er að bland-
ast kökunum.  Hellið smáveg-
is af rjómakremi varlega ofan
á kökurnar, stráið söxuðu

Toblerone ofan á, kælið.
Þennan rétt má útbúa 1-2

dögum áður en á að bera
hann fram en hann á ekki
að frysta.

FlödeskumFlödeskumFlödeskumFlödeskumFlödeskum
Óáfengur
3 cl. Appelsínusafi
2 cl. Ananassafi
2 cl. Eplasafi
2 cl. Rjómi
Dass Grenadine

BossBossBossBossBoss
2 cl. Captain

Morgan
2 cl. Malibu

2 cl. Amaretto
6 cl. Ananassafi
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Þjónustuauglýsingar

Þeir eru hressir og skemmti-
legir strákarnir á Hótel Ísafirði
og á vinnustað þar sem mór-
allinn er góður, gerast skemmti-
legir og eftirminnilegir atburð-
ir. Trausti Már Grétarsson,
mat-reiðslumaður og Smári
Helgason, þjónn tóku saman
þrjár bransasögur til að deila
með lesendum. Auk þeirra
deila þeir með okkur skemmti-
legum uppskriftum fyrir pásk-
ana.

Eitt skiptið kom breskur hóp-
ur, sem átti pantaðan mat
hjá okkur um kvöldið.  Þegar
hópurinn var sestur niður við
matarborðið og tilbúinn í
kræsingarnar kom leiðsögu-
maðurinn inn og spurði hvað
væri í matinn í kvöld.  Smári
svaraði um hæl að það væri
grænmetissúpa með nýbök-
uðu brauði í forrétt, í aðalrétt
væri lundi en þá brá svo við
að hann greip þéttingsfast í
handlegginn á Smára og
segir: ,,Það má alls ekki vera,
þetta hlýtur að vera einhver
vitleysa, því fyrir þetta fólk

að borða lunda er eins og
fyrir þig að borða páfagauk-
inn þinn.“  Þá kom í ljós að
þetta voru fuglaskoðendur.
Lundanum var snarlega skipt
út fyrir gratíneraðan saltfisk
og allir mjög ánægðir.

Smári þjónn getur stundum
farið fram úr sér, þegar hann
þeysist um í salnum á hótel-
inu, ákafinn er stundum svo
mikill.  Þeir voru á eldhúsvakt-
inni, kokkarnir Trausti Már og
Eiríkur og voru að undirbúa
kvöldið. Allt í einu kemur Smári
askvaðandi inn í eldhús, hey-
rir eitthvað í fréttunum um
Arnold Schwarzenegger og
spyr strákana: ,,Hvað var
þetta með Arnold Schwarz-
enegger?” – Eiríkur var fljótur
til svars og sagði að hann
hafði dáið í mótorhjólaslysi
þá um nóttina.  Smári hendist
fram í sal, en þar voru um 30
vegagerðarmenn og tilkynnir
þeim hátt og skýrt þessar
sorgarfréttir. Kemur síðan
aftur inn í eldhús og spyr

frekari frétta um ,,slysið”.  Þeir
félagar í eldhúsinu skelltu þá
upp úr og sögðust bara hafa
verið að grínast.  Fréttin hefði
verið um skógarelda í Kali-
forníu.  Það var því ekki hátt
á Smára risið þegar hann fór
fram til að leiðrétta þessa
,,stórslysafrétt”.

Fjölskylduhlaðborðið hér á
Hótel Ísafirði nýtur alltaf mik-
illa vinsælda og sérstaklega
hjá fjölskyldum með unga
krakka.  Jólasveinarnir eru
alltaf jafn vinsælir og stund-
um hafa kokkarnir tekið þátt
í sprellinu með þeim.  Eitt
sinn var Stúfur að elta kokkinn
Eirík og vildi ná af honum
pönnu sem hann var með.
Upp hófst mikill eltingaleikur
og mikill hamagangur.  End-
aði þetta á því að Eiríkur
hentist á læsta hurð á flóttan-
um og bæði handleggs- og
ristarbrotnaði.  Síðan þá hafa
jólasveinarnir einungis séð
um ,,skemmtiatriðin” á hótel-
inu á þessum kvöldum.

Alltaf gaman hjá okkur!



2626262626 MIÐVIKUDAGUR     27. MARS 2013

Krossgátan

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

Laugardagur 30. marsLaugardagur 30. marsLaugardagur 30. marsLaugardagur 30. marsLaugardagur 30. mars
kl. 12:35  Sunderl.- Man.Utd.

kl. 15:00  Swansea - Tottenham
kl. 15:00 West Ham - WBA

kl. 15:00 Man. City - Necastle
kl. 15:00 Wigan - Norwich

kl. 15:00 South.pt. - Chelsea
kl. 15:00 Arsenal - Reading
kl. 17:00 Celta - Barcelona

kl. 17:15 Everton Stoke
Sunnudagur 31. marsSunnudagur 31. marsSunnudagur 31. marsSunnudagur 31. marsSunnudagur 31. mars

kl. 12:20 Aston Villa - Liverpool
Mánudagur 1. aprílMánudagur 1. aprílMánudagur 1. aprílMánudagur 1. aprílMánudagur 1. apríl

kl. 11:20 Chelsea - Man. Utd
kl. 16:00 Leeds - Derby
kl. 18:50 Fulham - QPR
Þriðjudagur 2. aprílÞriðjudagur 2. aprílÞriðjudagur 2. aprílÞriðjudagur 2. aprílÞriðjudagur 2. apríl

kl. 18:30 PSG - Barcelona
kl. 18:30 Bayern M - Juventus

Miðvikudagur 3. aprílMiðvikudagur 3. aprílMiðvikudagur 3. aprílMiðvikudagur 3. aprílMiðvikudagur 3. apríl
kl. 18:30 Malaga - Dortmund
kl. 18:30 Reald M. Galatasaray

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
27. mars 1963: 27. mars 1963: 27. mars 1963: 27. mars 1963: 27. mars 1963: Skagafjarðar-
skjálftinn. Mikill jarðskálfti, um
7 stig, fannst víða um land.

Upptökin voru norður af
mynni Skagafjarðar. Fólk

nærri upptökunum var ótta-
slegið og sumir flýðu hús sín.
28. mars 1956: 28. mars 1956: 28. mars 1956: 28. mars 1956: 28. mars 1956: Samþykkt var
á Alþingi, með 31 atkvæði
gegn 18, að bandaríska

varnarliðið skyldi hverfa úr
landi, enda yrði hér ekki her

á friðartímum. Í nóvember var
ákveðið að hætta viðræðum

um brottför vegna óvissu-
ástands í alþjóðamálum.

29. mars 1970:29. mars 1970:29. mars 1970:29. mars 1970:29. mars 1970: Henný Her-
mansdóttir, 18 ára danskenn-

ari, sigraði í keppninni Miss
Young International í Japan.
30. mars 1985:30. mars 1985:30. mars 1985:30. mars 1985:30. mars 1985: Staðfest var
að mótefni eyðniveiru (AIDS)
hefðu í fyrsta skipti greinst í

blóðsýni Íslendings.
31. mars 1990:31. mars 1990:31. mars 1990:31. mars 1990:31. mars 1990: Viðbygging

við Háskólabíó var tekin í
notkun.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA-átt og el, en úrkomu-laust

á S-landi. Kólnandi veður.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austanátt og kalt. Þurrt á
norðanverðum landinu,

annars él, inkum við S- og
SA-ströndina.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og bjart veður,
en skúrir eða él með suður-
ströndinni. Heldur hlýnandi.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir
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