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Þegar ég er spurður

segist ég vera Ísfirðingur
Sjá viðtal við afreksmanninn í skíðagöngu Daníel Jakobsson í miðopnu

Tap Sparisjóðs Bolungarvíkur nam
1.619 milljónum króna á síðasta ári
Sparisjóður Bolungarvíkur tapaði 1.619 milljónum króna á síðasta ári og endurspeglar ársreikningur sjóðsins þær sviptingar sem
urðu á fjármálamarkaðnum á árinu. Sparisjóðurinn varð fyrir
miklu tjóni í bankahruninu síðastliðið haust og hefur gengið

svo á eigið fé sjóðsins að hann
uppfyllir ekki lengur kröfur um
lágmarks eiginfjárhlutfall fjármálastofnana. Stærstan hluta taps
ársins 2008 má rekja til niðurfærslna á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum og afskrifta á útlánum sparisjóðsins í erlendum mynt-

um. Horfurnar hjá sjóðnum fyrir
árið 2009 eru jákvæðar að því
tilskyldu að sparisjóðurinn fái
eiginfjárframlag frá Ríkissjóði
Íslands og stöðugleiki komist á í
íslensku fjármálalífi.
Til að uppfylla eiginfjárkröfur
hefur sparisjóðurinn sótt um

eiginfjárframlag frá ríkissjóði á
grundvelli neyðarlaga nr. 125/
2008 og mun framlag ríkissjóðs
til sparisjóðsins nema allt að 401
milljón króna. Einnig liggur tillaga fyrir stofnfjárfundi um allt
að 300 milljón króna aukningu
stofnfjár til viðbótar við framlag

Haukur í horni: Allur er varinn góður!

Hvernig skal haga sér á Ísafirði! „Þeir tónlistarmenn sem koma fram á tónlistarhátíðinni Aldrei fór
ég suður, og eru búsettir á suðvesturhorninu...“
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ríkissjóðs. Þá hefur verið ráðist í
hagræðingaraðgerðir innan sparisjóðsins til að draga úr rekstrarkostnaði. Aðalfundur Sparisjóðs
Bolungarvíkur verður haldinn
fimmtudaginn 7. maí n.k.
Tap sparisjóðsins nam eins og
áður sagði 1.619 milljónir króna
eftir skatta samanborið við 255
milljóna króna hagnað á árinu
2007. Fyrir skatta nam tapið
1.879 milljónum króna samanborið við 307 milljóna króna
hagnað á árinu 2007. Arðsemi
eigin fjár eftir skatta var neikvæð
um 80,7% samanborið við 19,5%
arðsemi á árinu 2007. Hreinar
vaxtatekjur hækkuðu um 12,1%
frá fyrra ári og voru 153 milljónir
króna. Hreinar rekstrartekjur
voru neikvæðar um 951 milljón
króna en voru jákvæðar um 661
milljón króna á árinu 2007. Munar þar mestu um niðurfærslu á
eignarhlutum sparisjóðsins í
Sparisjóðabanka Íslands og öðrum fjármálafyrirtækjum.
Framlag í afskriftareikning útlána nam 667 milljónum króna
samanborið við var 127 milljónir
króna árið 2007. Þessi hækkun
er að mestu leiti tilkomin vegna
afskrifta útlána sparisjóðsins í
erlendum myntum. Heildareignir
námu 10.946 milljónum króna í
árslok 2008 og hafa aukist um
18,2% á árinu. Útlán til viðskiptamanna námu 7.187 milljónum
króna í árslok 2008 og jukust um
41,5%. Stærstan hluta aukningarinnar má rekja til gengishækkunar útlána í erlendum myntum
ásamt hækkunar á verðtryggðum
útlánum.
Innlán námu 3.768 milljónum
króna í lok ársins 2008, sem er
15,1% aukning frá fyrra ári. Eigið
fé nam 234 milljónum króna í
lok ársins 2008 og lækkar um
um 88,3% á árinu. CAD-eiginfjárhlutfall var 2,4% í lok ársins
samanborið við 15,1% í árslok 2007.
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Maðurinn á sviðinu
og bak við tjöldin
Hnífsdælingurinn Þröstur Ólafsson er vélstjóri, áhugaleikari
og varaformaður Litla leikklúbbsins á Ísafirði. Hann flutti
til Vestfjarða árið 1985 eftir að
hafa slitið barnsskónum í Laugarneshverfinu í Reykjavík. Hann
kynntist konunni sinni, Guðbjörgu Drengsdóttur, á Ísafirði
eftir að faðir hans, Ólafur Ögmundsson, mæltist til að hann
flytti vestur árið 1985. Síðan þá
hafa hjónakornin verið búsett á
svæðinu ásamt börnum sínu,
Gyðu Kolbrúnu, Karlottu Maríu
og Dreng Ólafi, og fengist við
ýmis störf. Þröstur hefur farið
mikinn í leiklistinni og kom fyrst
inn í stjórn Litla leikklúbbsins
árið 1999. Þröstur hafði þá aldrei
komið nálægt neinu tengdu
leiklist og segist hafa verið frekar
lítið menningarsinnaður fyrir
þann tíma. Lengst af hér fyrir
vestan var hann þá á sjó, eða í
tólf ár, á Orra ÍS 2, Kofra ÍS 41
og á Fagranesinu síðustu þrjú
árin sem það var á Ísafirði.
Þröstur lék fyrst nautið í Búkollu árið 1998 í útileikhúsi í
Neðstakaupstað á Ísafirði en árið
eftir lék hann Bill Sykes í söngleiknum Ólíver, sem var hans
fyrsta stóra leiksýning. Eftir það
heltók leiklistarbakterían Þröst
og þegar mest var að gera hjá
honum í leiklistinni var hann í
þremur áhugaleikfélögum í einu.
– Hafði leikarinn ávallt blundað í þér?
„Nei, ef ég á að vera alveg
hreinskilinn. En ég hef ofsalega
gaman að því að upplifa viðbrögðin úr sal þegar leiksýning tekst
vel til. Ef þú sérð tár á hvarmi
eða heyrir innilegan hlátur, þá er
tilganginum náð. Þetta verður
ákveðin fíkn eftir að maður upplifir þetta og ég þurfti alltaf meira
og meira,“ segir Þröstur.
Þröstur segist ekki vera feiminn að upplagi, ekkert meira en
gengur og gerist. Hann hefur
sinnt veislustjórn og er ekki feiminn við að tala fyrir framan fólk.
„Þegar ég byrjaði í þessu leiklistarbrölti, þá fann ég þörf fyrir
að verða mér úti um leiklistarmenntun. Ég er með svo metnaðarfullan hugsunarhátt, að ef maður ætlar að bjóða fólki upp á
eitthvað, þá verður maður að hafa
eitthvað á bak við sig,“ segir
Þröstur, en hann fer í þriðja sinn
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í vor að Húsabakka í Svarfaðardal á leiklistarnámskeið sem heitir Röddin í leikhúsinu.
Hann segir leiklistarnámið
hafa hjálpað sér mikið. „Á sviði
er ekki sama hvernig þú hagar
þér. Þú leikur alltaf fram í sal og
snýrð ekki baki í áhorfendur á
meðan þú flytur textann, nema
leikstjóri sé búinn að ákveða annað. Skýrmæli er tekið fyrir og
svo er kennt að maður verði að
taka á móti leiknum, ef eitthvað
er sagt við þig á sviði, þá verður
þú að vera vakandi og bregðast
við leik mótleikara. Síðan lærir
maður leikreglurnar baksviðs,
hvernig þú átt að haga þér baksviðs,“ segir Þröstur, og segir
leikhúsið vera harðan húsbónda.
„Það er mjög sérstakt fólk sem
gefur sig í þetta, þetta er yfirleitt
fólk sem forgangsraðar lífinu
þannig að leikhúsið verður númer
eitt og allt annað kemur á eftir.
Þó svo að fjölskyldan eigi ávallt
að vera í forgangi, þá á fólk til að
gjörsamlega drukkna í þessu.
Maður hefur oft verið aðframkominn í leikhúslífinu, en kikkið
við þetta er svo mikið, þannig að
það gefur manni til baka fyrir
allt erfiðið,“ segir Þröstur.
– Á þessum tíu árum sem þú
hefur fengist við leiklist á Ísafirði,
hefur þú upplifað miklar hæðir í
leikhúslífinu og jafnframt miklar
lægðir?
„Já, það var mikið líf í kringum
Söngvaseið og svo hófst þessi
eilífa barátta hjá aðstandendum
Edinborgarhúsins við að klára
húsið. Það var eilítill vergangur
á Litla leikklúbbnum á þeim tíma.
En merkilegt nokk, eftirminnilegustu sýningarnar sem ég hef
tekið þátt í síðustu tíu ár hafa
annars vegar verið í Félagsheimilinu í Hnífsdal og hins vegar í
Sundatanga á Ísafirði. Í Sundatanga sýndum við á sama tíma
og Menntaskólinn á Ísafirði sýndi
Gretti.
Svo þegar Edinborgarhúsið var
klárað tók tíma að komast í gang.
Við vöknuðum svolítið upp við
illan draum að við sátum ekki
ein að húsinu og þurfti smá aðlögun að fyrirkomulaginu í starfsemi hússins.“
– Finnst þér Edinborgarhúsið
ekki hafa stuðlað að meiri menningu á Ísafirði?
„Jú, svo sannarlega, þetta er

komið til að vera, og ef eitthvað
er, þá á þetta bara eftir að eflast.
Það er nánast hver klukkustund
nýtt í húsinu á daginn undir alls
kyns menningarstarfsemi.“
– Núna er mikil vakning í Litla
leikklúbbnum, tvær sýningar á
einu leikári, ertu ekki ánægður
með það?
„Jú, þessi vakning er af hinu
góða, að sjálfsögðu. Við settum
auglýsingu í BB um daginn þar

sem við auglýstum eftir fólki til
að ganga til liðs við klúbbinn.
Við hvetjum alla til að hafa samband við einhvern í stjórn Litla
leikklúbbsins og það verður tekið
vel á móti öllum, allt frá grunnskóla og upp úr.
Margir af þeim krökkum sem
ég hef leikið með eru í leiklistarnámi eða listanámi í dag. Tvær
menntaskóladömur sem ég hef
verið að vinna með núna í kring-

um „Við heimtum aukavinnu“
hafa staðið sig svakalega vel. Mér
hefur heyrst á þeim að þær ætli
að stefna á listnám og það er hið
besta mál.“
– Svo ertu að taka þátt í nýrri
sýningu eftir Dario Fo sem heitir
„Við borgum ekki, við borgum
ekki“ og leikur þar hlutverk Giovannis. Hvort finnst þér skemmtilegra að vera starfsmaður við
sýningu líkt og þú varst í „Við
heimtum aukavinnu“ eða að leika
sjálfur?
„Sko, ef ég á að segja í fullri
hreinskilni hvort mér finnst
skemmtilegra, þá er það auðvitað
að leika í sýningunni, og ástæðan
er mjög einföld. Þegar þú ert í
einhverju sem er ólaunað, þá eru
launin þín kikkið sem þú færð af
því að vera á sviðinu og fá viðbrögðin, klappið og hrósið. Það
er ekki til nein sýning þar sem er
ekki fullt af fólki sem vinnur
baksviðs og það fólk fær litla
athygli fyrir sína vinnu. Það er
mjög miður, að þeir sem eru að
setja upp sýningarnar fá yfirleitt
ekki mikla umfjöllun, þeir hreinlega falla í skuggann af leikurunum. Kannski eðlilega, því áhorfandinn verður ekki var við þetta
fólk. Því ætti í allri umræðu um
leikhúslíf að vera meiri umræða
um fólkið á bak við tjöldin.“
– Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina í leiklistinni á Ísafirði?
Heldur þú að hún eigi sér bjarta
framtíð?
„Það fer svo mikið eftir því
hvernig samfélagið plumar sig
út úr þessari kreppu. Ísafjarðarbær hefur sýnt okkur velvild
gegnum árin með styrkjum, en
ég sé það ekki alveg í hendi mér
að það gangi núna. En í staðinn
má nefna að við höfum leitað til
Menningarráðs Vestfjarða eftir
styrkjum og fengið einn fyrir
„Við heimtum aukavinnu“ og
lítum til þeirra í von um áframhaldandi gott samstarf.“
Að lokum vill Þröstur senda
öllum þeim sem hann hefur unnið
með á þessum tíu árum sínar
innilegustu þakkir fyrir gott samstarf. Og ekki má heldur gleyma
öllum þeim hundruðum áhorfenda sem hafa stutt Litla leikklúbbinn með því að sækja sýningar. „Hafið okkar bestu þakkir
fyrir góða aðsókn, sjáumst í leikhúsinu,“ segir Þröstur Ólafsson.
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Spurningin
Hvers konar stjórn
viltu eftir næstu
kosningar?
Alls svöruðu 765.
Hægri stjórn
sögðu 265 eða 35%
Vinstri stjórn
sögðu 443 eða 58%
Alveg sama
sögðu 59 eða 7%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós.

Páskaveðrið
Horfur á fimmtudag:
Austan og norðaustan
5-13 m/s, hvassast á
Vestfjörðum. Él um landið norðanvert, en rigning
eða slydda sunnantil.
Heldur kólnandi veður.
Horfur á föstudag:
Ákveðin norðaustlæg átt
með snjókomu eða éljum
á norðanverðu landinu og
rigningu eða slyddu með
köflum syðra. Hiti nálægt
frostmarki. Horfur á
laugardag: Ákveðin
norðaustlæg átt með
snjókomu eða éljum á
norðanverðu landinu og
rigningu eða slyddu með
köflum syðra. Hiti nálægt
frostmarki. Horfur á
sunnudag: Minnkandi
norðlæg átt með éljum
fyrir norðan, en annars
björtu veðri. Fremur kalt.
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Starfsmenn og eigendur 3X Technology.

3X Technology fimmtán ára
Ísfirska tæknifyrirtækið 3X
Technology fagnaði 15 ára starfsafmæli sínu á föstudag. Í tilefni
þess var starfsmönnum fyrirtækisins boðið til kaffisamsætis í húsakynnum fyrirtækisins að Sindragötu 5 á Ísafirði. Fyrirtækið var
stofnað árið 1994 og hét þá 3X
Stál og störfuðu þrír einstaklingar
við það í 110m² vöruskemmu en
í dag starfa 45 starfsmenn við
fyrirtækið í 2500m² iðnaðarhúsnæði. Velta fyrirtækisins hefur
aukist um 500% á fimmtán árum
og stendur það að útflutningi til
tuttugu landa. Jóhann Jónasson,
framkvæmdastjóri 3X Technology, segir innviði fyrirtækisins
aldrei hafa verið betri en á fimmtán ára afmæli þess. Fyrirtækið
hefur aldrei haft jafn reynslu-

mikið starfsfólk og það státar af
í dag, aldrei verið betur tækjum
búið eða haft stærri tæknigrunn.
Varðandi stöðu fyrirtækisins
út á við segir hann samkeppnisstöðu svæðisins aldrei hafa verið
jafn slaka. T.d. varðandi samgöngukostnað, traust manna á íslenskum fyrirtækjum og þverrandi skilning á því að bæta þurfi
þessa stöðu til að félögin geti
dafnað á landsbyggðinni. Hann
nefnir einnig varhugaverða þróun sem er dýrkun á sprotafélögum í stað þess að fjármagni sé
beint að félögum á borð við 3X,
sem eru lengra komin. „Framundan er barátta fyrir tilveru nýsköpunarfyrirtækja á landsbyggðinni og ekki síður fyrir tilveru
þeirra á Íslandi. Okkar krafa er

að samkeppnisstaðan verði jöfnuð gagnvart höfuðborgarsvæðinu,“ segir Jóhann. Í afmælisveislunni var rifjuð upp saga
tæknivæðingar fiskvinnslu á Íslandi og er sú saga ekki eins löng
og forsvarsmenn fyrirtækisins
héldu. Árið 1952 hófst tæknivæðing fiskvinnslunnar á Íslandi
með tilkomu fyrstu roðflettivélarinnar. Árið 1966 var fyrsta
flökunarvélin tekin í notkun.
„Fimmtán ára saga okkar félags spannar því innan við
þriðjung þess tíma, sem tæknivæðingin hefur átt sér stað. Því
er óhætt að segja að við séum
rétt að byrja. Hér innan fyrirtækisins er sterk liðsheild og hún,
ásamt sterkri vörulínu, mun skipta
sköpum á komandi misserum

fyrir okkar félag. Við styðjum
hvert annað og hvetjum til dáða.
Nú um stundir eru nokkrir af
okkar vinnufélögum við störf í
Kanada og í Frakklandi. Við
hugsum vel til þeirra og sendum
við þeim okkar bestu kveðjur.“
Í stað þess að slá upp stórri
veislu ákvað fyrirtækið að halda
gott kaffi fyrir starfsfólkið og
færa þeim nýjar fyrirtækjapeysur. Einnig var ákveðið að styrkja
svokallað páskaeggjamót sem
haldið er fyrir yngstu kynslóðina
á páskadag, sem er 12. apríl, en
þann dag eru fimmtán ár liðin frá
stofnun félagsins. „Með þessari
ákvörðun má segja að felist okkar
boðskapur þ.e. að halda vel utan
um starfsfólkið og samfélagið
okkar,“ segir Jóhann.

Ritstjórnargrein

Á páskum
,,Aldrei hefur birta morgunsins
og litur landsins
ljómað eins skært og í dag...“

Í hugum margra ljómar páskadagsmorguninn skærast allra
morgna hvernig svo sem veðri háttar.
Dymbilvikan að baki.
Páskavikan fram undan.
Og svo er það vikan sem sett hefur svip sinn á Ísafjörð, mótað
bæjarfélaginu sérstöðu og öðru fremur knýtt böndin sem rekka
draga föðurtúna til, Skíðavikan; vikan samhliða Dymbilvikunni á
almanakinu. Vika útivistar og hollustu, vika margvíslegrar
menningar og ánægju.
Segja má að síðari tíma þjóðfélagshættir hafi sífellt leitt til meiri
útivistar fólks um páskana. Allt frá 1935 hefur Skíðavikan á Ísafirði tengst páskunum. Eflaust er rótin þeir mörgu frídagar sem þar
falla saman. Með hverju nýju ári hafa margvíslegir menningarviðburðir sett meiri svip á hátíðina. Áreiðanlega á það sinn þátt í
þeirri sátt sem náðst hefur um vikurnar tvær, annars vegar Skíða-

vikuna með öllu sínu tilstandi og hins vegar Dymbilvikuna með
sinn dapurlega aðdraganda að stærsta sigrinum.
Margt hefur breyst frá því er gestir Skíðavikunnar komu til Ísafjarðar með gömlu Súðinni og síðar Gullfossi, sem lá við bryggju
yfir hátíðina sem fljótandi hótel. Þær heimsóknir gleymast engum
er upplifðu.
Eitt er þó sem ekki hefur orðið breytileikanum að bráð:
Lífsfyllingin, sem fyllir hugi brottfluttra Ísfirðinga við komuna til
æskustöðvanna, er söm. Þess vegna koma þeir aftur og aftur.
,,Í birtu morgunsins
mætir þú Kristi
við hliðið.“
Bæjarins besta óskar lesendum sínum nær og fjær sem og landsmönnum öllum gleðilegar páskahátíðar.
Gestum á Skíðaviku er þökkuð heimsóknin, þeim óskað
fararheilla og góðrar heimkomu.
s.h. (Úr: Á páskum e. Þorgeir Sveinbjarnarson)
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Fá ekki
forgang
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar hefur hafnað því að
settar verði reglur varðandi
forgang leik- og grunnskólakennara að leikskólaplássum. Erindi leikskólafulltrúa
þar sem óskað var eftir reglusetningu þessa efnis var tekið fyrir á fundi fræðslunefndar á dögunum.
Nefndin lét bóka að hún
telur að ekki sé ástæða til að
breyta gildandi reglum um
forgang að leikskólaplássum, þ.e. að einstæðir foreldrar og þar sem báðir foreldrar
eru í námi þá sé um forgang
að ræða um leikskólapláss
fyrir börn þeirra.

Gunnar
ráðinn
Gunnar Sigurðsson hefur
verið ráðinn rekstrarstjóri
bensínstöðvar N1 á Ísafirði.
Hann var ráðinn úr hópi
fimmtíu og fjögurra umsækjenda.
Gunnar hóf störf hjá N1 í
síðustu viku. Engar upplýsingar fengust frá Húsasmiðjunni hvort búið væri að ráða
í stöðu rekstrarstjóra Húsasmiðjunar á Ísafirði en 24 einstaklingar sóttu um þá stöðu.

Þrír missa
vinnuna hjá
Hvíldarkletti
Þrír starfsmenn ferðaþjónustufyrirtækisins Hvíldarkletts ehf. á Suðureyri missa
vinnuna eftir að uppsagnarfresti þeirra líkur en aðrir
starfsmenn hafa fengið vinnu
innan fyrirtækisins sem verktakar. Búið er að selja bensínsjoppuna á Flateyri sem
var í eigu Hvíldarkletts, en
leitast er við að selja fleiri
eignir úr félaginu.
Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins
sagði í samtali við Rúv að
aldrei hafi annað staðið til
en að rekstur sjósportsins hjá
Hvíldarkletti héldi áfram.
Hann sagði í samtali við
bb.is fyrir stuttu að aðilar
innan ferðaþjóunstugeirans
væru í viðræðum við hann
um kaup á eignum fyrirtækisins en vildi ekki gefa upp
hvaða aðilar það væru.
8

Inn að beini

Þorgeir Pálsson,
framkvæmdastjóri AtVest

Þorgeir Pálsson er framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og hefur í nógu að snúast sem
slíkur. Til að mynda var hann fyrir skemmstu í Tókýó í Japan að kynna Vestfirði. Svo skemmtilega vill til
að þegar Bæjarins besta spurði hann hvað hann vildi helst búa nefndi hann Vestfirði og Asíu.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Pass. Hins vegar er húsið mitt á
Hólmavík besta fjárfestingarákvörðunin.
Hvar langar þig helst að búa?
Akkúrat núna eru það Vestfirðir og Asía sem heilla mest.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar sonur minn fæddist.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Persónuleg.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Að átta sig á eigin styrkleika undir álagi og mótbyr.
Uppáhaldslagið?
Mörg. Núna er það Lazy með Deep Purple.
Uppáhaldskvikmyndin?
Gaukshreiðrið.
Uppáhaldsbókin?
Engin ein ...Djöflaeyja eftir Einar Kárason er góð.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Víetnam 1995.
Uppáhaldsborgin?
Róm.
Besta gjöfin?
Persónuleg.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Já.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Síma.
Fyrsta starfið?
Sennilega garðyrkja (hreinsa mosa af gangstétt) í Hveragerði.
Draumastarfið?
Rithöfundur.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Fáránlegt, en ég var einu sinni stoppaður á
götu í Boston fyrir að líkjast Rob Lowe.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hólmavík að morgni, Tálknafjörður að kvöldi.
Skondnasta upplifun þín?
Joga-messa langt inni í skóglendi Indlands, í hvítum
kufli, með bjúg á fótum eftir 5 daga trúar-safarí
og musterisskoðun. Ef ég hefði gert dogma mynd
um þessa ferð, væri ég ríkur maður (peningalega).
Aðaláhugamálið?
Ritsmíðar, tónlist, matargerð … geri ekki upp á milli.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Vísbendingarspurning? BB.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Íþróttakennari.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Vinnusemi.
En helsti löstur?
Á það til að vera óþolinmóður ... er mér sagt.
Besta farartækið?
Jeppinn minn ... en get samt ekki hætt
að hugsa um BMW sem ég átti.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Nýársdagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Foreldrar mínir fá þann titil bæði, ekki spurning.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Er mjög sáttur við Þorgeir.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Kvöldin á virkum dögum, morgnana um helgar.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.
Lífsmottóið þitt?
Lifa augnablikin í lífinu ... en ég segi líka mjög oft
„jæja, best að fara að gera eitthvað“.
FIMMTUDAGUR 9. APRÍL 2009
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„Svæðinu til framdráttar að vinna eigin áætlun“
„Ég tel að það sé mjög gott
mál og svæðinu til framdráttar
að marka sína eigin framtíðarsýn
og vinna tillögur í samræmi við
hana“, segir Sigríður Elín Þórðardóttir starfsmaður Byggðastofnunar aðspurð um afstöðu stofnunarinnar til þess að Vestfirðir
ætli að vinna sína eigin sértæku
byggðaáætlun. „Ein tillaga byggðaáætlunar er um svæðisbundnar
þróunaráætlanir þar sem sveitarfélög og svæði vinna sínar áætlanir og að vissu leiti kemur áætlun Vestfirðinga inn á það. Þar er
markmiðið að samþætta allar
áætlanir þannig að þær gangi í
takt og styðji hver við aðra“,
segir Sigríður. Aðspurð hvort
fleiri svæði séu að vinna sínar
eigin áætlanir segir Sigríður sér
ekki vera kunnugt um það.
„Sveitarfélögin hafa verið með
ákveðnar áætlanir í gangi og
vaxtasamningar koma inn á þessa
þætti en mér er ekki kunnugt um

að unnar hafa verið byggðaáætlanir með þessum hætti sem Vestfirðingar eru að gera.“
Eins og fram hefur komið ætla
Fjórðungssamband Vestfirðinga
og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða að vinna landshlutaáætlun
sem stefnt er að verði klár í haust.
Þar verða lagðar áherslur á sérstöðu Vestfjarða, til að mynda í
sjávarútvegi.
Byggðaáætlun sem nú er í
vinnslu hjá stofnuninni gildir frá
2010-2013 og hefur hún verið
kynnt á samráðsfundum um allt
land. Að sögn Sigríðar hafa fundirnir gengið vel. „Á þeim fundum
sem ég sat á komu fram mjög
gagnlegir óskir um það hefði átt
að vera meiri áhersla á landshluta
og sérstöðu landsvæðanna en
kemur fram í byggðaáætlunin.
Áætlunin tekur ekki á svæðisbundnum málum og meira heildarplagg fyrir stefnu ríkisins í byggðamálum. Gagnrýnt var að ekki

var sérstaklega minnst á sjávarútveg, landbúnað og samgöngur,
þó það megi segja að þær atvinnugreinar geti flokkast undir nýsköpun og atvinnuþróun. Við

munum taka saman það sem fram
kom á fundunum og vonandi
kemst það inn í byggðaáætlunina.“
– thelma@bb.is

Atvest og Fjórðungssambandið vinna að sértækri
áætlun fyrir Vestfirði.

Hafnsögubáturinn Muggi. Ljósm: Páll Önundarson.

Nýr hafnsögubátur á Flateyri!
Flateyringar hafa eignast nýja hafnsögubát en hann kemur úr
smiðju skipasmíðastöðvar Úlfars Önundarsonar á Flateyri. Báturinn
hefur fengið nafnið „Muggi“ í höfuðið á Guðmundi M. Kristjánssyni,
hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar, og segir Úlfar smíði bátsins vera algjörlega eftir sínu höfði. Nafngiftina má rekja til þess að helstu hafnarstjórar hafa alltaf fengið nafn sitt á hafnsögubáta. „Það er hefð fyrir
því. Svo þegar kemur slíkur hafnsögubátur til Flateyrar, þá verðum
við að leita að slíkum mönnum,“ segir Úlfar.

Námsmenn koma síður heim yfir sumarið
Þúsundir námsmanna standa
frammi fyrir atvinnuleysi í sumar
samkvæmt niðurstöðum könnunar sem framkvæmd var meðal
stúdenta við háskóla landsins.
Stúdentaráð Háskóla Íslands
berst nú fyrir því að kennt verði
í sumar svo þær þúsundir námsmanna sem standa frammi fyrir
atvinnuleysi geti stundað nám
yfir sumartímann. „Ég hef ekki
heyrt mikið um það en það hefur
alltaf verið eitthvað um atvinnu
fyrir námsmenn tengt ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Reyndar hefur stundum gengið frekar erfiðlega að ráða. Síðustu tvö sumur
hafa vestfirskir námsmenn ekki
komið heim yfir sumarið,“ segir
Guðrún Stella Gissurardóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Vestfjörðum, um atvinnuhorfur vestfirskra námsmanna í
sumar á Vestfjörðum.
Hún segir nokkuð um að námsmenn hafi verið fastir í leigu í
Reykjavík. „Sumar íbúðir eru
leigðar í ársleigu, eins og hjá
stúdentum, sem gerir það að
10

verkum að fólk er að leigja allt
árið og því heldur það bara áfram
að vera í Reykjavík, fyrst það er
hvort sem er að greiða leigu. En
það verður kannski einhver
breyting á því núna,“ segir Guðrún Stella. Hún segir fyrirtæki á
svæðinu vera byrjuð að senda
stofnuninni fyrirspurnir um
starfskrafta fyrir sérverkefni.
Í niðurstöðum könnunarinnar
kemur fram að rúm 64% stúdenta, eða sem samsvarar um
12.810 einstaklingum, hafa ekki
enn fengið sumarvinnu. Og af
þeim telja tæp 76% litlar líkur á
því að þeir fái vinnu í sumar.
Tæp 76% stúdenta telja líklegt
að þeir myndu stunda sumarnám
fái þeir ekki vinnu, ef það stæði
til boða. Könnunin var lögð fyrir
stúdenta við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, Háskólann
á Akureyri, Háskólanna á Bifröst,
Landbúnaðarháskóla Íslands,
Listaháskóla Íslands og Háskólann á Hólum dagana 9.-23. mars.
Þátttakendur voru 3491 talsins.
– birgir@bb.is
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Daníel Jakobsson er einhver fremsti skíðagöngumaður sem Íslendingar
hafa eignast, ef ekki sá allra fremsti. Slíkur samanburður getur þó verið erfiður þegar yfir langan tíma er litið. Þrátt fyrir þetta hætti hann keppni ungur
að aldri, aðeins 24 ára, eða nokkrum árum áður en skíðagöngumenn eru
jafnan komnir á toppinn á ferli sínum. Hann sneri sér þá að framhaldsnámi,
lagði stund á viðskiptafræði, og hefur hlotið mikinn frama í starfi enda þótt
hann sé aðeins 35 ára að aldri. Hann veitir nú forstöðu stærsta útibúi Landsbankans. Í æfingunum á skíðunum í uppvextinum heima á Ísafirði lærði
Daníel að setja sér markmið og hann telur að sú reynsla hafi fylgt honum
bæði í námi og starfi. Hann er nú formaður Skíðasambands Íslands.

Að setja sér markmið
– spjallað við afreksmanninn í skíðagöngu Daníel Jakobsson, sem ungur tamdi sér sjálfsaga og nýtur hans enn
Aðeins um tólf af æviárunum
þrjátíu og fimm sem komin eru
átti Daníel heima á Ísafirði en
Ísfirðingar hafa jafnan viljað
eigna sér hann. Þetta voru uppvaxtarárin þegar hann var að mótast sem skíðamaður og afrek ísfirskra skíðamanna fyrr og síðar
hafa jafnan verið stolt bæjarins.
Daníel var fjögurra ára þegar
fjölskyldan fluttist til Ísafjarðar
árið 1977. „Ég er fæddur í Reykjavík en foreldrar mínir voru í
þann veginn að flytjast á Seyðisfjörð þegar ég fæddist og þar var
ég fyrstu fjögur æviárin. Ég kláraði gagnfræðaskóla á Ísafirði en
eftir það eða árið 1989 fluttum
við til Reykjavíkur. Ég var eitt ár
í Reykjavík áður en ég fór út til
Svíþjóðar í skóla og fylgdi þannig
í spor Einars Ólafssonar skíðagöngumanns frá Ísafirði og fyrrverandi þjálfara míns.“
– Segðu frá Ísafjarðartímanum, æskuárunum og uppvextinum, hvenær þú byrjaðir á skíðum
og hvernig það þróaðist ...
„Það er nú hjá mér eins og svo
mörgum, að æskan er einn ævintýraljómi. Ég er alinn upp í Miðtúninu og þarna í kring var fullt
af krökkum og við vorum alltaf
úti að leika okkur. Á sumrin vorum við í fótbolta og byssuleik og
að hjóla en á veturna voru það
skíðin hjá mér frá níu ára aldri.
Ég byrjaði á svigskíðum en
var mjög lofthræddur þegar ég
þurfti að fara upp í efri lyftuna.
Það var rétt fyrir jól að ég hringdi
í ömmu og sagði að ég vildi
göngugalla í jólagjöf og byrjaði
á gönguskíðum. Þá voru bræður
mínir líka byrjaðir á gönguskíðum.
Þegar ég lít til baka, þá voru
uppvaxtarárin stöðugt ævintýri
og allur bærinn að ala mann upp.
Mér finnst eiginlega þetta sameiginlega uppeldi standa svolítið
upp úr og ævintýraljóminn sem
hvílir yfir öllu í minningunni.“

Áhuginn skiptir
einna mestu máli
12

– Hvenær fórstu að skara fram
úr í göngu?
„Það hefur verið þegar ég var
um fjórtán ára aldur. Þá tók
Muggur [Guðmundur Rafn Kristjánsson] við þjálfun okkar í göngunni. Hann náði mjög vel utan
um hópinn, þetta var mjög gaman
og hann fékk okkur til að æfa
mikið.
Síðan kom Einar Óla aftur
heim til Ísafjarðar og þá kom
ekkert annað til greina en við
yrðum settir í þjálfun hjá honum.
Hann lét okkur líka æfa mjög
mikið og upp úr því fór ég að
vinna mót á landsvísu.“
– Hvað heldurðu að hafi orðið
til þess að þú varðst smátt og
smátt betri en aðrir? Er það líkamsbyggingin og líkamshreystin
eða er það skaphöfnin, kappið
og áhuginn?
„Ætli það sé ekki samspil af
þessu öllu, en líklega skiptir áhuginn einna mestu máli. Það þarf
bæði áhuga og sjálfsaga til að
þjálfa sig eins og ég gerði. Ég
æfði um 300 daga á ári en var á
ferðalagi allt upp í 200 daga á
ári. En að upplagi og þegar ég
var í gagnfræðaskóla held ég að
ég hafi svo sem ekki haft neina
líkamlega eiginleika fram yfir
aðra. Ætli það hafi ekki fyrst og
fremst verið áhugi og samviskusemi og viljinn til að skara fram
úr og vinna. Það sem dró mig alltaf áfram var viljinn til að vinna.“
– Varstu þá að sama skapi tapsár, fannst þér slæmt að vera ekki
fyrstur?
„Ja, mér fannst nú ekki gott að
vera ekki fyrstur, en það leið nú
eiginlega mjög fljótt hjá. Ég var
kannski tapsár þegar ég var unglingur.“

Árin erlendis
Fyrir milligöngu Einars Ólafssonar fór Daníel í skíðamenntaskóla í Jarpen í Svíþjóð, þar sem
hann var í þrjú ár. Þegar náminu
þar lauk árið 1993 flutti hann til
Östersund og einbeitti sér að

skíðunum.
„Ég æfði að mestu með landsliðinu og svo með sænska klúbbnum mínum. Það var vel utan um
okkur haldið á þessum tíma. Við
í landsliðinu vorum með sænskan
þjálfara á þessum árum, Bo Eriksson, sem var mjög hæfur.“
Árið 1992 fór Daníel á HM
unglinga í Finnlandi, 1993 fór
hann aftur á HM unglinga og þá
í Tékklandi og keppti svo í tveimur göngum á HM sem fram fór í
Falun sama ár. Það hafði því
verið nokkur stígandi í þessu hjá
honum og 1994 árið þegar hann
keppti á Ólympíuleikunum í
Lillehammer í Noregi var hans
fyrsta ár í fullorðinsflokki.

Útibússtjóri hjá
Landsbankanum
– Æviferillinn að öðru leyti í
stórum dráttum fyrir utan skíðaferilinn ...
„Ég kom aftur heim til Íslands
1997 og hætti alveg keppni á
skíðum. Þá var ég búinn að vera
sjö ár úti í Svíþjóð.
Þegar ég kom heim fór ég í
Háskóla Íslands að læra viðskiptafræði. Árið 2000 eignumst
við hjónin okkar fyrsta barn og
flytjum til Akureyrar þar sem
konan mín fór í skóla. Við vorum
þar í fjögur ár og ég vann þá að
stærstum hluta í útlánum hjá
Landsbankanum.
Árið 2004 flytjum við aftur til
Reykjavíkur. Reyndar var ég þá
búinn að vinna í eitt ár fyrir sunnan þó að við byggjum fyrir norðan. Fyrst var ég í tvö ár í aðalbankanum en núna er ég búinn
að vera útibússtjóri á tveimur
stöðum og núna er ég útibússtjóri
á Laugavegi 77. Það er stærsta útibú bankans og og stór hluti fyrirtækjaþjónustu bankans fer þar í
gegn.“

Fjölskyldan og
hugðarefnin
Eiginkona Daníels er Hólm-

fríður Vala Svavarsdóttir frá Ólafsfirði. Sigurgeir Svavarsson
bróðir hennar var með Daníel í
landsliðinu og þau kynntumst
gegnum hann. Börn þeirra eru
þrjú, Anna María, níu ára, Jakob,
átta ára, og Unnur Guðfinna,
þriggja ára.
Bræður Daníels eru Óskar og
Þórir, en foreldrar þeirra eru Auður Daníelsdóttir aðalbókari og
séra Jakob Ágúst Hjálmarsson,
sem á sínum tíma var sóknarprestur á Ísafirði og síðan dómkirkjuprestur í Reykjavík.
– Eru einhver sérstök áhugamál í tómstundum sem þú hefur
fyrir utan skíðin?
„Síðustu árin má segja að vinnan hafi verið helsta áhugamálið
mitt, eins hallærislegt og það nú
er! En við ferðumst mikið, bæði
innan lands og utan. Pólitíkin er
líka dálítið áhugamál hjá mér.
Svo eru það bara barnauppeldið
og útivera almennt. Ég á kajak,
geng á fjöll og svo framvegis.“

Hefði e.t.v.
getað gert betur
– Þegar þú lítur til baka, ertu
sáttur við árangurinn eða finnst
þér að þú hefðir átt að gera og
geta ennþá betur?
„Svarið við því er dálítið tvíbent. Ég held að ég hefði getað
gert betur. Ég var ekki nema 24
ára þegar ég hætti að keppa og
átti einmitt þá mitt besta ár. En
mig langaði að fara að mennta
mig meira og hefði ég ætlað að
halda áfram að keppa og verða
betri hefði ég orðið að leggja
miklu meiri peninga í þetta, peninga sem ekki voru til. Auk þess
var ég á þessum tíma orðinn einn
í landsliðinu og þetta voru orðnar
tvö hundruð hótelnætur á ári.
Ég var mikið einn og það hafði
mikið að segja. Þetta var orðið
ekki nógu skemmtilegt í kringum
mig. Á síðasta heimsmeistaramótinu var ég einn á hótelherbergi í tvær vikur. Það var ekki
lengur þessi skemmtilegi hópur

og gleðin var farin úr þessu. Og
þegar dregur úr áhuganum, þá er
erfitt að halda áfram. Samt held
ég að það hefði verið gaman að
gefa þessu kannski tvö ár í viðbót.
En þetta var bara ákvörðun sem
var tekin og ég sé ekkert eftir því.“
– Er það ekki óvenju snemmt
fyrir gönguskíðamann að hætta
keppni 24 ára gamall?
„Jú, það má segja að menn séu
að ná hámarkinu kringum 27-28
ára aldur og geti haldið því kannski fimm ár í viðbót. Eins og ég
sagði var það mitt besta tímabil
þegar ég hætti og hugsanlega
hefði ég náð lengra hefði ég haldið áfram.“

Gunnar Pétursson náði
mjög góðum árangri
Sagt er að Daníel Jakobsson
sé fremsti skíðagöngumaður Íslendinga fyrr og síðar. Hann segir
sjálfur aðspurður að líklega megi
færa rök bæði með því og móti.
„Við Einar Ólafsson vorum í
heildina í svipuðum klassa í Svíþjóð og á Ólympíuleikum. Samkeppnin var að vísu harðari á
Ólympíuleikunum þegar ég var
að keppa og fleiri þjóðir. Einar á
hins vegar betri árangur en ég í
Svíþjóð.
Samanburðurinn við þá eldri
er erfiðari, til dæmis við menn
eins og Gunnar Pétursson, sem
náði mjög góðum árangri á
Ólympíuleikum.“

Fyrirmyndirnar á Ísafirði
Þegar vikið er að þeim fjölda
skíðamanna í fremstu röð hérlendis sem Ísafjörður hefur alið
af sér segir Daníel:
„Að skapa afreksskíðamenn –
sá fjöldi Ísfirðinga sem hefur farið á Ólympíuleika er alveg ótrúlegur þegar litið er til baka. Við
ættum að hafa í huga, að það er
kannski engin tilviljun. Andinn
á Ísafirði var einfaldlega þannig,
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Ljósm: Sigurður Gunnarsson.
að það þótti alveg sjálfsagt að
skara fram úr.
Allir þessir afreksmenn höfðu
áhrif á mann. Ég man að þegar
ég var níu ára fór ég einn með
Oddi Péturssyni á skíði. Það var
enginn smáræðis fengur fyrir lítinn strák að hafa fyrirmyndir eins
og hann og kynnast honum á
unga aldri. Þröstur Jóhannesson
þjálfaði okkur strákana í mörg
ár. Þessir menn voru eins og
aukapabbar fyrir okkur.
Andrúmsloftið á Ísafirði var
einhvern veginn eins og það væri
sjálfsagður hlutur að við færum
allir einhvern tímann á Ólympíuleika. Ég man hvernig Þröstur
var að kenna okkur að setja okkur
markmið. Þetta er nokkuð sem
maður býr að alla ævi og fylgdi
mér áfram í námi og starfi. Það
voru alger forréttindi að alast upp
á Ísafirði á þessum árum. Líka
að vinna í frystihúsinu hjá Jonna
Kristmanns. Þar komst enginn
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upp með að læra ekki að vinna.
Enn í dag verður maður smeykur
og réttir úr bakinu þegar maður
mætir Jonna á götu.“

sem ég hef leyfi til þess eða ekki!
Ég lít að minnsta kosti þannig á
mig sjálfur. Mér finnst hvergi
betra að vera en á Ísafirði.“

Einu sinni
Ísfirðingur ...

Þegar lífi var
komið í græjuna

– Þó að þú sért fæddur á Ísafirði
og hafir átt heima tvo þriðju hluta
ævinnar annars staðar en á Ísafirði, finnst þér þú vera Ísfirðingur?
„Já, mér finnst ég vera orðinn
það aftur. Síðustu árin á skíðunum keppti ég fyrir Ólafsfjörð.
Það komu upp ákveðin leiðindi í
Skíðafélagi Ísfirðinga út af því
og menn kærðu félagaskiptin og
margir voru fúlir út af þessu. Ég
fann fyrir því í nokkur ár á eftir
að mönnum fyrir vestan fannst
ég hafa svikið þá.
En núna síðari árin skrepp ég
oft vestur og þegar ég er spurður
segist ég vera Ísfirðingur, hvort

Núna fyrir jólin kom út bókin
Ísfirskir Ólympíufarar, sem títtnefndur Einar Ólafsson tók saman, en hann keppti bæði á leikunum í Sarajevo 1984 og Calgary
1988. Í inngangsorðum bókarinnar segir m.a.:
Ísafjörður hefur löngum verið
mikill íþróttabær og státar af
nítján Ólympíuförum frá 1952
þegar fyrstu ísfirsku Ólympíufararnir fóru á vetrarólympíuleikana í Osló í Noregi. Bókin er
samantekt af þátttöku þessara
Ólympíufara, frásögum þeirra
og upplifun. Óhætt er að fullyrða
að þátttaka í Ólympíuleikum er
ein af stærstu upplifunum íþrótta-

fólks á lífsleiðinni. Innihald bókarinnar er byggt upp með viðtölum við núlifandi Ólympíufara og
skrifuðum heimildum af þeim sem
látnir eru. Reynt er að skapa
stemningu hverra leika fyrir sig
og upplifun og undirbúning hvers
þátttakanda á leikunum.
Þar sem fjallað er í bókinni um
Daníel Jakobsson og þátttöku
hans í leikunum í Lillehammer
segir hann svo frá á einum stað:
„Í minningunni voru leikarnir
stöðugur hlátur. Auk mín keppti
Rögnvaldur Ingþórsson í göngunni en í alpagreinum voru fjórir
strákar að mig minnir og svo Ásta
[Halldórsdóttir] í svigi kvenna.
Eitt atvik stendur þó upp úr í
minningunni. Það var þannig að
í 30 km göngunni var mjög kalt,
um 20 gráðu frost. Ég hafði aldrei
keppt í svona miklu frosti og var
því ekki nógu vel klæddur, sérstaklega á viðkvæmustu svæðunum. Kuldinn var svo mikill að

fötin frusu föst við okkur niður
brekkurnar. Þegar við komum í
mark fórum við í áburðarskúrinn
ég Valdi og Veiga sjúkraþjálfari
(Sigurveig Gunnarsdóttir frá Ísafirði). Þar fengum við loksins
hita í kroppinn.
Það vildi hins vegar þannig til
að þegar að hiti fór að koma í
viðkvæmasta svæðið, þá fylgdi
því ógurlegur sársauki, sá versti
sem ég hef upplifað. Ég lagðist
því á gólfið og emjaði af sársauka. Valda fannst þetta hins vegar mjög fyndið og hló og hló en
greyið Veiga vissi ekkert hvernig
hún átti að taka þessu. Það passaði svo að þegar að mér fór að
líða betur, þá gerðist það sama
við Valda og honum leið enn
verr en mér ef eitthvað var.
Í minningunni er þetta algjörlega fáránlegt atvik. Liggjandi á
gólfinu í áburðarkofanum nuddandi sér í klofinu til að koma lífi
í græjuna.“
– hþm.
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„Á Vestfjörðum hittist, svo sem víða annars staðar á
landinu, fólk að afloknum löngum vinnudegi þar sem
tilefnið er að sinna margvíslegum áhugamálum.
Samgönguleg einangrun fjölmargra byggðarlaga
kallar á að hver og einn leggi sitt af mörkum til að
auðga félags-, menningar- og skemmtanalíf staðanna.
M.a. eru stilltir saman strengir, samið og sungið svo
undir tekur í hömrum og björgum. Hljómplatan
VestanVindar er árangur þessa áhugastarfs og gefur
góða mynd af dægurtónlist, iðkun og flutningi hennar
á Vestfjörðum. Hér er um að ræða hugljúfa hljómplötu, sem vekur upp gamlar minningar og er áhugaverð áheyrnar. Ég hvet Vestfirðinga og landsmenn
alla til að eignast þessa hljómplötu. Hún er góð vinarog tækifærisgjöf, góð kveðja frá Vestfjörðum, og
kærkomin eign í plötusafnið.“ Svo hljóða upphafsorð
Ólafs Kristjánssonar, þáverandi bæjarstjóra Bolungarvíkur, um plötuna VestanVindar sem gefin var út af
stúdíó Bjartsýni árið 1989 og fagnar 20 ára afmæli í
ár. Stúdíó Bjartsýni var rekið af bolvísku hljómsveitinni Kan á Leifsgötu 12 í 101 Reykjavík. Að Leifsgötu
12 bjó Finnbogi Kristinsson, bassaleikari Kan, og í
bílskúrnum rak hljómsveitin Kan hljóðverið. Megas
tók m.a. upp plötuna Loftmynd í stúdíóinu. Magnús
Hávarðarson, gítarleikari Kan, átti hugmyndina að
plötunni og er sagður vera aðalsprautan á bak við
gerð hennar. Plötuumslagið skartar glæsilegri teikningu Jóns Hallfreðs Engilbertssonar á Ísafirði. Teikningin er mjög táknræn fyrir plötuna því með henni
var í raun verið að setja vestfirska tónlistarmenn í
samband við þjóðina.

Tvítugir VestanVindar

Á plötunni er að finna ellefu
vestfirsk lög með hljómsveitum
og tónlistarfólki á borð við Dolby
frá Ísafirði, Æðruleysi frá Patreksfirði, Sigga Björns frá Flateyri, Rúnar Þór frá Ísafirði, Septu
frá Bolungarvík, Eddu Borg frá
Bolungarvík, Reyni Guðmundsson frá Ísafirði, Kan frá Bolungarvík, Rokkbændur af Ingjaldssandi og Sigurgeir Sveinsson frá
Ísafirði.
Á plötunni er að finna ýmsa
færustu hljóðfæraleikara landsins
í dag, og eftirminnileg er frásögn
Soffíu Vagnsdóttur af ungum
söngvara sem söng inn á lag
Septu. Þegar Soffía er spurð um
kauða segir hún:
„Ég man bara eftir því að annað
hvort Finnbogi Kristinsson eða
Hebbi (Herbert Guðmundsson)
sagðist kannast við strák sem
hafði komið í stúdíóið eitthvað
áður og hann væri örugglega
fáanlegur til að syngja í þessu
lagi fyrir mig. Ég áttaði mig nú
ekki á því fyrr en nokkru síðar,
eiginlega löngu eftir að lagið var
tekið upp, að það var Stefán
Hilmarsson, sem í dag er minn
mesti uppáhaldssöngvari og sá
sem hefur þroskast hvað mest af
íslenskum dægurlagasöngvurum,“ segir Soffía um unga söngvarann sem léði rödd sína í laginu
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„Ég ein“ með Septu.
„Vetrarþankar“
Platan hefst á lagi hljómsveitarinnar Æðruleysi frá Patreksfirði. Lagið heitir „Vetrarþankar“
og er rólegt og bjartsýni er undirrót texta lagsins. Söngvarinn
og trommarinn Sigurður Ingi
Pálsson syngur um vetrartíð en
minnir hlustandann á að þrátt
fyrir myrkur og válynd veður
kemur sumarið brátt aftur með
birtu og betri tíð. Lagið, sem er
eftir Sigurð, er með bjartsýnum
„lalala“ parti og sér maður Sigurð
fyrir sér syngja vorið inn. Bassaleik annaðist Hilmar Árnason,
gítarleikurinn er í höndum Stefáns Stefánssonar og Gústaf Gústafsson lék einnig á bassa samkvæmt plötuumslaginu.
„Breytt í bítið“
„Breytt í bítið“ er næst á plötunni með ísfirsku hljómsveitinni
Dolby, en hana skipuðu þeir
Hilmar Valgarðsson trommuleikari, Alfreð Erlingsson hljómborðsleikari, Jón Hallfreð Engilbertsson gítarleikari og Guðmundur Hjaltason söngvari og
bassaleikari. Lagið, sem er eftir
Alfreð og Jón Hallfreð, er líkt og
snýtt út úr rifjum meðlima bresku
hljómsveitarinnar Duran Duran

og hressist platan öll við það lag.
Blásturshljóðfæri og taktur sem
var mjög einkennandi fyrir 9.
áratuginn fær mann til að hreyfa
sig, en lagið fjallar þó um ungan
mann sem kann ekki að dansa og
fyrstu orðin sem Guðmundur
syngur eru: „Ég kann ekki að
dansa, reyni, finn þó engan takt.
Í örvæntingu stansa, langar ei en
reyni þó samt.“
Allur undirleikur er til fyrirmyndar og um blásturshljóðfæraleik sjá Jónas Björnsson heitinn,
sem lék oft á tíðum með Rúnari
Þór, og Sigurður Jónsson, sem lék
með Milljónamæringunum um
tíma.
„Við Drekkingarhyl“
Lag númer þrjú „Við Drekkingarhyl“ er eftir Flateyringinn
Sigurð Björnsson. Þar syngur
hann um konur sem var drekkt í
Drekkingarhyl á Þingvöllum.
Lagið skartar einstaklega flottum
munnhörpuleik Eddie Rya og er
ekki ósvipað laginu „A Horse
With No Name“ með America.
Um bassaleik sér Björn Vilhjálmsson, Steingrímur Guðmundsson strýkur trommurnar og Siggi
Björns leikur á gítar.
„Leiðin undir regnbogann“
„Leiðin undir regnbogann“

eftir Rúnar Þór er næsta lag. Rúnar syngur um grýtta leið sem
þarf að ferðast til að komast undir
regnbogann. Mjög dreymið lag
eftir Rúnar sem hefur bjartsýnan
blæ yfir sér en textinn er frekar
heimspekilegur. „Hvar endar allt,
hverfur það allt?“ syngur Rúnar,
og er einn fyrsti íslenski tónlistarmaðurinn sem talar illa um sólina
í popplagi með orðunum: „Brennheit sólin blindar mig, illkvittin
og gul“. Það má nánast fullyrða
að lagið hafi fengið mestu útvarpsspilunina, því Guðni Már
Henningsson, útvarpsmaður í
Popplandi á Rás 2, hefur verið
einkar duglegur að spila lagið
gegnum tíðina.
„Ég ein“
„Ég ein“ með Septu er næsta
lag. Lagið syngur Pálína Vagnsdóttir og fjallar það um konu
sem textahöfundur lagsins, Soffía Vagnsdóttir, þekkir vel enn í
dag. Konan stóð í þeim sporum á
þeim tíma þegar lagið var samið,
að maðurinn hvarf að heiman og
hún vissi ekki hvar hann var.
Hún var þó viss um ást hans og
þannig ímyndaði Soffía sér hún
sæti heima og biði en hann væri
víðs fjarri, en langaði heim. „Og
það rættist svo síðar, þau eru
hamingjusöm saman í dag,“ segir

Soffía Vagnsdóttir um hjónakornin.
Í laginu spyr Pálína ítrekað
hvar maðurinn hennar sé og Stefán Hilmarsson svarar til baka
þannig að Pálína verður enn ráðvilltari hvar elskhugi hennar sé
niðurkominn. En hún er þó bjartsýn og bíður og vonast eftir honum og veit að þau tilheyra hvort
öðru, en er þó hnípin og grætur í
myrkrinu. Hrólfur Vagnsson á
lagið og leikur á hljómborð,
bróðir hans Haukur slær trommur
í laginu, Kristinn Sævarsson leikur á saxófón og Magnús Hávarðarson leikur á gítar.
„Útópía“
Lag númer sex á plötunni er
„Útópía“ með Eddu Borg Ólafsdóttur. Lagið er einstaklega vel
spilað og framúrstefnulegt, enda
engir aukvisar sem ljá því hljóðfæraleik sinn. Friðrik Karlsson
gítarleikari, Gunnlaugur Briem
trommuleikari og Jóhann Ásmundsson bassaleikari koma að
laginu, en þeir stofnuðu hljómsveitina Mezzoforte sem er heimsfræg enn í dag. Kjartan Valdemarsson leikur á hljómborð og
eiginmaður Eddu Borgar, Björn
Sveinbjörnsson, slær bassann.
Edda Borg segist ekki botna í
texta lagsins sem Jón Þór GíslaFIMMTUDAGUR 9. APRÍL 2009

son samdi, en hann er vel þekktur
listmálari í Þýskalandi í dag.
„Textinn er um stúlku sem vill
komast í eitthvað draumaástand
og losna úr viðjum vanans. Gera
eitthvað nýtt og spennandi, kannski eins og ég, sem er alltaf að
fást við eitthvað spennandi,“ segir Edda Borg um texta lagsins.
Þó tónlistarmönnum sé illa við
það, þá koma nokkrir listamenn
upp í hugann þegar hlustað er á
lag Eddu Borgar. Lagið minnir
mann á eitthvað sem Madonna
hefði gert á sínum tíma, eða jafnvel Whitney Houston. Lagið er
einstaklega fönkað og dansvænt
og syngur Edda Borg af mikilli
sannfæringu að hún vilji út, prufa
eitthvað nýtt og spennandi, en
hún er ekki viss, því hún segist
jafnvel vera komin út, eins konar
„Útópía“.
„Hvert fór lífið“
„Hvert fór lífið, hvar er ég?
Andleg heilsa farin villtan veg,“
syngur Reynir Guðmundsson,
fyrrverandi söngvari ísfirsku
hljómsveitarinnar Ýr, í sjöunda
lagi plötunnar, sem er eftir Magnús Hávarðarson, gítarleikara í
Kan, en textinn er eftir Soffíu
Vagnsdóttur. Textinn fjallar um
ungan mann sem syrgir látna
eiginkonu sína. Lagið er mjög
dramatískt og syngur Reynir af
mikilli innlifun sem ungi maðurinn sem þráir ekkert heitar en að
geta séð konu sína aftur og sagt
henni allt sem hann sagði henni
ekki.
„Þórður“
Þá er komið að hlut bolvísku
hljómsveitarinnar Kan á plötunni. Lagið nefnist „Þórður“ og
fjallar um ungan dreng sem nennir ekki að læra. Hann er einstakur
töffari. Herbert Guðmundsson,
söngvari Kan, er ljóslifandi sem
Þórður í túlkun sinni á drengnum
sem skilur ekkert í því að hann
þurfi að læra, heldur vill hann
mun fremur líta vel út í svörtum
fötum og með túperað hár. Kennarinn skilur ekkert í Þórði og
segir honum ítrekað að hann trúi
ekki hversu heimskur Þórður sé
að nenna ekki að læra. Hljóðfæraleikarar Kans syngja part kennarans í laginu, en Kan skipuðu á
þeim tíma Magnús Hávarðarson
gítar, Finnbogi Kristinsson, Sigurður Jónsson saxófónn, Jónas
Björnsson trommur, trompet og
raddir, og Pálmi Einarsson sem
lék á básúnu í laginu.
Lagið er með ódrepandi töffarariffi og vel útsettum blástursleik ofan á það. „Kennarinn með
uggandi svip lýsir á mig frati,“
syngur Herbert eftir að Þórður
hefur tjáð hlustendum að hann
standi á gati vegna lærdómsins.
Kennarinn segir Þórði að heilinn
í honum sé eins og vatnskanna
með gati, ekki mikið álit á þeim
bænum, og spurningin er hvort
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sagan af Þórði sé reynsla Sigurðar
Jónssonar, höfundar lagsins, eða
um einhvern samferðamann
hans.
„Allt og ekkert“
„Ef eitt í einu tvisvar, næstum
þrisvar er gert. Þá margir myndu
telja, að það væri ei vert,“ syngur
Guðmundur Hjaltason í öðru lagi
Dolby á plötunni, „Allt og ekkert“. Það er frekar erfitt að henda
reiður á yrkisefni texta lagsins
enda syngur Guðmundur: „Um
allt og ekkert er þessi stíll“. Lagið
er með undirliggjandi bassa sem
er í klassískum þriggja hljóma
blúsgangi en færist svo í mollgang er brúin fer af stað. Lagið
daðrar við „skagfirska sveiflu“
Geirmundar Valtýssonar en er
samt aðeins þyngra en sú sveifla
en kemst þó ekki alveg nógu
nærri þungri sveiflu Dire Straits
til að negla stíl lagsins. En hresst
er það og skemmtilegt.
„Vorsprautan“
Ef Dolby daðraði við „skagfirska sveiflu“ Geirmundar Valtýssonar, þá skella Rokkbændur
af Ingjaldssandi rembingskossi
á hana og fara með henni heim af
ballinu með laginu „Vorsprautan“. Lagið er dásamlega einfalt
og textinn er eins upplífgandi og
hugsast getur. „Kæri vertu kátur,
kýldu bara á slátur,“ syngja
Rokkbændurnir, og meina það.
Lagið er eitthvað sem íslenska
þjóðin þarfnast í dag. Boðskapur
þess er að gráta ekki glataðan
hlut heldur að gera það besta úr
stöðunni. Rokkbændur fá mann
virkilega til að trúa að vorið sé á
næsta leiti með vorsprautu sinni.
Rokkbændur skipuðu Birkir
Guðmundsson og Árni Brynjólfsson. Árni orti textann en Þröstur
Sigtryggsson á lagið.
„Sillapolki“
Að endingu er lag harmonikkuleikarans Sigurgeirs „Silla“
Sveinssonar. Lagið sem heitir
„Sillapolki“ er einfaldur harmonikkuslagari og maður sér í huganum ófáa gömludansarana stíga
sporið meðan það er spilað. Lagið
byrjar á ágætis hraða en svo sýnir
Sigurgeir færni sína er hann og
undirleikararnir hraða taktinum
allverulega í blálokin.
Lofsvert framtak
Árin hafa kannski ekki farið
fögrum höndum um plötuna en
hún á mjög góða spretti. Burtséð
frá öllu áliti á tónlist hennar verður aldrei af henni tekið, að hún er
einstakur minnisvarði þeirrar
grósku sem var í tónlistarlífi
Vestfirðinga árið 1989. Framtakið er lofsvert, að sameina vestfirska tónlistarmenn undir einn
hatt og koma þeim þannig á framfæri, framtak sem Vestfirðingar
árið 2009 mættu taka sér til fyrirmyndar.
– birgir@bb.is

Óendanlega skemmtilegur tími
Soffía Vagnsdóttir tók virkan þátt í gerð VestanVinda og
átti á þeim tvo texta. Hún segir
vinnsluna hafa verið ofboðslega skemmtilega. „Ég man
bara svo vel eftir því þegar við
vorum í stúdíóinu á Leifsgötunni hjá Finnboga og vorum
að taka þessi lög upp. Það var
margt bardúsað á þessum tíma
og margir sem komu að og það
var svo gaman að hanga í stúdíóinu, kjafta, drekka kaffi og
hlusta og semja. Það er nú svo
gleðilegt, að eftir að Hrólli
flutti stúdíóið sitt hingað heim
til Bolungarvíkur erum við að
upplifa svona móment aftur og
aftur,“ segir Soffía, og segist
hafa upplifað svipaða vinnslu

um svipað leyti í fyrra í Bolungarvík.
„Þá var ég í hljóðverinu hjá
Hrólla bróðir í Víkinni með
Magga Hávarðar, Benna Sig,
systkinum mínum, Gumma Reyn-

is og fleirum, og svo núna fyrir
skemmstu með Lýð og Írisi
Og fleira er á döfinni, enda
kannski eins gott að nýta tímann, ef Stúdíó Vagnsson skyldi
nú vera á förum.
Þetta er óendanlega skemmtileg vinna og þyrfti sannarlega
að blása í nýja Vestanvindaplötu, hóa saman vestfirsku
tónlistarfólki, hafa tón- og
textasmiðju eina góða helgi í
Reykjanesi eða á Núpi eða einhvers staðar í góðum friði með
mat og kvöldstemningu í anda
listafólks og nýta svo uppskeruna á nýjan geisladisk. Er það
ekki bara málið núna, svona
miðað við aðstæður?“ segir
Soffía Vagnsdóttir.

Flugu beint frá Holti í hljóðverið
Árni Brynjólfsson, bóndi á
Vöðlum í Önundarfirði, var í
Rokkbændum sem áttu lagið
„Vorsprautan“ á plötunni.
Þegar Árni er spurður út í
plötuna og aðkomu hans að
henni eru fyrstu viðbrögð
hans: „Já, þú segir nokkuð.
Fyrst kemur mér nú í hug
hvað 20 ár eru fljót að líða.
Reyndar var ég búinn að átta
mig á því að ég er víst búinn
að spila á böllum í 25 ár
samfellt,“ segir Árni. En
hvað varðar plötuna kemur
fyrst upp í huga Árna hvað
honum fannst framtakið hjá
Magnúsi Hávarðarsyni vera
nokkuð merkilegt. „Við
Birkir Þór (Rokkbóndi)
veðruðumst töluvert upp við
þetta. Það að fara suður í
stúdíó gaf okkur vind í seglin.
Við flugum beint frá Holti í

vinnu, t.d. að taka hvert
hljóðfæri upp á sér rás og
sönginn líka sér og geta svo
blandað eftir á eða „mixað“.
Svo man ég það líka að fyrsta
upptakan í hljóðverinu
skemmdist eða týndist, svo
við urðum að fara aftur suður til að endurtaka þetta. En
svona í fáum orðum, þetta
var bara gaman,“ segir Árni
Brynjólfsson.

Önundarfirði til Reykjavíkur
og rukum beinustu leið í
hljóðverið. Þá var ekki tekið
upp á tölvuforrit eins og nú
er í öðru hverju húsi. Þetta
var töluverður skóli fyrir
okkur sveitamennina að sjá
hvernig staðið var að svona

Gerist
áskrifendur
í síma
456 4560

Vinirnir hlusta enn á plötuna
Edda Borg Ólafsdóttir söng
lagið „Útópíu“ á plötunni. Hún
var á þeim tíma í hljómsveitinni Módel, sem gerði garðinn
frægan í undankeppni Eurovision með laginu „Lífið er
lag“. Hún segist hafa fengið
vini sína og samstarfsfélaga til
að leika á plötunni en Jóhann
Helgason og Eva Ásrún syngja
bakraddir í laginu. Vinnsla
lagsins var á léttu nótunum og
útsetning þess var að mestu
gerð í stúdíóinu. „Ég og Frissi
Karls gítarleikari höfðum nokkru
áður hist til að fara yfir það
hvernig lagið ætti að vera byggt
upp kaflalega séð. Ég man að
Jóhann Ásmundsson bassaleikari Mezzoforte tók þetta
upp í bílskúrnum hjá honum
Finnboga sem var í bolvísku

hljómsveitinni Kan,“ segir Edda
Borg, og segir marga af vestfirskum vinum hennar hlusta á
plötuna enn í dag.
„Ég var stödd í heimsókn á

Neskaupstað fyrir nokkru hjá
Valdísi Brynjólfsdóttur frá
Bolungarvík, þá nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingi. Þessi
plata var eitthvað sem hún
hafði tekið ástfóstri við og var
hennar „uppáhald“ og var alltaf
spiluð til þess að komast í vestfirska stemmingu og áður en
farið var á „djammið“, en hún
átti hana bara á kassettu. Eitthvað hafði kassettan verið
mikið spiluð og farin að láta á
sjá, þannig að lögin öll voru
orðin hraðari. Ég man hvað
mér fannst lagið hljóma eitthvað miklu betur svona, aðeins
hraðara og hressara. Þannig að
það er bara spurning að taka
það upp aftur og hafa það hraðara,“ segir Edda Borg Ólafsdóttir.
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Bloggið
Umboðslaus
Fyrir áramót hamraði Steingrímur Joð mikið á því að ríkisstjórnin hefði ekki umboð til að
takast á við ástandið. Þessi sami
Steingrímur hefur nú setið umboðslaus í minnihluta stjórn sem
studd er af handónýtum Framsóknarflokk. En samt hefur Steingrímur ekki komið nokkrum sköpuðum hlut í framkvæmd. Formaður þess sama Framsóknarflokks sér
nú mikið eftir öllu saman, enda ekki skrítið. Allar hugmyndir þeirra
eru skotnar niður með það sama af ríkisstjórnarflokkunum.
En það sem að ríkisstjórninni hefur fundist mest aðkallandi, fyrir
utan að reka Davíð að sjálfsögðu, er að þvinga í gegn um þingið
þetta stjórnarskrármál. Það á að gera þrátt fyrir að þetta sé minnihlutastjórn. Ekkert gerist hins vegar í málefnum sem skipta máli. Á sama
tíma er verið að greiða út tvo milljarða úr ríkissjóði í atvinnuleysisbætur. 20 þúsund manns eru atvinnulaus, 10 þúsund börn eiga annað
foreldrið án atvinnu og 600 börn eiga báða foreldranna atvinnulausa.
Samt hefur ekkert gerst á síðustu tveimur mánuðum til að laga
ástandið.
Ingólfur Þorleifsson
http://golli.blog.is

Landshlutaáætlun
verði klár í haust

Stjórn Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða hefur samþykkt að
fara í samstarf við Fjórðungssamband Vestfirðinga við að gera
sértæka byggðaáætlun fyrir Vestfirði. „Það er mikill áhugi hjá
stjórninni á því að skoða og endurgera þessa vestfirsku landshlutaáætlun eins og við viljum
kalla hana“, segir Þorgeir Pálsson
framkvæmdastjóri Atvest. Vinna
við áætlunina hefst nú þegar og
að sögn Þorgeirs verða lagðar
áherslur á sérstöðu Vestfjarða,

til að mynda í sjávarútvegi og
greinum sem tengjast þeirri atvinnugrein. „Bæði Atvinnuþróunarfélagið og Fjórðungssambandið eiga talsvert af undirbúningsefni sem við getum nýtt við
gerð áætlunarinnar og við reiknum með að geta lagt áætlunina
fram fljótlega í haust.“
Ákveðið var að ráðast í gerð
landshlutaáætlunarinnar í kjölfar
kynningar á byggðaáætlun sem
Byggðastofnun vinnur nú að fyrir
árin 2010-2013, en þar þóttu sér-

tækir hagsmunir og sérstaða
Vestfjarða ekki koma nógu skýrt
fram. Stjórn Fjórðungssambandsins hafði þá þegar bókað
ákvörðun sína um að hefja þessa
vinnu. „Byggðaáætlun nýtur ekki
virðingar og ferlið í kringum gerð
hennar er ekki nægilega skýrt.
Okkur fannst því ráðlegast að
gera okkar eigin áætlun þar sem
sérstaða landshlutans kemur
skýrt fram“, segir Þorgeir Pálsson
framkvæmdastjóri AtVest.
– thelma@bb.is

Neyðarlínan og

Sjálfstæðisflokkurinn
Getur einhver sagt mér hvers
vegna í ósköpunum Neyðarlínan
ohf. lagði 300 þúsund krónur í
kosningasjóð Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu Alþingiskosningar? Þetta kemur fram hjá ríkisendurskoðun sem birti í fyrsta
sinn útdrætti úr reikningum stjórnmálaflokka. Þegar opinberun á
bókhaldi stjórnmálaflokka var til umfjöllunar á alþingi þá vakti
athygli að sjálfstæðiflokkurinn reyndi að koma í veg fyrir að þessi
lög yrðu samþykkt. Rökin voru m.a. þau að mörg fyrirtæki vildu
geta styrkt „sinn“ stjórnmálaflokk án þess að það væri opinberað.
Neyðarlínan er í eigu landsmanna og því er undarlegt að þetta
opinbera fyrirtæki skuli styrkja einn stjórnmálaflokk umfram aðra.
Eignarhald á Neyðarlínunni ohf. er þannig að Reykjavíkurborg á
10.5%, Ríkissjóður á 73,6% Landsvirkjun á 7,9% og Orkuveita
Reykjavíkur á 7.9%. Í stjórn neyðarlínunnar sátu þegar styrkurinn
var veittur, fulltrúar Reykjavíkurborgar, dómsmálaráðuneytis, samgönguráðuneytis og fjármálaráðuneyti. Þessum ráðuneytum var
öllum stýrt af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu Alþingiskosningar. Ætli ÖSE viti af þessu?
Bryndís Friðgeirsdóttir – http://bryndisfridgeirs.blog.is

Mistök
Dæmin um mistök hjá Neyðarlínunni eru mörg. Kannski einna
frægast þegar lögregla og björgunarsveitir ruku upp á Skólavörðuholt í Reykjavík með gúmbát og kafara samkvæmt útkalli
Neyðarlínunnar.
Þá hafði starfsmaður þar misheyrt og misskilið lítillega þegar
tilkynnt var um slys við Höpfnersbryggju á Akureyri. Hann tók það svo að bíll hefði farið í sjóinn
við Hallgrímskirkju - Höpfnersbryggja og Hallgrímskirkja hljóma
að vísu dálítið svipað. Sá skilningur stóð alveg þangað til björgunarsveitir og kafarar höfðu leitað af sér allan grun um bíl í sjónum við
Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti - voru með allt á þurru, ef svo má
segja.
En sé það svo, að Neyðarlínan reyni að bjarga Sjálfstæðisflokknum
jafnvel þótt hann sé ekki í neinni neyð, hvað þá núna?
Oft var þörf en nú er nauðsyn.
Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is/
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Sparisjóður Bolungarvíkur.

Sparisjóðum fækki
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sparisjóða, segir stefnt
að því að sex til átta sparisjóðir
verði starfandi á landinu. Sýn
sambandsins sé sú að 1-2 sjóðir
verði starfandi á suðvesturhorni
landsins og landshlutasparisjóðirnir verði 4-6 talsins. Nú eru
starfandi sparisjóðir hér á landi
fjórtán með mun fleiri útibú. Þegar flestir sparisjóðir voru starfræktir voru þeir 63 talsins, að
því er fram kom á fundi með
forsvarsmönnum Sambands íslenskra sparisjóða. Guðjón og

Gísli Jafetsson kynntu mikilvægi
þess að ríkið kæmi til móts við
sparisjóðina við endurreisn íslensks fjármálakerfis. Bentu þeir
á að neyðarlögin heimili 20%
eiginfjárframlag ríkisins. Miðað
við eigin fé sparisjóðanna í árslok
2007 jafngildi 20% framlag um
25 milljörðum króna.
Guðjón benti á að fleira þyrfti
að koma til. Eins og aðrar fjármálastofnanir þyrftu sparisjóðir
að ná samkomulagi við sína lánadrottna. Þá hvöttu þeir til jafnræðis í aðgerðum stjórnvalda
milli sparisjóða og annarra fjár-

málastofnana sem nú séu undir
verndarvæng ríkisins. Þannig
hefur samband íslenskra sparisjóða talað fyrir því að ríkið mæti
hugsanlegum umfangsmiklum
útlánatöpum og afskriftum á
sama hátt hjá sparisjóðum og ríkisbönkum. Einnig að ríkið standi
undir „viðbótarframlögum sparisjóðanna í Tryggingasjóð innistæðueigenda vegna loforða
stjórnvalda um að taka sér hluta
af tjóni erlendra innlánsþega viðskiptabankanna, svo sem vegna
Icesave,“ eins og segir í glærukynningu sem dreift var á fundinum.

Sjö sýningar á Act alone
Sjö sýningar verða á árvissu
leiklistarhátíðinni Act alone í ár
en stjórn hátíðarinnar er nú að
leggja lokahönd á dagskrána.
Ákveðið hefur verið að setja upp
tvær erlendar sýningar en unnið
er að því að velja úr íslensku
sýningunum. „Við stefnum af því
að vera búinn að negla allt niður

fljótlega eftir páska“, segir Elfar
Logi Hannesson, listrænn stjórnandi og frumkvöðull hátíðarinnar. Úr nógu er að velja en vel á
fjórða tug umsókna bárust. Sýningin fer fram í sjötta sinn dagana
14.-16. ágúst í sumar.
Gaman er að geta þess að Act
alone mun vera með smá upphit-

un í júlí því þá verður opnuð
Einstök sýning á Gíslastöðum í
Haukadal, þar sem einleikjum á
Íslandi verður gerð skil á fjölbreyttan hátt. Sýningin mun standa
í hálfan mánuð og verða nokkrar
sýningar á einleikjum í tengslum við sýninguna. Í haust mun
Einstök sýning fara svo á flakk.
FIMMTUDAGUR 9. APRÍL 2009

„Ekki í fyrsta sinn sem bænum er
stefnt vegna valdhroka og yfirgangs“
„Fyrir mér er það mikið vafamál hvort þessu fólki sé treystandi til að taka svona ákvarðanir
því ekki virðist fara mikið fyrir
skynseminni,“ segir Stígur Arnórsson, húseigandi við Hrannargötu á Ísafirði, um ákvörðun bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar um að
samþykkja lóðaumsókn að Sólgötu 6 á Ísafirði, en íbúar við
Sólgötu og Hrannargötu hafa
mótmælt byggingu hússins og
telja að framkvæmdin eigi eftir
að auka slysahættu vegna þrengsla
í götunum. „Með því hverfa hátt
í sextán bílastæði á þessu svæði,
þar sem full þörf var fyrir þau
meðal annars fyrir íbúa við þessar
götur, kirkjugesti, starfsmenn og
viðskiptavini H-prents. Með
þessum gjörningi er íbúum við
þessar götur gert ókleift að leggja
bílum sínum nálægt heimilum
sínum í mjög mörgum tilfellum
og samkvæmt svari frá formanni
umhverfisnefndar við blaðamann
BB nú nýverið er þessu fólki
vísað á bílastæði í nálægum götum svo sem við Fjarðarsræti,

Eyrargötu, Pollgötu og einnig
einkabílastæði Ísafjarðarkirkju,
eins fráleitt og það er,“ segir
Stígur.
Íbúar í götunum skiluðu nýverið mótmælalista inn til bæjarstjórnar vegna lóðúthlutarinnar
og rökstuddu mótmælin, en ekki
var hlustað á þau rök að sögn
Stígs. „Einu röksemdir ráðamanna
eru: Svona er deiliskipulagið og
eftir því verður farið. Tekið skal
fram að nefndar götur tengja saman byggðakjarna, svo sem Holtahverfi, Hnífsdal og Bolungarvík
og eru því óhemju umferðarþungar eins og gefur að skilja.
Miðað við þessa ákvörðun bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar munu
þessar götur troðfyllast af bílum
og fá örugglega færri stæði en
vilja. Það á þá sérstaklega við
íbúa við þessar götur. En eins og
formaður umhverfisnefndar rökstuddi í viðtali við blaðamann
BB nú nýverið, þá taldi hún það
ótvíræðan kost að fylla þessar
götur af bílum, það myndi örugglega draga úr umferðarhraða.

Maður spyr sig, hvað um önnur
öryggisatriði, þarna búa fjölskyldur með börn,“ segir Stígur.
„Mér finnast viðbrögð þessara
ráðamanna fyrir neðan allar
hellur og hver skyldi tilgangurinn
vera. Ein lóð seld á eyrinni og
líklega sú síðasta því að samkvæmt upplýsingum sem ég hef
frá tæknideild Ísafjarðarbæjar þá
eru ekki fleiri lóðir til undir einbýlishús á eyrinni sjálfri,“ segir
Stígur og spyr fyrir hvern sé þetta
fólk að vinna. „Greinilega ekki
fyrir íbúa Ísafjarðarbæjar. Þá er
næst að snúa sér að því að fá
lögfræðilegt álit og stefna síðan
Ísafjarðarbæ fyrir átroðning og
jafnvel lögbrot gagnvart fólki
sem býr við þessar götur. Mun
það víst ekki vera fyrsta stefnan
sem höfðuð hefur verið gegn
Ísafjarðarbæ vegna valdhroka og
yfirgangs,“ segir Stígur.
Samkvæmt upplýsingum sem
Stígur hefur undir höndum, var
hús á þessari lóð fram að 1930
eða allt þar til það brann og virðist
deiliskipulag sem gert var 1997

vera byggt á því. „En þá voru
víst bara hestar á götunum, engir
bílar. Árið 2003 rak ég augun í
það að núverandi deiliskipulag
gerði ráð fyrir átta bílastæðum
inn á eignarlóð hjá mér og varð
ég ekki lítið hissa. Aldrei hefur
nokkur aðili frá Ísafjarðarbæ rætt

við mig eða kynnt mér neinar
hugmyndir í þessu efni og þykir
mér það skrýtin vinnubrögð.
Hvar er eignarétturinn ef hægt er
að setjast niður með blað og
penna og teikna frá manni eignirnar,“ segir Stígur.
– birgir@bb.is

Bæjarstjórn samþykkti úthlutun
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt úthlutun lóðar
fyrir íbúðarhús að Sólgötu 6 á
Ísafirði. Eins og kunnugt er hafði
bæjarstjórn vísað umsókn
Spýtunnar um lóð aftur til umhverfisnefndar sem samþykkti
úthlutina þrátt fyrir mótmæli
íbúa í Sólgötu og Hrannargötu,
en húseigendurnir nota margir
hverjir lóðina sem bílastæði
og segja umtalsverð þrengsli
eigi eftir að skapast í götunni

ef byggt verður á lóðinni.
Umsóknin var samþykkt
með fimm atkvæðum gegn
fjórum. Þrír bæjarfulltrúar
lögðu til að lóðaumsókninni
yrði hafnað og að nýtt deiliskipulag yrði unnið fyrir svæðið. Sú tillaga var felld með
fimm atkvæðum gegn fjórum.
Sömu fimm bæjarfulltrúar
samþykktu svo úthlutun lóðarinnar, í samræmi við gildandi
deiliskipulag frá árinu 1997.

Kaupir Guðrúnu Guðleifs
Dynjandi ehf. hefur keypt bátinn Guðrúnu Guðleifsdóttur ÍS
25 af Fiskara ehf. í Súðavík. Aðalbjörn Jóakimsson, einn eigenda
Dynjanda ehf., segist ekki hafa
getað sleppt tækifærinu þegar
honum bauðst skipið til sölu en
Guðrún Guðleifsdóttir er ömmunafn Aðalbjörns. „Ég var á skipinu sem ungur maður og þá var
það í útgerð í Hnífsdal hjá föður

mínum og félögum. Ég gat ekki
hugsað mér að missa af þessum
„díl“ að kaupa skipið og missa af
því. Nú verður lappað upp á skipið, því komið í gegnum skoðun og
það sett í útgerð,“ segir Aðalbjörn.
Hann segir ekki ljóst hvaðan
skipið verður gert út en hugsanlega verði það frá Ísafirði. „Það
gekk vel á sínum tíma og þjónaði
fólkinu í bænum og sjómönnum

vel. Það getur vel verið að það
verði endurtekið aftur ef mögulegt er, en það hafa ekki verið
tekin nein áform um það.“
Hann segir marga eiga góðar
minningar um skipið sem hafi
verið farsælt aflaskip. „Ég gat
því ekki annað en tekið áskoruninni þegar hún kom, var snöggur
til og er kominn hingað til að sýna
þessu sóma,“ segir Aðalbjörn.

Aðalbjörn Jóakimsson við Guðrúnu Guðleifsdóttur ÍS 25.

Tapaði einum milljarði við
fall Sparisjóðabanka Íslands
Sparisjóður Bolungarvíkur
tapaði rúmum milljarði króna við
fall Sparisjóðabanka Íslands að
sögn Ásgeirs Sólbergssonar,
sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Bolungarvíkur, en sjóðurinn tapaði
alls 1.619 milljónum króna á síðasta ári. Ráðist verður í hagræðingaraðgerðir innan sparisjóðsins
til að draga úr rekstrarkostnaði
en Ásgeir segir viðskiptavini
sparisjóðsins ekki eiga eftir að
finna fyrir þeim. „Aðal hagræðingin er í markaðsmálum eða
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um 60% og um 25% í upplýsingatækninni,“ segir Ásgeir. Ekki
verður farið út í uppsagnir á
starfsfólki og ekki verður ráðið í
nýjar stöður. Tveir starfsmenn
létu af störfum við sparisjóðinn
á síðasta ári. Ekki verður farið út
í launalækkanir á almennu starfsfólki en laun stjórnar sparisjóðsins voru lækkuð um 20% um
áramótin og dregið er úr yfirvinnu.
Sparisjóðurinn varð fyrir miklu
tjóni í bankahruninu í haust og
hefur gengið svo á eigið fé sjóðs-

ins að hann uppfyllir ekki lengur
kröfur um lágmarks eiginfjárhlutfall fjármálastofnana. Til að
uppfylla þær hefur sparisjóðurinn
sótt um eiginfjárframlag frá ríkissjóði á grundvelli neyðarlaga nr.
125/2008 og mun framlag ríkissjóðs nema allt að 401 milljón
króna. Einnig liggur tillaga fyrir
stofnfjárfundi um allt að 300 milljóna króna aukningu á stofnfé til
viðbótar við framlag ríkissjóðs.
Ásgeir segir lífspursmál fyrir
sjóðinn að fá eiginfjárframlag frá

ríkissjóði. Búið er að sækja um
en enn er beðið eftir svari frá
ríkinu. Ásgeir segir málið ganga
óvenju hægt.
„Þetta hefur gengið mjög hægt.
Það var ekki gefið út hvernig átti
að framkvæma þetta þegar neyðarlögin voru samþykkt fyrir áramót. Fyrsti sparisjóðurinn sótti
um í janúar og var litið á umsóknina sem prófraun til að átta
sig á hvað ríkið þyrfti að fá úr
umsókninni. Það er ekki búið að
svara henni. Svo fengum við skila-

boð um að ríkið myndi afgreiða
allar umsóknirnar jafnt,“ segir
Ásgeir.
Hann segir tap vegna fallna
veða vera tæpar 600 milljónir
króna og 250 milljónir króna
vegna verðbréfa- og skuldabréfasafna. „Stærsta talan er verðrýrnun okkar í fjármálafyrirtækjum,
sem eru tæpar 1.300 milljónir
sem skapar þetta rosalega tap,“
segir Ásgeir Sólbergsson, sparisjóðsstjóri.
– birgir@bb.is
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Vilja bjóða Dýrafjarðargöng út í ár
Alþingi hefur ályktað að Dýrafjarðargöng verði boðin út þegar
á þessu ári og að lagður verði nýr
vegur um Dynjandisheiði. Framkvæmdum verði að fullu lokið
árið 2012. Heimilt er að afla lánsfjár að hluta til eða að öllu leyti
til þess að standa undir kostnaði
og greiða hann með jöfnum árlegum greiðslum í allt að 25 ár
eftir að framkvæmdum lýkur.
Heimild veitt til þess að fjármagna framkvæmdirnar með
lánsfjáröflun eða skuldabréfaútgáfu með svipuðum hætti og
Vaðlaheiðargöng. Kristinn H.
Gunnarsson og Guðjón A. Kristjánsson en fyrsti flutningsmaður
samdi skjalið og bauð öllum
þingmönnum kjördæmisins að
flytja málið með sér.
Í samgönguáætlun er gert ráð
fyrir að göng verði gerð á milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á
árunum 2011–2014. Ríkisstjórnin lýsti því yfir árið 2007, er hún
kynnti svonefndar mótvægisaðgerðir vegna minni þorskkvóta,
að flýta ætti jarðgangagerðinni
þannig að hægt yrði að taka
göngin í notkun 2012. Undirbúningur miðast við að hægt verði
að bjóða verkið út 2009 og gengur hann að vonum. Til jarðgangagerðarinnar er varið 1 milljarði

kr. í viðauka við fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007–
2010 sem samþykkt var á Alþingi
29. maí 2008, 100 millj. kr. árið
2009 og 900 millj. kr. árið 2010.
Í greinargerð með ályktuninni
segir: „Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja góðar og öruggar samgöngur á Vestfjarðavegi, nr. 60, á milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar. Það er skilyrði

Dýrafjörður. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
þess að aðalmarkmiðið náist, þ.e. veg. Augljóst er að núverandi
heilsársvegasamband á milli vegur um Hrafnseyrarheiði er
Barðastrandarsýslna og Ísafjarð- engan veginn viðunandi.
Aðeins ein jarðgangaleið kemarsýslna.
Mikil snjóflóðahætta er efst á ur til greina og nær vegstæðið
Hrafnseyrarheiði, auk mikilla frá Mjólká í Arnarfirði að Dýrasnjóþyngsla. Vegurinn liggur þar fjarðarbrú. Í Borgarfirði, innfirði
í bröttum sneiðingum fyrir ofan Arnarfjarðar, verður gangamunni
400 m hæðarlínuna. Önnur leið rétt utan við Rauðstaði í 36 m
er ekki fyrir hendi og ekki talið hæð. Gangamunninn í Dýrafirði
forsvaranlegt að hafa þar vetrar- verður í 67 m hæð rétt utan við

Bæjará. Með framkvæmdinni
styttist leiðin frá Mjólká að Dýrafjarðarbrú um 27,4 km. Nýlögn
vegar og uppbygging eldri vegar
verður 8,1 km auk þess verða
göng 5,6 km. Framkvæmdin í
heild verður 13,7 km. Kostnaður
er nokkuð þekktur þar sem framkvæmdin er nánast eins og Bolungarvíkurgöng og má ætla að
hann verði liðlega 6 milljarðar

Tjöruhúsið í Neðstakauptstað á Ísafirði.

Samið við Ragnheiði og Magnús
Bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar hefur verið falið að ganga til samninga við hjónin Ragnheiði Halldórsdóttur og Magnúsi Haukssyni, Ísafirði, um áframhaldandi
leigu á Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað á Ísafirði en þar hafa
þau rekið veitingahús undanfarin
ár. Magnús og Ragnheiður hafa
rekið veitingahúsið við góðan
orðstír og eru fiskréttir Magnúsar
annállaðir um land allt og var
meðal annars stofnaður hópur á
vefsíðunni Facebook sem krafð18

ist þess að hjónin héldu starfseminni áfram.
„Maggi Hauks og Ragnheiður
hafa skapað vörumerkið Tjöruhúsið í Neðstakaupstað sem er
orðið heimsþekkt. Meðal annars
hefur einn af fiskréttunum hans
verið kosinn ,,besti sjávarrétttur
í heimi” af virtu tímariti. Þess vegna
viljum við að þau hjónin verði
áfram hluti af stemmningunni á
safnasvæðinu í Neðsta, Ísafirði,“
segir í tilkynningu hópsins.
– birgir@bb.is
FIMMTUDAGUR 9. APRÍL 2009

kr. á núverandi verðlagi.
Með nýjum vegi og jarðgöngum opnast samgönguleið á milli
Barðastrandasýslna og Ísafjarðarsýslna. Hér er gert ráð fyrir að
vegur um Dynjandisheiði verði
líka lagfærður en sú framkvæmd
er á þriðja tímabili langtímaáætlunar. Vegagerðin áætlaði kostnað í ágúst 2008 ríflega 4 milljarða
kr. Heildarkostnaður við bæði
verkin gæti því verið nærri 11
milljarðar kr. á verðlagi nú í þessum mánuði.
Verulegur áhugi hefur verið á
því að gera göng í gegnum Dynjandisheiði í stað vegagerðar.
Samkvæmt mati Vegagerðarinnar frá ágúst 2008, sem áður var
getið, er kostnaður við jarðgöng
frá 10–17 milljörðum kr. meiri
en nýr vegur. Þessi munur er svo
mikill að ekki er raunhæft að
pólitísk samstaða náist um svo
dýra framkvæmd á næstu árum
og er því lagt til í þingsályktunartillögunni að velja nýjan veg um
Dynjandisheiðina. Það er mat
Vegagerðarinnar að unnt sé að
byggja heilsárveg yfir Dynjandisheiðina. Hann yrði í aðalatriðum á sama stað og núverandi
vegur en nýr vegur og vel upp
byggður. Á einstaka stað þarf að
gera sérstakar ráðstafanir til þess
að leysa snjóavandamál, svo sem
sérstakar fyllingar eða jafnvel
yfirbyggingar. Víst er að vegurinn yrði einn af erfiðari fjallvegum landsins en engu að síður er
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talið að hann verði ekki erfiður
ef veðurfar og snjóalög verða
svipuð og síðasta áratug.
Með auknum samgöngum má
vænta að samskipti á milli svæðanna verði mun meiri, bæði atvinnulega séð og félagslega.
Vegalengd á milli Patreksfjarðar
og Ísafjarðar er nú 173 km að
sumri en að vetri þegar Hrafnseyrarheiðin er lokuð er hún 687
km. Þess má geta að ýmsar stofnanir sem eiga að þjóna Barðastrandarsýslu eru á Ísafirði en
þjónusta þeirra er léleg vegna
samgönguleysis.
Með framkvæmdunum mundi
verða greið leið allt árið frá
Ísafirði til Reykjavíkur um Vestfjarðaveg og vegalengin getur
farið niður í 400 km ef öll áform
um styttingar á leiðinni ganga
eftir. Það er því fyrirsjáanlegt að
meginþungi umferðarinnar til og
frá norðanverðum Vestfjörðum
verði um Vestfjarðaleið þegar sú
leið opnast.
Til þess að hraða framkvæmdum og gera það kleift að ljúka
þeim á þremur árum er lagt til að
heimilt verði að fjármagna þær
með lánsfé t.d. frá lífeyrissjóðunum og að ríkið endurgreiði lánið
á nokkrum tíma, allt að 25 árum.
Með þessu móti vinnst að samgöngubæturnar dragast ekki íbúunum til hagsbóta og að lífeyrissjóðirnir fá trygga og örugga
ávöxtun á sparnað sjóðsfélaga.“
– thelma@bb.is

„Aðför að verkafólki
á landsbyggðinni“
„Okkur finnst þetta fáránlegt, það er ekkert annað orð
yfir þetta. Þetta er hrein og
klár eignaupptaka, þjóðnýting,“ segir Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri
Hraðfrystihússins Gunnvarar í
Hnífsdal, um fyrningu aflaheimilda um 5% á ári eins og
stjórnarflokkanir hafa á stefnuskrám sínum. Einar Valur segir
stjórnarflokkana sjálfsagt geta
kallað inn allar aflaheimildir
HG en um 90% þeirra hefur fyrirtækið keypt samkvæmt lögum og reglum sem sett hafa
verið á Alþingi. „Ef stjórnvöld
kjósa að kalla þetta inn þá gera
þau það varla bótalaust. Hvernig ætla þau líka að þróa það
hverjir fá að kaupa aflaheimildirnar aftur. Við Vestfirðingar
erum um 2% þjóðarinnar og
erum með um 10% kvótans. Á
þá bara að taka 80% af kvótanum frá Vestfirðingum,“ segir
Einar Valur.
Hann segist vita að fólk sé
ekki ánægt með kerfið og að
margir telji það óréttlátt. „En

allt hefur þetta verið gert samkvæmt lögum frá Alþingi og það
voru nú m.a. Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon
sem sátu í meirihluta á Alþingi
þegar þessi kvóti var ákveðinn,“
segir Einar Valur. Hann segist
halda að stjórnvöld hefðu nóg á
sinni könnu, verandi komin með
nánast allt bankakerfið á sínar
hendur. „Ég veit því ekki hvort
það sé á það bætandi að fara og
taka allan kvótann og úthluta
honum. Þá verður þetta eins og í
Rússlandi, allt skammtað úr sama
hnefanum. Þessi fyrningar- eða
upptökuleið vegur að rótum
sjávarútvegsins, eykur óstöðugleika í rekstri og skapar óvissu
um aflaheimildir. Síðast en ekki
síst er með þessu verið að koma
á nýrri leið til gjaldtöku af sjávarútvegi, án tillits til afkomu fyrirtækjanna,“ segir Einar Valur.
Þeir sem eru í atvinnurekstri
tengdum sjávarútvegi eiga ekki
eftir að fara út í fjárfestingar eða
horfa langt fram í tímann varðandi reksturinn ef þeir eiga það á
hættu að aflaheimildirnar verði

Einar Valur Kristjánsson.
teknar af þeim, að mati Einars
Vals. „Með svona fyrningarleið er verið að ala á óstöðugleika og óöryggi hjá fólki sem
vinnur í þessari grein. Það er
heldur enginn greiði gerður við
landverkafólk, með þessari
fyrningarleið, því það fer yfirleitt saman að þegar fyrirtækjum í sjávarútvegi gengur vel
þá hefur fólk í landi það betur.
Svona hugmyndir eru einungis
aðför að verkafólki og starfsfólki á landsbyggðinni,“ segir
Einar Valur. – birgir@bb.is
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smáar
Til sölu er Yamaha Venture
600 cc vélsleði (1996). Mjög
góður sleði sem lítur vel út og
hefur alltaf verið geymdir inni.
Uppl. í síma 861 4850.
Óska eftir bensínslöngu og
tanki fyrir 25 ha. Yamaha Kerosene utanborðsmótor. Uppl. í
síma 864 5199.
Falleg smábarna taska með
leikföngum fannst hjá Heilbr.
stofnun Vestfjarða. Eigandi
getur vitað hennar þar.

Sektaður fyrir
að pissa á
almannafæri
Tvítugur menntaskólanemi á Ísafirði fékk 10 þúsund króna sekt fyrir að kasta
af sér þvagi í fjörunni við
Pollgötu, á móti Edinborgarhúsinu á Ísafirði, aðfararnótt
sunnudagsins 29. mars. Brotið varðar við 5. grein lögreglusamþykktar Ísafjarðarbæjar. Verði sektin ekki greidd
innnan 30 daga frá undirritun
sáttar, er heimilt að gera fjárnám ella sæti hann tveggja
daga fangelsi.
Neminn sagði í samtali við
RÚV, sektina fáranlega því
engin almenningssalerni
væru í bænum. Honum hafi
verið mál að pissa og farið í
fjöruna til að gæta velsæmis.
Hann segir ekki koma til
greina að borga sektina.

Lagt hefur verið til að háskóli verði stofnaður á Ísafirði.

„Besta framtíðarfjárfesting Vestfjarða er menntun“
Gera má ráð fyrir fimm ára
tímabili í þróun og uppbyggingu
Nýsköpunarháskóla Íslands yrði
hann settur á stofn. Þetta segir
nefnd sem skipuð var til að gera
tillögur um leiðir til eflingar háskóla- og fræðastarfs á Vestfjörðum. Hún hefur lagt til að fjárveitingar til Háskólaseturs Vestfjarða haldi sér þar til NHÍ tekur
við haustið 2009 en falli þá niður
enda verði setrið sameinað NHÍ.
Þetta kemur fram í drögum í
skýrslu sem menntamálaráðuneytið hefur birt með þeim fyrirvara efnahagsástandið hefur
breyst mjög til hins verra síðan

skýrslan var unnin. Í skýrslunni
er minnt á að hugmyndir um eflingu háskóla- og fræðastarfs á
Vestfjörðum er liður í byggðaáætlun og einnig mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna
samdráttar í þorskafla.
Litið verði á fjármagn sem
framlag ríkisins til að leggja
grunn að háskóla- og fræðastarfi
á Vestfjörðum. „Útfæra þarf sérstaklega hvernig samningar
verða gerðir vegna þeirra fræðimanna sem lagt er til að ráðnir
verði til starfa í Tækni- og vísindagörðum NHÍ. Kortleggja
þarf hvaða fræðastarfsemi á

sérstaklega að efla á svæðinu og
þá aðkomu þeirra ráðuneyta eða
stofnana sem styðja þá starfsemi“, segir í drögunum.
Áætla má að fjárfesting ríkissjóðs í verkefninu til ársins 2012
verði: 160 milljónir krónur fyrir
kennslu, rannsóknir og undirbúning á árinu 2009, 290 milljónir króna fyrir kennslu og rannsóknir fyrir árið 2010, 400 milljónir króna fyrir kennslu og rannsóknir árið 2011, 500 milljónir
fyrir kennslu og rannsóknir árið
2012.
„Með þessa framtíðarsýn telur
nefndin að hægt verði að snúa

Aldrei fór ég..... hvert?
Í miðju óskýrra stjórnmála,
þar sem loforð standast ekki hver
sem þau gefur, þar sem athafnaleysið hrópar á almenning, þar
sem hvert axarskaftið af öðru blasir við, hver sem heldur um
stjórnartaumana, er það eins og dásamlegur lífselexsír að eiga
hátíðina Aldrei fór ég suður til þess að létta alþýðunni lund. Enn
eitt árið eru þeim sem að þessari frumlegu hátíð standa færðar
þakkir. Listin gleður svo lengi sem stjórnmálamenn taka hana
ekki í þjónustu sína. Alvöru tónlist, rokk, blús, jass, teknó, karlakórssöngur eða blanda radda kvenna og karla í einum kór léttir
lund. Hún hefur eiginleikann þegar flutningur er vandaður að
fólk gleymir stund og stað. Það er gott og yljar sálum fólks.
Á sama tíma og stjórnmálamenn vita ekki hvert þeir ætla að
fara og hvert þeir ætla að leiða leiða þjóð, sem hefur fengið nóg
af dekri þeirra við auðmenn og linku við sanna frásögn af tengslum við þá, þá vita Ísfirðingar og Vestfirðingar hvert þeir eiga
ekki að fara, að minnsta kosti um páskana, ekki suður! Heitið
Aldrei fór ég suður vísar til þess að þangað hafi ekki verið neitt
bitastætt að sækja, að heima sé hinn raunverulega vísdóm að
finna, að við Ísfirðingar og allir okkar nágrannar og gestir geti
fengið hér næringu sálarinnar, án þess að sækja suður. Kannski
ættu hinir misvitru stjórnmálamenn allra flokka að líta upp úr
staglinu og kosningabaráttunni, sem líka er þreytt stagl, í besta
falli ógáfulegt, í hinu versta sönnun þess að þeir ættu að líta upp
Stakkur skrifar

fyrir Elliðaár og heimsækja Ísafjörð og njóta alvöru boðskapar
sannra manna, alvöru listamanna.
Listinn yfir listamenninna sem ætla að gleðja okkur er langur
og merkilegur. Ekki er hægt að telja alla upp, mjög margir eiga
hér heima, eiga rætur sínar meðal Ísfirðinga og er þá vísað til
allra sem teljast með einhverjum hætti til Ísafjarðarsýslna, vestur, norður og Ísafjarðarkaupstaðar. Nöfn eins og Reykjavík!,
Skúli Þórðar og Sökudólgarnir, Stórsveit Vestfjarða, Mugison,
Fjallabræður úr Önundarfirði og Ragnar Sólberg að ógleymdum
Dr. Spock heiðra hátíðina með nærveru sinni. Fjöldi góðra tónlistarmanna fyllir listann, allir góðir, hver á sínu sviði.
Hátíðin Aldrei fór ég suður hefur vaxið með hverju árinu og
er til sóma Mugga hafnarstjóra og Mugison. Hún sýnir hversu
miklu hægt er að hrinda í framkvæmd hafi menn trú á sjálfum
sér og öðrum og séu að auki tilbúnir að leggja á sig vinnu til að
láta hugmyndir verða að veruleika. Það er sterkasti boðskapurinn
til þjóðarinnar nú og gætu stjórnmálamenn lært af því hefðu þeir
tíma og vit til. Vegtyllurnnar reka menn ekki til halda hátíðina
heldur löngunin til þess að gera eitthvað gagnlegt, láta gott af sér
leiða og skapa umhverfi til dægrastyttingar fyrir fjölda fólks, að
gefa því tækifæri til að njóta lífsins og þess góða sem það hefur
að bjóða.
Þeir sem njóta segja með sönnum huga, Aldrei fór ég suður.
Gleðilega páska!

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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byggðaþróun við og byggja upp
öflugt og eftirsóknarvert þekkingarsamfélag þar sem gott samspil daglegs lífs, menntunarmöguleika, atvinnu og tómstundaiðkunar skilar áhugaverðri
útkomu og eftirsóknarverðri fyrir
ungt fólk nútímans. Aukin þekking, menntun og góð þjónusta /
góðir innviðir eru þau verðmæti
sem skila þeim arði sem þarf til
að bjóða upp á áhugaverða búsetu
á Vestfjörðum á 21. öld. Besta
framtíðarfjárfesting Vestfjarða til
lengri tíma er menntun“, segir í
drögum skýrslunnar.
– thelma@bb.is

Sýning um
Kaldalón og
Sigvalda
Kaldalóns
Sögusýningin Kaldalón og Sigvalda Kaldalóns verður opnuð í
sal Tónlistarskólans á Ísafirði kl.
17 á skírdag, en hún fjallar um
tónskáldið og lækninn Sigvalda
Kaldalóns og tengsl hans við
Djúpið. Sigvaldi kenndi sig við
Kaldalón, en hann bjó á Ármúla
og starfaði þar sem héraðslæknir
á öðrum áratug 20. aldar. Þar
samdi hann mörg sín þekktustu
lög, Þú eina hjartans yndið mitt,
Ég lít í anda liðna tíð, Svanurinn
minn syngur og Hamraborgina.
Við opnun sýningarinnar munu
ísfirskar listakonur flytja nokkur
lög eftir Sigvalda. Guðfinna Hreiðarsdóttir mun jafnframt kynna
bók sína um Höllu skáldkonu og
Ólafur J. Engilbertsson fylgja
sýningunni úr hlaði.
Að sýningunni og dagskránni
stendur Snjáfjallasetur í samstarfi
við Tónlistarskólann á Ísafirði
og Tónlistarfélag Ísafjarðar.
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Nýsköpunarháskóli í Ísafjarðarbæ?
Nefnd, sem skipuð var til að
gera tillögur um leiðir til eflingar
háskóla- og fræðastarfs á Vestfjörðum, hefur lagt til að stofnuð
verði ný háskólastofnun í Ísafjarðarbæ með áherslu á nýsköpun. Þetta kemur fram í drögum
að skýrslu sem menntamálaráðuneytið hefur birt með þeim fyrirvara efnahagsástandið hefur
breyst mjög til hins verra síðan
skýrslan var unnin. Samkvæmt
drögunum telur nefndin skynsamlegt að Háskólasetur Vestfjarða verði lagt niður í núverandi
mynd og sjálfseignastofnunin
leyst upp. Mikilvægt er að byggja
á þeirri starfsemi sem þegar er til
staðar í háskólasetrinu til þess að
efla enn frekar háskóla- og fræðastarf á Vestfjörðum. Tillögur
nefndarinnar ganga út á að taka
skrefið til fulls, að stofna háskólastofnun í Ísafjarðarbæ sem hlotið
hefur vinnuheitið Nýsköpunarháskóli Íslands (NHÍ) sem hafi
að leiðarljósi nýsköpun, tengsl
við atvinnulíf, tækniþróun, samstarf og eflingu samkeppnishæfni
Vestfjarða og alls landsins.
Í drögum að skýrslu nefndarinnar er til að NHÍ verði stofnaður
sem hlutafélag. Það fé sem losnar
þegar sjálfseignarstofnun Háskólaseturs Vestfjarða verður leyst
upp verði lagt í hið nýja hlutafélag sem og mögulegar eignir
og önnur verðmæti þess félags.
Mælt er með því að sveitarfélögin
á Vestfjörðum taki við þeim
verðmætum, leggi í nýja hlutafé-

lagið ásamt samningum við ríkið
og eigi 51% í því. Öllum velunnurum Vestfjarða, fyrirtækjum og
einstaklingum, verði boðið að
vera með í hlutafélaginu sem
rekur NHÍ og eignast samtals
49% í því. Hlutverk háskólans
verði að efla samkeppnishæfni
svæðisins bæði á lands- og

alþjóðavísu og efla atvinnu- og
efnahagslíf á svæðinu og á Íslandi.
Fyrstu hugmyndir að tillögum
voru kynntar ráðherra í desember
2007 og fyrstu drög að skýrslu
voru kynnt í lok febrúar 2008.
Nefndin lauk störfum í maí 2008
og kynnti formaður nefndarinnar

ráðherra skýrsluna með þeim
fyrirvara að nefndin teldi forsendur tillagnanna vera í uppnámi vegna þeirrar óvissu sem
þá var í efnahagsmálum. Eins og
kunnugt er hefur efnahagsástandið breyst mjög til hins verra síðan
þá. Drögin að skýrslunni eru birt
með þeim fyrirvara.

Skipun nefndarinnar var liður
í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar árið 2007, sem beindust
að því að styrkja atvinnulíf í landinu, auka menntun og bæta úrræði þeirra einstaklinga sem
misstu atvinnu vegna samdráttar
í aflaheimildum.
– thelma@bb.is

Hafstraumar mögulegir
orkugjafar
Bjarni M. Jónsson, nemi í
meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur
Vestfjarða á Ísafirði, ætlar að
rannsaka hafstrauma sem mögulegan orkugjafa. Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða tilkynnti fyrir
stuttu að ákveðið hefði verið að
veita Bjarna styrk til að rannsóknarvinnunnar en Bjarni hefur
þegar samið við Dr. Þorstein Inga
Sigfússon um að gerast leiðbeinandi í þessu verkefni. Bjarni segir
grunninn að verkefninu vera
unnin frá Háskólasetrinu, en
rannsóknin er lokaverkefni hans
úr meistaranáminu. Hann segir
hafstrauma vera mögulegan
orkugjafa í framtíðinni.
„Það hefur sýnt sig víða um
heim, þar sem menn eru að gera
tilraunir með straumana, að menn
binda miklar vonir við þennan
orkugjafa í framtíðinni,“ segir
Bjarni. Hann segir gríðarlega
mikla þróun í þessum geira.
FIMMTUDAGUR 9. APRÍL 2009
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Lífssstílltíll

Sinnep
Bóndi fer um blómgaðan sinnepsakur í hinum indverska
hluta Kasmírs. Í þessum landshluta er sinnep ræktað á 65 þúsund hekturum en það er hátt í helmingurinn af öllu ræktunarlandi
þar. Kasmírhérað skiptist milli Indlands og Pakistans og hefur
gert það allt frá því að landamerki
voru dregin árið 1947. Ástandið
milli landanna tveggja hefur löngum verið spennuþrungið vegna
deilna um yfirráðin yfir Kasmír. Sinnepið heldur þó sínu striki
og hver veit nema einhver afrakstur þessarar framleiðslu lendi
á einni með öllu á Íslandi í fyllingu tímans.

Utan úr heimi

Kolbrún er að eigin sögn súgfirskur Ísfirðingur sem hefur
mikinn áhuga á hönnun, og þá
aðallega íslenskri en finnst þó
enn meira spennandi ef hönnunin
sé vestfirsk.
Hún er í fæðingarorlofi frá
Blómaturninum á Ísafirði og er
heimavinnandi með sínu fyrsta
barni. Hún segir að það sé alveg
frábært að vera heima og sinna
Friðrikku Líney, stelpunni sinni
og vinna að hönnun.
„Það er Haffa Haff eiginlega
mikið að þakka að ég sé farin að
selja hlutina mína. Ævintýrið
byrjaði þannig að Haffi var að
afgreiða mig í Debenhams og ég
var með lokkana á mér. Hann
var svona líka heillaður af þeim
og sagði mér að koma þeim endilega í sölu. Ég var nú ekkert að
gleypa þessu í fyrstu en hann
vildi endilega fá nokkra lokka
og auglýsa þá í Vikunni þar sem
hann hefði umsjón um dálka sem
fjalla um tísku.
Það greip mig rosa spenna og
ég hljóp endilanga Smáralindina
með bumbuna út í loftið komin
tæpa sjö mánuði á leið. Sagði Sigga
kærasta mínum frá þessu sem
var að borða hamborgarann sinn
í rólegheitum og horfði á kjúklingaréttinn minn kólna (því ég
ætlaði bara að skreppa) honum
fannst þetta bara magnað og hefur
stutt mig algerlega í þessu braski,
því það þarf dálítinn kjark að
byrja.
Ég var svo heppin að eyrnalokkarnir birtust í gamlársblaðinu
og voru á síðu meðal nokkra
flottra flíka frá E-label og Karen
Millen, titillinn á síðunni var
góður: Vertu glæsileg á gamlárs22

Eyrnalokkarnir Kría
eftir Kolbrúnu Elmu Schmidt
kvöld!.
Ég fór síðan að hanna hárspangir. Nota í þær borða sem ég
fæ úr blómabúðinni, ýmislegt dót
úr allrahandabúðinni hjá Lóu og
Björk .þ.e.a.s. N 1 og náttúrulega
fjaðrir úr Hafnarbúðinni. Ég
reyni eins og ég get að versla í
heimabyggð, því þá finnst mér
varan vera eitthvað meira vestfirsk.
Í byrjun desember fór ég að
spá hvar ég gæti selt hönnun mína
og datt þá í hug Hafnarbúðin því
þar er Emami kjóllinn til sölu og
hann er einmitt íslensk hönnun.
Ég fékk góðar undirtektir þar
og fyrir jólin seldi ég 20 eyrnalokka á 10 dögum, nokkuð gott
því þeir höfðu ekki enn verið
birtir í blaðinu. Og ég var bara
rosa busy á Þorláksmessu, lokkarnir uppseldir og ég dreif mig
heim að gera fleiri því ég átti að
mæta í vinnu í Blómaturninum
kl:18.00.
Ég er með margt í kollinum
sem mig langar að koma frá mér
en það gefst bara ekki tími. Ég
verð því þá að einbeita mér að
ákveðnum hlutum og vona að ég
komi með fleiri hluti seinna.
Ásta Björk sem er félagi í handverkshúsi á Milli fjalla á Suðureyri frétti af þessu og bauð mér
að selja hluti þar og þeir verða
komnir upp fyrir páska.
Síðan um daginn fór ég á hönnunarnámskeið á vegum Listaskóla Rögnvaldar þar sem Nína

Soja-breiðfylking

Ivanova og Álfheiður Arnórsdóttir eru kennarar.
Ég fór á námskeiðið með
grunnhugmynd að túristavöru en
sem er einnig skemmtileg fyrir
Vestfirðinga því hún tengist
okkar menningu. Hjá þeim fékk
ég góða leiðbeiningu og víðari
sýn á hönnun.
Þær stöllur og Ómar Smári eru
að stofna handverksfélag og húsið er á hjólum og kallast Minnsti
kaupstaður. Þar bauðst mér að
gerast félagi og verð ég með
eyrnalokkanna til sölu þar um
páskana. Húsið er algjör snilld
og verður staðsett á tónleikasvæðinu hjá Aldrei fór ég suður.
En svona er það nú bara, ég er
ágætis dæmi um það hvað það er
gaman að vera „uppgötvuð“ eins
og vinkona mín sagði um daginn.
Ég er svo viss um að það eru svo
margir sem geti hannað og eru
með hugmyndir en það fylgir
því líka að þora.“

Nei, þessi breiðfylking er ekki herþotur á flugsýningu heldur
uppskeruvélar á sojaakri í Brasilíu. Þrátt fyrir heimskreppu
virðist efnahagur ýmissa ríkja í Suður-Ameríku standa nokkuð
traustum fótum og líkur eru á meiri hagvexti í Brasilíu á þessu
ári en í heiminum í heild. Sojabaunir eru til ýmissa hluta nytsamlegar og rækta Brasilíumenn um fjórðunginn af heimsframleiðslunni. Baunirnar eru mjög olíuríkar og meðal annars er
framleitt úr þeim eldsneyti sem kemur í stað bensíns og dísilolíu. Sojasósa þykir mörgum ómisssandi með hrísgrjónum og
ýmsu fleiru og stöðugt fleiri hafa sojabuff og aðra slíka rétti á
borðum í stað kjötrétta, þó að íslenska lambið sé vissulega
heldur safaríkara..

Nautaat
Naut ræðst á mann á Corralejas-hátíðinni í Arjona í norðurhluta Kólumbíu í Suður-Ameríku, en í meira en 150 ár hefur
nautaat verið fastur liður í hátíðahöldunum. Sá er helsti munurinn á þessu nautaati og því sem tíðkast á Spáni, að þarna eru
nautin ekki drepin. Þeir sem etja kappi við nautin meiðast eða
slasast iðulega meira eða minna enda eru þeir iðulega meira
eða minna ölvaðir.
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Hátíðarútgáfa af fiski
og Mars ostakaka
Sælkerar vikunnar bjóða upp
á það sem þau segja vera hátíðarútgáfuna af fiski og kartöflum,
besta mat í heimi. Einnig láta
þau fylgja með uppskrift að dýrindis ostaköku með mars sósu.
„Matur er ekki fullkomnaður
nema með eftirrétti. Hér kemur
einn sem ég mun líklega aldrei
fá nóg af – veit reyndar ekki með
gestina mína. En hver fær nóg af
osta- og súkkulaðikökum?“, segir sælkerarnir.
Saltfiskur með sólþurrkuðum tómötum
Saltfiskur (u.þ.b. 2 pakkningar)
Úrvatnaður aðeins betur. Sjá
leiðbeiningar neðar.
400 g afhýddar kartöflur
2-3 msk ólífuolía
salt, pipar og rósmarín (ég nota
samt ekki mikið rósmarín)
1 dós niðursoðnir, saxaðir
tómatar

½ dós sólþurrkaðir tómatar
(1/2 dl olía úr dósinni)
2-3 tsk tómatþykkni (tomato
paste)
1 stk. meðalstór laukur
3-4 stk hvítlauksgeirar
3-4 msk rauðvínsedik
1-2 msk púðursykur
Rifinn ostur

smá stund. Smakkað til og saltað
og piprað eftir smekk.
Saltfisksflökin skorin niður í
100 gramma bita og raðað ofan á
kartöflurnar þegar þær eru tilbúnar, sósunni helt fiskinn og
kartöflurnar og síðast er osti stráð
yfir. Bakað í 11-13 mínútur til
viðbótar. Borið fram með góðu

Sælkerinn

Kartöflur skornar í sneiðar eða
ræmur og settar í eldfast mót,
olía sett yfir og kryddað með
salti, pipar og rósmaríni. Ofninn
forhitaður og bakað við 180° C í
18-20 mínútur.
Tómatar, tómataþykkni og
sólþurrkaðir tómatar ásamt hluta
af olíunni, söxuðum lauk, pressuðum hvítlauk, ediki og púðursykri sett út í pott og látið sjóða

brauði og fersku salati.
Til að steikja eða baka í ofni er
gott að útvatna flökin aðeins
betur í ísköldu vatni í 2-4 klst.
fyrir eldun (2 ltr. vatn/1 kg.
fiskur).
Mars ostakakan
½ l rjómi
300 g rjómaostur
200 g flórsykur

Sælkerar vikunnar eru Helga Margrét Marzellíusardóttir og Bigir Örn Sigurjónsson á Ísafirði
Haust hafrakex
Sex mars súkkulaðistykki
Rjómaosturinn og flórsykurinn þeyttir saman. Rjóminn
þeyttur fyrir utan einn dl sem
tekinn er frá. Til að koma í veg
fyrir misskilning þá er þetta gert
í sitthvorri skálinni! Rjómaostarog flórsykursblöndunni er svo
blandað varlega saman við þeytta
rjómann og 4 mars stykki eru
skorin niður og sett út í.
Hafrakex er svo mulið í botn á
formi, og blandan sett ofan á

kexið. Þetta er svo fryst.
Þegar u.þ.b. einn tími er í að
rétturinn er borinn fram er hann
tekinn úr frystinum. Þá er rjóminn sem tekinn var frá, settur í
pott ásamt tveimur marsstykkjum og hitað saman.
Þegar kakan er orðin aðeins
lausari í sér er mars sósunni hellt
yfir og sakar ekki að skreyta með
nóg af jarðarberjum!
Við skorum á Dagný Hermannsdóttur á Ísafirði að koma
með uppskrift í næsta blað.

Fundu tónlistarverk frá Þingeyri
Söngleikur var frumsýndur á
Þingeyri á laugardag. Verkið
heitir Dragedukken og undirtitillinn er sögulegt leikverk um
Þingeyri í denn. Elfar Logi Hannesson leikstjóri verksins segir
verkið eiga sér merkilega sögu.
„Það fjallar um lífið á Þingeyri í
lok 18. aldar og upphafi þeirra
nítjándu. Á þessum tíma var
Þingeyri viðkomustaður skipa og
aðeins eitt íbúðarhús var á staðnum, sem var faktorshús. Svo það
var mjög fámennt á Þingeyri á
þessum tíma. Faktorinn sem
þarna bjó hét Andreas Michelsen
Steinbach en hann vann fyrst fyrir
norska kaupmanninn Henrik
Henkel en festi síðan kaup á Þingeyrarverslun.
Veturnir voru langir og dimmir
en Andreas fann sér ýmislegt til
dundurs, m.a. að semja tónlist.
Hann spilaði á fiðlu og samdi
m.a. nýja tónlist við norska söngleikinn Dragedukken. Söngleikurinn var frumsýndur í Noregi
nokkrum árum áður en Andreas
flutti til Þingeyrar og semur nýja
tónlist við 1812. Mörgum árum
síðar, á síðustu öld, finna afkomendur hans nóturnar á Landsbókasafninu og þar með sprettur
hugmyndin að þessu verkefni.
Það þótti mjög merkilegt að finna
tónlist sem samin var og flutt á
Þingeyri þegar þar bjuggu innan
við tólf manns. Það var því
draumur þeirra að tónlistin yrði
einhvern tímann flutt aftur á
Þingeyri. Þannig er þetta verkefni
tilkomið en það hefur verið mjög
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lengi í bígerð en nú með tilstuðlan
styrks frá Menningarráði Vestfjarða erum við loks að koma því
á koppinn.
Íþróttafélagið Höfrungur stendur að verkefninu og nú er komið
að stóra deginum. Við erum búin
að vera æfa baki brotni. Mjög
stór hópur hefur komið að þessu
verkefni en við eru með þrettán
leikara og átta manna hljómsveit.
Þetta er mjög skemmtilegur hópur og allir eru búsettir á Þingeyri
fyrir utan einn leikara sem við
fengum að láni frá Ísafirði.“

Steinbachbræður
vinsælir á Vestfjörðum
Henrik Henkel kaupmaður frá
Noregi festi kaup á Þingeyrarverslun árið 1788. Á kaupmannsárum Henriks Henkel voru bræðurnir Daniel Michelsen Steinbach og Andreas Michelsen

Steinbach löngum helstu fulltrúar
hans hérlendis og stýrðu daglegum rekstri á Þingeyri og Flateyri.
Bræður þessir voru frá Kóngsbergi í Noregi en kynnu að hafa
verið þýskir að ætterni. Daniel
var sannarlega kominn til Þingeyrar í apríl 1789 og var þá um
tvítugt en Andreas, sem var yngri,
mun hafa komið síðar. Hann var
þó orðinn útibússtjóri á Flateyri í
janúar 1797 og þá sagður 21 árs
gamall. Daniel, sem kvæntist

Frá sýningunni.
systur Henkels haustið 1793, var
útibússtjóri á Flateyri frá 1792–
1796 en gerðist verslunarstjóri á
Þingeyri er Andreas, bróðir hans
tók við útibúinu. Sú skipan hélst
þó í skamma hríð því 1798 eða
því sem næst skiptu þeir bræður
um hlutverk og þaðan í frá stýrði
Daniel rekstrinum á Flateyri en
Andreas sat við stjórn á Þingeyri.
Sagnir herma að þeir Steinbachbræður hafi verið prúðmenni og notið mikilla vinsælda

hjá Dýrfirðingum og Önfirðingum. Daníel andaðist árið 1823
og ári síðar andaðist Andreas,
munu margir hafa tregað er hann
andaðist tæplega fimmtugur að
aldri vorið 1824 og í bréfi rituðu
síðar á því ári segir Ebenezer Þorsteinsson sýslumaður hann hafa
verið ,,einn þann besta mann“ í
allri Ísafjarðarsýslu. Niels M.
Steinbach, sonur Andreas, tók
við versluninni eftir föður sinn
og stýrði henni til 1830.
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