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„Það var búið að segja manni að maður fengi ekkert nema vanþakklæti fyrir en þetta
hefur bara verið mjög skemmtilegt. Ég fór í pólitík með það í huga að koma böndum á
stjórnsýslu bæjarfélagsins og láta loka Funa sem ég taldi bæði umhverfisvandamál og
kostaði mikla peninga,“ segir Kristín Hálfdánsdóttir. Á miðopnu í dag talar hún um
bæjarpólitíkina, heimshornaflakkið og hryðjuverkaárás í Golan-hæðum.
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Endurskoða þarf hættu á
ofanflóðum úr Gleiðarhjalla

Þau snjóflóð sem fallið hafa úr
innanverðum Gleiðarhjalla síð-
ustu ár kalla á endurskoðun ofan-
flóðahættumats frá 2002. Þetta
kemur fram í tillögum sem Ísa-
fjarðarbær hefur kynnt að endur-
skoðuðu hættumati vegna ofan-
flóða fyrir innanverðan Gleiðar-
hjalla. Tillagan er unnin af þeim
Tómasi Jóhannessyni og Eiríki
Gíslasyni hjá Veðurstofu Íslands.
Jón Gunnar Egilsson teiknaði
kort sem skýrslunni fylgja.
Hættumatið er lagt til grundvallar
tillögum um varnaraðgerðir gegn
snjóflóðum fyrir byggðina undir
hjallanum. Gleiðarhjalli er hjalli
í fjallinu ofan við gamla Ísafjarð-
arkaupstað, í um 400-460m hæð
yfir sjávarmáli og ver byggðina
fyrir snjóflóðum úr hlíðinni ofan

við hjallann. Stór snjóflóð hafa
aldrei fallið úr hlíðinni neðan
Gleiðarhjalla svo vitað sé.

Hinsvegar hafa alls sjö snjóflóð
fallið úr innanverðum hjallanum
milli Steiniðjugils og Stakkanes-
hryggjar síðan árið 2006. Flóðin
sem fallið hafa síðustu ár gefa til
kynna talsvert hærri tíðni snjó-
flóða úr innanverðum Gleiðar-
hjalla, frá og með skálinni ofan
Stakkaneshryggjar, samanborið
við miðja og utanverða hlíðina
neðan hjallans. Þótt ekkert flóð-
anna síðustu 10 ár hafi verið stórt,
benda þau til þess að hætta sé á
snjóflóðum á þessum stað hafi
verið vanmetin í hættumati Veð-
urstofunnar frá 2002. Hættu-
svæði í endurskoðaða matinu
færast neðar um u.þ.b. 40-80m í

tveimur tungum þar sem tvívíðir
snjóflóðalíkanreikningar sýna
mesta hættu.

Í skýrslunni er unnið út frá hættu-
mati, og mati á staðaráhættu og
raunáhættu. Hættumat á Íslandi
miðast við einstaklingsbundna
áhættu, en hún er skilgreind sem
árlegar líkur á því að einstakl-
ingur, sem býr á tilteknum stað,
farist í ofanflóði. Flokkun hættu-
svæða byggir á staðaráhættu, en
hún er skilgreind sem árlegar lík-
ur á að einstaklingur, sem dvelur
allan sólarhringinn í húsi sem
ekki er sérstaklega styrkt, farist í
ofanflóði. Með því að taka tillit
til líkinda á því að einstaklingur
sé í húsi þegar ofanflóð fellur og
til þess hve sterkt húsið er fæst
mat á raunáhættu. Hættusvæði

eru skilgreind út frá viðmiðunar-
reglum um hvers lags húsnæði
megi byggja á ákveðnum svæð-
um, sem skiptast upp í A,B og C.

Á hættusvæði C eru engar
nýbyggingar nema frístundahús
og húsnæði þar sem viðvera er
lítil. Á hættusvæði B er leyfilegt
að byggja atvinnuhúsnæði án sér-
stakra styrkinga. Byggja má
íbúðarhús og byggja við hús þar
sem búist er við miklum mann-
söfnuði (svo sem fjölbýlishús,
sjúkrahús, skóla) með sérstökum
styrkingum. Á hættusvæði A er
heimilt að reisa nýtt íbúðar- og
atvinnuhúsnæði án sérstakra
styrkinga nem hvað styrkja þarf
hús þar sem búist er við miklum
mannsöfnuði og íbúðarhús með
fleiri en fjórum íbúðum.

Í skýrslunni kemur fram að
víða er mat á ofanflóðahættu erf-
itt, einkum á svæðum þar sem
landfræðileg skilyrði fyrir ofan-
flóð eru til staðar en ofanflóð
hafa ekki verið skráð.  Niðurstaða
skýrslunnar er sú að þau snjóflóð
sem fallið hafa úr innanverðum
Gleiðarhjalla síðustu ár kalla á
endurskoðun ofanflóðahættu-
mats frá 2002. Sjö snjóflóð hafa
fallið á þessu svæði síðan 2006
og er það miklu meira en annars-
staðar í Gleiðarhjallanum. End-
urmatið felur í sér að nokkur
íbúðarhús og aðrar byggingar
sem áður voru á hættusvæðum B
og A, færast yfir á hættusvæði C
og B. Einnig færast nokkrar
byggingar sem áður voru utan
hættusvæða yfir á hættusvæði A.

„Þetta er frágengið, við erum að
ganga frá lausum endum, en báð-
ir aðilar eru sáttir með kaupverð
og annað sem máli skiptir,“ segir
Sigurður Arnfjörð veitingamað-
ur, en hann ásamt bróður sínum
Guðmundi Helgasyni taka við
rekstri veitingarstaðar Edinborg-
arhússins undir lok þessa mánað-
ar. BB greindi frá því í síðustu
viku að Vestfirskir verktakar ehf.
hefðu hug á að selja kaupleigu-
réttinn á staðnum og væru þau
mál í söluferli. Vestfirskir verk-
takar innréttuðu húsið á sínum

tíma og fengu kaupleigurétt til
15 ára sem hluta af greiðslunni.
Nú hafa bræðurnir Sigurður og
Guðmundur, sem reka hótel- og
veitingastað að Núpi í Dýrafirði
keypt kaupleiguréttinn og því
mun veitingastaðurinn Vestur-
slóð hætta rekstri á næstu dögum.

Að sögn Sigurðar munu þeir
opna nýjan stað undir öðrum for-
merkjum en Vesturlóð. „Við ætl-
um að opna stað sem nefnist
Edinborg – Bistro, café og bar.
Nafnið er dregið af eðli þeirra
veitinga sem við munu bjóða upp

á yfir daginn. Við leggjum áher-
slu á að vera með fljótlegan og
flottan mat úr héraði í bland við
aðra tískustrauma,“ segir Sigurð-
ur, og vísar þá í „bistro“ nafnið.
Þeir bræður munu leggja mikla
áherslu á kaffihúsið, en kaffibar-
þjónn mun starfa á staðnum
fyrstu vikurnar og tryggja gæði
kaffisins. Sigurður rak kaffihúsið
Sólon Íslandus fyrir nokkrum
árum og mun að eigin sögn notast
við þær kökuuppskriftir sem voru
hvað vinsælastar frá þeim tíma.
„Að lokum verður þetta einnig

bar, og verður áfram rekinn sem
slíkur á kvöldin og eins og leyfi
standa til um helgar,“ segir Sig-
urður.

Aðspurður hvort hann hræðist
ekki samkeppnina í bænum segir
Sigurður svo ekki vera. „Það eru
náttúrulega komin tvö ný kaffi-
hús í bæinn, en við munum reyna
að taka mið af markaðnum eins
og hann er hverju sinni. Þótt þetta
sé stórt markaðssvæði á sumrin
þá er það minna á veturna. Því
munum við reyna að skipta um
matseðil tvisvar til þrisvar ár ári,

en sjá til þess að hægt sé að fá
20-30 rétti alla daga vikunnar.“

Veitingahúsið Vesturslóð mun
hætta rekstri á næstu dögum og
að sögn Sigurður verður rýmið
lokað í viku til 10 daga, en þeir
bræður munu leggjast í innan-
hússbreytingar á staðnum. „Við
ætlum að kaupa ný borð, pússa
parketið, mála allt upp á nýtt
o.fl.“ segir Sigurður. Hvatinn að
kaupum þeirra bræðra á staðnum
er sá að sögn Sigurðar að þeir
vilja skapa sér tækifæri til þess
að lifa af veitingarekstri allt árið.

Edinborg – Bistro, café og
bar opnar í lok mánaðarins

Edinborg – Bistro, café og bar opnar undir lok apríl mánaðar.
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dæmis Afríku hefur hann sam-
band við tiltekna merkingarstöð
þar. Sú stöð sendir svo upplýs-
ingar til Reykjavíkur og þaðan
eru merkingarmanninum send
boð. Ef um litmerkingar er að
ræða er oft haft samband beint
við merkingarmanninn því hægt
er að finna út úr því á netinu
hvaða merkingarmanni hver lit-
merking tilheyrir.“

 Böðvar segist hafa fengið þó-
nokkrar endurheimtur í gegnum
tíðina. „Til dæmis hef ég fengið
2-3 endurheimtur á ritum sem
voru skotnar í Grænlandi, eina
heiðlóu sem var skotin á Írlandi,
hettumáf ljósmyndaðan með
merki á Írlandi og tvær kríur,
önnur var í Ghana en hin í Suður-
Afríku. Allir þessi fuglar voru
merktir í Önundarfirði og Bol-
ungarvík.“

Að sögn Böðvars er ekki til
neinn félagsskapur merkingar-
manna. „Einn elsti merkingar-
maður landsins er á Rauðasandi,
Tryggvi Eyjólfsson. Hann hefur
merkt áratugum saman, aðallega
snjótittlinga. Og þeir eru fleiri
hér á Vestfjörðum. En það er
lítið um að menn merki saman.
Hinsvegar eru stundum farnir
sérstakir leiðangrar. Menn fara í
Skrúð fyrir austan og merkja
svartfugla. Eins eru svölur í Vest-

Sólin hækkar á lofti og farfugl-
arnir tínast til landsins. Vorboð-
inn hrjúfi er þegar mættur og
lóan er á leiðinni. BB spjallaði
við líffræðinginn Böðvar Þóris-
son, hjá Náttúrustofu Vestfjarða
í Bolungarvík, sem rannsakar
sandlóur í meistaranámi sínu og
fæst við merkingar á fuglum.

SandlóaSandlóaSandlóaSandlóaSandlóa

„Ég hef aðallega verið að rann-
saka sandlóur í Önundarfirði og
í Bolungarvík. Þetta er lítill vað-
fugl með vetursetu í bæði Evrópu
og Vestur-Afríku, algjör farfugl.
Hún er tiltölulega gæf og hentar
því ágætlega til rannsókna þótt
ekki hafi verið mikið gert af því
hér á landi. Sandlóan er minni en
heiðlóan og verpir aðallega á
gróðurlitlum svæðum, í sand og
möl og vegkanta,“ segir Böðvar.

„Við byrjuðum að litmerkja
sandlóur árið 2004 og síðan hafa
endurheimtur tvö- til þrefaldast.
Þótt búið sé að merkja sandlóur
á Íslandi síðan 1927 hafa verið
frekar fáar endurheimtur. En með
þessum auknu endurheimtum
hefur komið betur í ljós það sem
menn hafa talið, að sandlóa hefur
líklegast vetursetu á Spáni,
Portúgal og í Afríku.“

það vera vegna minnkandi ætis
þótt þetta sé flóknara en svo að
hægt sér að koma með eina skýr-
ingu. Á Suðurlandi vantar síli,
hér er bjargfuglinn reyndar meira
í loðnunni en samt er honum að
fækka.“

Hún fer að komaHún fer að komaHún fer að komaHún fer að komaHún fer að koma
Að sögn Böðvars byrja heið-

lóa, sandlóa og jaðrakan að tínast
til landsins á milli 1. og 15. apríl.
„Tjaldurinn birtist mun fyrr eða
um mánaðarmótin febrúar og
mars. Sílamáfurinn, vorboðinn
hrjúfi, kom 6. febrúar, sennilega
frá Bretlandi eða vesturströnd
Evrópu, þótt hann fari reyndar
líka alla leið til Afríku. Í febrúar-
lok fer maður líka að sjá meira af
álft á Vestfjörðum þótt þær séu í
sumum tilfellum að færa sig til
innanlands.“

- En hvar eru mestar líkur á að
sjá örn? „Sextíu til sjötíu prósent
af stofninum er í kringum Breiða-
fjörð og því mestar líkur á að sjá
örn þar. Þegar fólk keyrir Djúpið
getur það líka séð örn ef það
hefur augun hjá sér. Það eru þá
líklega einhverjir unglingar á
þvælingi. Við megum ekki segja
hvar varpstöðvarnar eru, það eru
trúnaðarupplýsingar, en líklegast
má þó segja að það eru ekki mörg
arnarpör í Djúpinu,“ segir Böðvar.

Síbreytilegt fuglalífSíbreytilegt fuglalífSíbreytilegt fuglalífSíbreytilegt fuglalífSíbreytilegt fuglalíf
Þótt veturinn hafi verið fremur

harður telur Böðvar hann ekki
hafa verið sérstaklega erfiðan
fyrir fuglana. „Nei, í sjálfu sér
ekki. Þeir fuglar sem eru hér eru
mikið til sjófuglar og snjórinn
skiptir þá ekki máli. Þeirra æti er
í sjónum, síli eða síld. En við
vitum kannski minna um land-
fugla, eins og snjótittlinga. En
þeir leita líka í fjöruna, finna sér
grös sem standa upp úr snjónum
og svo er fólk líka duglegt við að
gefa þeim.“

- Hafa orðið einhverjar breyt-
ingar á fuglalífi á Vestfjörðum á
undanförnum árum? „Jaðrakan
hefur fjölgað talsvert á landsvísu,
líka hér. Þessi fugl sást t.d. fyrst
í Dýra- og Önundarfirði um 1980
og í Bolungarvík 2003. Glókollur
er nýlegur landnemi á Íslandi en
ekki enn kominn á Vestfirði.
Hann sést hérna en við vitum
ekki um nein staðfest vörp. Þetta
er minnsti fugl Íslands og fyrsta
staðfesta varpið var 1998. Brand-
önd er líka nýleg á landinu, held-
ur sig aðallega á Borgarfirði vest-
ari en hefur verið að dreifa úr
sér. Fyrir tveimur árum var stað-
fest brandandarvarp við Reyk-
hóla. Og svo er fjöldi bjargfugla
að minnka. Fyrst og fremst virðist

FuglamerkingarFuglamerkingarFuglamerkingarFuglamerkingarFuglamerkingar
Að sögn Böðvars eru það

áhugamenn jafnt sem fræðingar
sem merkja fugla á Íslandi.
Hvernig ganga þessar merkingar
fyrir sig?

„Þú þarft að fá leyfi hjá Nátt-
úrufræðistofnun Íslands sem líka
útdeilir merkjunum. Erlendis eru
gerð mjög strangar kröfur og fólk
þarf að fara á námskeið til að fá
að merkja. Þannig hefur það ekki
verið hér á landi. Hinsvegar er ætl-
ast til að fólk kunni að umgangast
fugla og hvernig maður ber sig
að við að merkja. Síðan þarf fólk
náttúrlega að sýna fram á að það
sinni þessu til að fá merkin.“

- Hvernig lærir fólk að merkja
á Íslandi? „Margir þeir sem
merkja hér eru áhugamenn og
þeir læra yfirleitt handbrögðin af
öðrum merkingarmönnum. Þann-
ig byrjar fólk á því að fara með
einhverjum sem kann að nálgast
hreiður, aldursgreina fugla, nota
sérstakar gildrur og annað sem
þarf að hafa í huga.“

- Fá merkingarmenn að vita af
því þegar fugl sem þeir hafa
merkt er endurheimtur í öðru
landi? „Það stendur Reykjavík á
íslenskum merkjum og þar við
hliðina er númeraröð. Ef einhver
finnur merktan fugl héðan í til

Merkilegir fuglar
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Spurningin
Ertu hlynnt(ur)

því að gjaldtaka
verði tekin upp á

ferðamannastöðum?
Alls svöruðu 505.

Já sögðu 286 eða 57%
Nei sögðu 219 eða 43%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Vestfirðingar látnir sitja eftir
Í fyrritíma barnaskólum tíðkaðist að láta nemendur sitja eftir, eins

og það var kallað, ef framkoma eða frammistaða þeirra hafði með
einhverjum hætti ekki verið viðunandi að mati kennarans. Það þótti
ekki gott að vera látinn sitja eftir, í einu horni kennslustofunnar,
skammarkróknum, meðan bekkjarfélagarnir nutu frítímans milli
kennslustunda.

Varla verður ályktað að slæm hegðun Vestfirðinga sé ástæða þess
að þeir hafa verið látnir sitja eftir og mega búa við afspyrnu lélega
rafvæðingu Vestfjarðakjálkans. Verst af öllu er þó að fátt bendir til
annars en ætlunin sé að Vestfirðingar dúsi áfram orkulitlir, meðan
aðrir landsmenn eiga kost á að nýta alla þá möguleika, sem í nægri
og öruggri raforku felast.

Mikið vatn hefur til sjávar runnið síðan Össur Skarphéðinsson,
þáverandi iðnaðarráðherra, kvað upp úr með að Vestfirðingar byggju
við þriðjaflokks raforkukerfi. Staðreynd sem Vestfirðingum hefur
áratugum saman verið kunn. Slíkt ástand kvað ráðherrann hvorki
stjórnvöldum né orkufyrirtækjum til sóma. Sakir þunga í málflutningi
ráðherrans freistuðust margir til að ætla að nú yrðu ermar brettar
upp. Niðurtalning biðtímans eftir því að Vestfirðir stæðu jafnfætis
öðrum landshlutum hvað raforku varðar, væri hafin. Möguleikar á
að fá til sín orkufrekan iðnað, sem ekki er á dagskrá meðan núverandi

ástand ríkir, kynni að vera í sjónmáli.
Vonir glæddust enn frekar þegar sérfræðingahópur um gerð

rammaáætlunar um virkjunarkosti, setti Hvalárvirkjun beint í svokall-
aðan nýtingarflokk. Í skýrslu Landsnets (2009) um afhendingaröryggi
raforku á Vestfjörðum er tenging Hvalárvirkjunar við Ísafjörð talin
besti kosturinn. Síðari tíma yfirlýsing forstjóra Landsnets um að bygg-
ing  spennistöðvar í Bolungarvík og díselrafstöð sé partur langtíma-
hugsunar Landsnetsmanna til lausnar á orkuvanda Vestfirðinga,
skýtur því  skökku við og er alfarið á skjön við niðurstöðu starfshóps
iðnaðarráðuneytisins, um virkjanir í fjórðungnum, þar sem fram
kemur að fylgst verði með áætlanagerð Landsnets vegna mögulegrar
styrkingar Vesturlínu og hringtenginga raforkuflutnings fyrir Vest-
firði. Þar er jafnframt lögð áhversla á að ,,hafa (beri) frumkvæði að
því, að á næstu fjórum árum verði gerð sérstök rammaáætlun fyrir
raforkuframleiðslu og raforkuflutning á Vestfjörðum sem nái til
minni og stærri virkjanakosta.“

Ákvörðunin um að setja Hvalá í nýtingarflokk var fyrsta skrefið.
Næsta skref er að tryggja Landsneti lagalega heimild til niðurfellingar
tengigjalds. Þriðja skrefið er að hafist verði handa við gerð virkjunar-
innar. Nýtingarstimpillinn á Hvalárvirkjun, einn og sér, framleiðir
ekki rafmagn.Vestfirðingar geta ekki lengur setið eftir.             s.h.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
austlæg átt og víða bjart
veður. Heldur kólnandi
veður. Horfur á laugar-

dag: Suðaustan 5-10 m/s
SV-til og dálítil slydda
eða snjókoma, annars

hæg breytileg átt og bjart
að mestu. Áfram kalt í
veðri. Horfur á sunnu-

dag: Suðaustan 5-13 m/s
og víða dálítil slydda eða

snjókoma. Heldur
hlýnandi veður.

Hafa 30 ár til að bjarga byggðinni
„Við höfum kannski 30 ár til að

bjarga byggðinni á Vestfjörðum,
annars leggst hún af,“ segir Þór-
oddur Bjarnason, prófessor í fé-
lagsfræði við Háskólann á Akur-
eyri í samtali við Morgunblaðið.
Íbúum í landshlutanum hefur
fækkað um helming á undan-
förnum 100 árum. „Forsendan
fyrir því að snúa þróuninni við er
að tengja svæðið saman með
heilsársvegum og búa til hring-
veg um Vestfirðina.“ Þóroddur
segir að séu sunnanverðir og

norðanverðir Vestfirðirnir tengd-
ir saman er komið miklu stærra
þjónustusvæði sem getur haldið
uppi og eflt þjónustu sem á Ísa-
fjarðarsvæðinu er alveg á mörk-
unum að ganga.

„Það, að gera heilsárstengingu
á milli svæðanna og búa til hring-
veg 2 þannig að Ísfirðingarnir
færu sunnanverða Vestfirðina á
leiðinni annað, myndi setja Patr-
eksfjörð í alfaraleið og gjörbreyta
sóknarfærum á svæðinu.“

Fleiri búa á landsbyggðinni nú

en nokkru sinni áður, í kringum
100 þúsund manns, þótt íbúar á
landsbyggðinni verði hlutfalls-
lega æ minni hluti þjóðarinnar
vegna þess hve fjölgunin er mikil
á höfuðborgarsvæðinu. Í flestum
landshlutum hefur mannfjöldinn
tvö- og þrefaldast, jafnvel fjór-
faldast, á síðustu 100 árum. „Eina
verulega undantekningin frá þessu
eru Vestfirðirnir. Þar hefur íbúum
fækkað um helming á síðustu
öld, úr 14 þúsund í u.þ.b. 7 þús-
und, og það hægist ekki á fólks-

fækkuninni. Íbúafjöldinn nálgast
krítísk mörk,“ segir Þóroddur.

Að hans mati er nauðsynlegt
að ganga þannig frá grunngerð-
inni að fólki sé gert auðvelt fyrir
að byggja svæðið upp. Það myndi
gjörbreyta aðstæðum fyrir ferða-
þjónustu, sjávarútveg, uppbygg-
ingu á heilbrigðiskerfinu o.fl. fengju
Vestfirðingar að taka meira af þeim
málum, sem skipta þá mestu, í
eigin hendur. „Það skiptir gríðar-
miklu máli fyrir byggðaþróun að
þeir skattar sem eru borgaðir á

svæðunum séu nýttir þar. Til að
7.000 manns geti tekið að sér öll
þessi verkefni sem er verið að
tala um er alger forsenda að þetta
sé eitt svæði. Eins og þetta er
núna eru þetta þrjár eyjar,“ segir
Þóroddur. Þarna skipti vegbætur
og vegstyttingar miklu máli. „Ef
fólksfækkun heldur svona áfram
þá kemur að því að svæðið getur
ekki staðið undir þeirri þjónustu
sem er nauðsynleg til að fólk
geti búið þar áfram.“

– thelma@bb.is

Bónorð á rokkhátíðinni Aldrei
fór ég suður á laugardag hefur
vakið mikla athygli. Þá bað Ís-
firðingurinn Sverrir Örn Rafns-
son Halldóru Gunnlaugsdóttur
uppi á sviði í beinni útsendingu
sem játaðist honum við mikla
ánægju hátíðargesta. „Þetta kom
mjög á óvart,“ sagði Halldóra í
samtali við Morgunblaðið.

Vestfirðingarnir í hljómsveit-
inni Reykjavík! stigu á svið seint
á laugardagskvöld og voru á
meðal síðustu sveitanna sem

tróðu upp. Þegar sveitin átti eftir
að leika eitt lag var Halldóra köll-
uð upp á svið og fékk hún til þess
hjálp frá áhorfendum og hljóm-
sveitarmeðlimum. Þegar þangað
var komið beið Sverrir hennar.
Hann fór á skeljarnar og bað um
hönd hennar vopnaður hljóð-
nema þannig að hátíðargestir
gátu heyrt um hvað málið snerist.

Bónorðið minnir um margt á
rómantískt atriði úr bandarískum
kvikmyndum. „Hann var með
hring í boxi þarna uppi á sviði,

alveg eins og í bíómyndunum,“
segir Halldóra og bætir við að
fólk á staðnum hafi verið mjög
ánægt fyrir hönd þeirra Sverris.

Í samtali við Morgunblaðið
segir Halldóra að þau Sverrir hafi
ekki ennþá ákveðið hvenær brúð-
kaupið muni fara fram en það
verði þó innan næstu tveggja ára.
Þau eru búsett á Ísafirði og eiga
tvær dætur. Hafa þau hlotið ótal
margar hamingjuóskir og kveðj-
ur þar sem bónorðið fór varla
framhjá hjá neinum sem þau þekkja.

Rokkað bónorð Sverris
Rafns vekur athygli

Sverrir Rafn fór á skeljarnar og bað Halldóru.
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ÚTBOÐ: HJÚKRUNARHEIMILI Á
ÍSAFIRÐI – UNDIRBÚNINGUR LÓÐAR

Tæknideild Ísafjarðarbæjar óskar eftir til-
boðum í undirbúning lóðar fyrir byggingu
hjúkrunarheimilis á lóð sjúkrahússins á
Ísafirði. Í því felst að flytja lagnir sem liggja
um byggingarreitinn, grafa ónothæft efni
úr grunninum, fylla í lóðina og fergja hana.

Helstu magntölur eru:
Uppúrtekt 4.800m³
Aðkeyrt efni úr námu 4.000m³
Girðing    225 m
Lagnir    200 m

Útboðsgögn verða seld á bæjarskrifstofu
frá og með mánudeginum 16. apríl nk. á
kr. 3.000.- eintakið.
Tilboð verða opnuð á tæknideild þriðju-
daginn 24. apríl nk., kl. 14:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Mælingar á magni, gæðum og
úrvinnslu á sorpi frá heimilum í
Ísafjarðarbæ staðfesta að með-
höndlun og flokkun sorps er í
farsælum farvegi að sögn for-
svarsmanna Kubbs. Fyrirtækið
tók við sorphirðu sveitarfélagsins
í byrjun árs 2011 og síðan hefur
verið unnið skipulega að því að
breyta allri umhirðu og frágangi
íbúanna á sorpi. „Nú hefur það
enn og aftur verið staðfest að
íbúar bæjarins eru sífellt að bæta
meðhöndlun sína á sorpi. Færri
og færri rugla saman endur-
vinnslu tunnunni og tunnunni
fyrir almenna heimilissorpið,“

segir í tilkynningu frá Kubbi ehf.
Bent er á að þessu til staðfest-

ingar sýnir úttekt umhverfissviðs
Ísafjarðarbæjar að endurvinnslu-
sorpið sem hlutfall af öllu heim-
ilissorpi fer stöðugt vaxandi,
einnig að minna og minna af
almennu sorpi er flokkað frá í
flokkunarstöð Kubbs ehf.

Í niðurstöðum á mælingum
Kubbs ehf. á sorpi frá heimilum
frá því í vor kemur fram að hlut-
fall endurvinnslu eftir hreinsun
var 20% í desember og þá var
brúttómagn endurvinnslusorps
20,4%. Mest var hlutfall endur-
vinnslunnar í október eða 20,9%

og þá var brúttómagn endurvinn-
slusorps 21,7%. Minnst var hlut-
fallið í apríl eða 1,7% og brúttó-
magnið var þá 6,9%.

„Látum því ekki úrtöluraddir
og hælbíta samfélagsins glepja
okkur sýn. Samfélagið hér er á
ýmsa lund fyrirmyndarsamfélag
og við starfsmenn Kubbs ehf.
erum stoltir af þeim árangri sem
þegar hefur náðst í meðhöndlun
sorps. Fyrir það þökkum við og
heitum á íbúana að gera nú enn
betur - gerum gott enn betra!,“
segir í jafnframt í tilkynningu frá
Kubbi ehf.,

– thelma@bb.is

Hlutfall endurvinnslu-
sorps fer stöðugt vaxandi

Alls eru 185 jarðir um land allt
skráðar á kennitölu ríkissjóðs Ís-
lands og 55 til viðbótar eru skráð-
ar í eyði. Af þessum 185 jörðum
eru 19 á Vestfjörðum auk fimm
sem eru skráðar í eyði. Þetta kom
fram svari sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra við fyrir-
spurn Sigurðar Inga Jóhannsson-
ar, þingmanns Framsóknar-
flokksins. Af þessum 185 jörðum
sem eru setnar er kvóti skráður á
80 jarðir en 105 eru skráðar í
byggð án þess að á þær sé skráður

kvóti.
Á Patreksfirði eru sex lögbýli

skráð án kvóta, fimm með kvóta
og þrjú í eyði. Á Ísafirði eru þrjár
jarðir skráðar án kvóta, tvær með
kvóta og tvær í eyði. Tvær jarðir
á Hólmavík eru skráðar án kvóta
og ein með kvóta. Þar er engin
jörð skráð í eyði samkvæmt svari
ráðherra.

Ærgildi í ríkiseigu er skráð á
74 af þeim jörðum sem eru með
kvóta og á 14 jörðum er skráður
mjólkurkvóti í ríkiseigu. Enn-

fremur er tekið fram í svarinu að
á fjölmörgum ríkisjörðum sé
stundaður annar landbúnaður en
sauðfjárrækt og mjólkurfram-
leiðsla og er nefnt sem dæmi
garðyrkja, hrossarækt og skóg-
rækt auk nýtingar á öðrum hlunn-
indum jarðanna.

Þá kemur fram að gera megi
ráð fyrir að hvorki búseta né bú-
skapur sé á þeim 55 jörðum sem
skráðar eru í eyði. Hins vegar sé
mjög algengt að slíkar eyðijarðir
séu nýttar til beitar eða til slægna.

Tuttugu og fimm jarðir á
Vestfjörðum í eigu ríkisins

Jarðlagning strengja
bætir afhendingaröryggi

Í nýrri kerfisáætlun Landsnets
er lagt til að Breiðadalslína 1
verði lögð í jarðstreng í fyrir-
huguð jarðgöng milli Arnarfjarð-
ar og Dýrafjarðar. „Strenglagnir
sem þessar leysa af hólmi hluta
af loftlínum sem liggja yfir heiðar
þar sem veður geta oft verið slæm
og aðstæður til viðgerða erfiðar.
Afhendingaröryggi batnar þar
með umtalsvert,“ segir í áætlun
ársins 2012 sem nær til næstu
fimm ára. Þar segir að athugun á
66 kV kerfi Landsnets á Vest-
fjörðum leiði í ljós að verði ekki
gert ráð fyrir skerðanlegum flutn-
ingi um kerfið sé ekki þörf á
endurbótum í kerfinu á tímabili
áætlunarinnar. Tíðar truflanir á
Vesturlínu og á línum í 66 kV

kerfinu valda því að afhending-
aröryggi raforku í flutningskerf-
inu er minnst á Vestfjörðum.

Þá segir að með tikomu Bol-
ungarvíkurlínu 2 hafi verið kom-
ið á hringtengingu á milli afhend-
ingarstaðanna Ísafjarðar, Bol-
ungarvíkur og Breiðadals. Af-
hendingarstaðir á sunnanverðum
Vestfjörðum eru eftir sem áður
geislatengdir og Vestfirðir sem
heild er geislatengt afhendingar-
svæði.

Til viðbótar er unnið að athug-
unum á hugsanlegum styrkingum
á 132 kV tengingunni milli
Mjólkár og Hrútatungu. „Enn
fremur hafa verið settar upp und-
irtíðnivarnir til þess að tryggja
markvissa útleysingu skerðan-

legra viðskiptavina í truflanatil-
vikum, þ.e. þeirra sem kaupa
ótrygga orku og skerðanlegan
flutning. Auk þess hefur varnar-
búnaður verið bættur. Uppsetn-
ing þessa varnarbúnaðar hefur
gert það að verkum að nú er unnt
að reka kerfið á norðanverðum
Vestfjörðum hringtengt. Það
bætir afhendingaröryggi á Ísa-
firði og Bolungarvík og styrkir
spennuna á þessum stöðum að
auki. Þar með dregur úr þörf á
uppsetningu launaflsvirkja á
Vestfjörðum,“ segir í áætluninni.

Þá er að ýmsu að huga á Vest-
fjörðum á tímabili áætlunarinnar
svo sem endurnýjun og færsla
tengivirkis á Ísafirði. „Tengi-
virkið á Ísafirði er orðið gamalt

fjarðar. Þegar staðsetning liggur
fyrir verður tengivirkið verk-
hannað og byggingu nýs tengi-
virkis verður hraðað svo sem
kostur er,“ segir í áætluninni.

Þá er jafnframt fyrirhugað að
setja upp 10 MW varaaflstöð á
norðanverðum Vestfjörðum.
„Afhendingaröryggi raforku á
Vestfjörðum er talið ófullnægj-
andi. Þar er líka hlutfallslega mest
uppsett varaafl, þ.e. sem hlutfall
af forgangsálagi. Þörf er á að
endurnýja hluta af varaaflsvélun-
um vegna aldurs. Núverandi
hringrekstur flutningskerfisins
milli Ísafjarðar, Bolungarvíkur
og Breiðadals gefur færi á sam-
nýtingu varaafls á þessum stöð-
um,“ segir í áætluninni. Búið er
að velja stöðinni stað í Bolungar-
vík.

Þá er til skoðunar tenging Hval-
árvirkjunar, 35 MW, í Ófeigs-
firði á Ströndum við flutnings-
kerfið. Ekki liggur enn fyrir hvert
virkjunin á að tengjast, en gert er
ráð fyrir að unnið verði að könn-
un á möguleikum á árinu 2012.

– thelma@bb.is

og úr sér gengið og hefur bygg-
ingin sigið verulega vegna lélegr-
ar undirstöðu. Einnig er tengi-
virkið fyrir vegna ofanflóðavarna
og hefur verið óskað eftir færslu
á því. Landsnet hefur unnið með
Orkubúi Vestfjarða að því að
velja nýju tengivirki stað og
stendur valið nú milli Stórurðar,
rétt neðan við núverandi stað-
setningu og Tunguskeiðs sem er
á iðnaðarlóð fyrir botni Skutuls-

Núverandi flutningsvirki
Landsnets á Vestfjörðum.
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Sá einn veit
er víða ratar

Kristín Hálfdánsdóttir sigldi
ung um heiminn á skútu og hefur
síðan búið í ýmsum hornum hans
ásamt eiginmanni sínum. Hún
starfar nú sem rekstrarstjóri hjá
Samskip og lætur einnig til sín
taka í bæjarstjórn þar sem hún
situr fyrir D-listann. Blaðamaður
BB spjallaði við Kristínu og fékk
að heyra af flakkinu, þremur hæn-
um og skoðanir hennar á bæjar-
málunum.

Bolungarvík til Tel AvivBolungarvík til Tel AvivBolungarvík til Tel AvivBolungarvík til Tel AvivBolungarvík til Tel Aviv

„Ég er fædd og uppalin á Hóli
í Bolungarvík og foreldrar mínir
voru Hallfríður Jónsdóttir og
Hálfdán Örnólfsson. Við vorum
átta systkinin og auðvitað viss
forréttindi að fá að alast upp á
þessum árum með mömmu heima
og allt öryggið sem það skapaði.
Ég tók landspróf í Bolungarvík
en svo mátti ég ekkert vera að
frekara námi og fór að vinna við
launabókhald Íshússfélagsins. Ég
var komin með kærasta og við
vorum að safna okkur fyrir heims-
reisu,“ segir Kristín

Hún og kærastinn Gunnar héldu
svo í heimsreisuna árið 1974 og
hófu þannig flakk sem átti eftir
að standa áratugum saman. „Við
lögðum af stað og keyptum okkur
bíl í Evrópu, keyrðum heimsálf-
una á enda og seldum bílinn í
Grikklandi fyrir flugfari til Tel
Aviv.“

HryðjuverkaárásHryðjuverkaárásHryðjuverkaárásHryðjuverkaárásHryðjuverkaárás
Stuttu eftir komuna til Ísrael

fóru Kristín og Gunnar að vinna
sem sjálfboðaliðar á samyrkju-
búinu Shamir í norðurhluta lands-
ins.

„En fyrsta morguninn þegar
við vorum að borða morgunverð
í borðsal samyrkjubúsins kemur
maður stökkvandi inn og skipar
fólki að skríða undir borð. Í fyrstu
áttuðum við okkur ekki á hvað
var á seyði en komumst loks að
því að það var hafin hryðjuverka-
árás á þorpið. Við vorum látin
hlaupa saman í litlum hópum í
loftvarnabyrgið, biðum þar allan
daginn og horfðum á fólk rífa af
sér Davíðsstjörnurnar og setja
þær í vasann. Það voru fjórar kon-
ur drepnar í þessari árás og ein
þeirra var ófrísk. Árásarmenn-
irnir komu frá Sýrlandi og ætluðu
sér að gera út af við alla í þorpinu.
En þetta var í Gólanhæðum og
það var mikil ólga þar á þessum

tíma.“
- Hvernig líður manni eftir

hryðjuverkaárás?
„Þegar þessu var lokið voru

sjálfboðaliðarnir kallaðir saman
og málið útskýrt. Hræðslan kom
ekki yfir mig fyrr en um kvöldið
og ég skildi ekki hvernig allir
hinir gátu verið svona rólegir.
En síðan áttaði maður sig á því
að það voru allir búnir að reykja
sig þrælskakka. En við sveita-
vargurinn kunnum ekkert á það.
Það var svolítið merkilegt að eftir
árásina var settur hermaður í
hvert einasta hús heimamanna
en við sem vorum þarna í sjálf-
boðavinnu fengum enga vernd,
enda ekki af hinni guðs útvöldu
þjóð.“

Kristín og Gunnar dvöldu þó á
samyrkjubúinu í nokkra mánuði
eftir árásina.

„Mín daglegu störf fólust með-
al annars í því að fara út á bóðm-
ullarakrana og leita að vissum
ormum í bómullinni. Ef það
fannst of mikið af þeim þurfti að
úða akrana úr flugvélum. Í stað-
inn fengum við húsaskjól, fæði
og einhverja gervipeninga sem
nota mátti í búðinni á svæðinu.
Þegar að því kom að snúa aftur
heim áttum við ekki fyrir flug-
miðanum en þá hringdum við
bara í Gunnar Jónsson sem var
með Loftleiðaumboðið á þessum
tíma. Hann reddaði manni alltaf
heim og lánaði fyrir miðanum.
Síðan vann maður bara þegar
heim var komið og borgaði niður
miðann,“ segir Kristín.

Skútan BonnýSkútan BonnýSkútan BonnýSkútan BonnýSkútan Bonný

En stuttu eftir að Kristín og
Gunnar komu heim til Ísafjarðar
byrjuðu þau að safna sér fyrir skútu.

„Flestir nota þessi ár til að
mennta sig en okkur langaði að
skoða heiminn. Við keyptum
skútuna með öðrum, fórum bæði
í Stýrimannaskólann og tókum
200 tonnin hér á Ísafirði. Þannig
að við kunnum leiðareikning, að
sigla á milli korta og höfðum
þetta allt á hreinu. Auk þess hafði
Gunnar verið mikið á sjó. Við
sigldum skútunni í kringum Ís-
land og vorum fljótlega búin að
gera allt á henni sem okkur lang-
aði til hér við strendur landsins.
Þá ákváðum við að fara erlendis
og héldum fyrst til Írlands en
þaðan til Englands og sigldum
svo áfram í gegnum Frakkland.

Við enduðum í Mallorka þar sem
við skildum skútuna eftir í höfn
eftir fjögurra mánaða ferð.

Skömmu eftir að við komum
heim varð ég ófrísk og næstu ár
var lítið um siglingar hjá mér. Þó
sigldum við skútunni til Grikk-
lands og keyptum þar aðra stærri.
Seinna fórum við svo í Eyjahafið
og þá var Hafdís okkar með,
tveggja ára gömul. En 1983 átt-
um við von á öðru barni og hætt-
um þá siglingum. Það er í lagi að
sigla með eitt barn og þá er bara
annað foreldrið með barnið, hins-
vegar er mun erfiðara að vera
með tvö börn um borð.“

- Hvernig er þetta skútulíf?
„Í dag kitlar þetta líf mig ekki

neitt, enda áherslurnar aðrar
núna. Þetta var mjög skemmti-
legur tími en við kláruðum hann.
Við skrifuðum pistla heim til að
ná okkur í smá pening og þegar
var bræla héldum við kyrru fyrir
í höfnum. Það gat verið mikið líf
á skútuklúbbunum og við eign-
uðumst marga góða vini sem við
höldum sambandi við enn í dag.“

- En hvernig er fyrir par að vera
á skútu? „Ég man ekki eftir því
að það hafi verið óþægilegt. Alla-
vega erum við gift enn í dag,“
svarar Kristín og hlær.

GjaldþrotGjaldþrotGjaldþrotGjaldþrotGjaldþrot
Nokkrum árum síðan voru

Kristín og Gunnar byrjuð að reka
rækjuverksmiðju á Ísafirði og
starfræktu hana til ársins 1991.

„Þá fórum við á hausinn. Þetta
var einkafyrirtæki og á þessum
tíma voru gjaldþrotalögin þannig
að við misstum allt. Ég missti
meira að segja hrærivélina mína.
Maður sá náttúrlega að hverju
stefndi og ég var búin að hugsa
það fyrir að lenda í gjaldþroti.
En þetta er ekki það versta sem
hefur komið fyrir mig. Þetta voru
bara peningar. Á þessu tíma átti
vinkona mín litla stúlku sem var
að berjast við krabbamein og hún
hefði glöð viljað skipta við mig.
Ég verð stundum svolítið hissa á
því hvernig fólk lætur í dag, lífið
er miklu merkilegra en peningar.
Maður verður að muna að líta
sér nær og láta veraldleg gæði
ekki stjórna sér.“

 Í framhaldinu fluttust Kristín
og Gunnar til Kanada þar sem
hann starfaði við byggingu rækju-
verksmiðju.

„Við vorum komin með þrjú

börn og ég var aðallega í skutlinu.
En okkur leið vel þarna í St.
John´s og þar voru fínir skólar
fyrir börnin. En svo fór maður að
hugsa heim. Við höfðum verið
að reka fyrirtæki hér og maður
kom heim svolítið dapur í bragði.
En einhverntíma þegar ég var á
gangi hér úti á götu vatt sér að
mér kona sem býr enn í bænum,
hún faðmaði mig og sagði: „Mik-
ið er nú yndislegt að vera búin að
fá ykkur öll aftur heim.“ Ég reis
öll upp við þessi orð og gleymi
þeim aldrei,“ segir Kristín.

„Seinna fluttum við svo aftur
út, til Mexíkó þar sem Gunni fór
að vinna við verksmiðjubygg-
ingu. Við vorum á stað heitir
Guymas, þaðan er um þriggja
tíma keyrsla til Tucson í Arizona.
Þó dvaldi ég ekki nema í níu
mánuði þarna, og fór heim með
börnin. Við gátum ekki boðið
þeim upp á skólakerfi Mexíkó.
Fólk er svo rólegt í tíðinni þarna

og strákarnir voru ekki enn búnir
að fá námsefnið í hendurnar níu
mánuðum eftir að þeir byrjuðu í
skólanum.

Sri Lanka og UgandaSri Lanka og UgandaSri Lanka og UgandaSri Lanka og UgandaSri Lanka og Uganda
„Annars hef ég aldrei flutt

suður. Annaðhvort hef ég verið
hér eða farið út í heim, en Gunnar
hefur unnið ansi víða um heim.
Nú síðast hjá Þróunarsamvinnu-
stofnun í tvö ár. Fyrra árið í Sri
Lanka en það seinna í Úganda.
Það eru ekki nema þrjú ár síðan
hann kom heim. Ég kunni vel
við Sri Lanka þótt ég hefði ekki
viljað búa þar. Fólkið var yndis-
legt og einhverveginn viðmóts-
hlýrra en í Úganda. Þar virkaði
fólk stoltara og meira til baka,“
segir Kristín.

- Ísafjörður og útlönd, er það
ekki góður bræðingur?

„Jú, hann er það. Hér búa vinir
okkar og þeir toga alltaf í. Svo
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lærir maður líka þegar maður
ferðast um fjarlæg lönd hvað við
höfum það gott hérna. Í útlöndum
hefur maður stundum komið að
fossum þar sem skilti nálægt
þeim vara við því að vatnið í
þeim sé eitrað. Þá rifjast upp
fyrir manni að hér heima getur
maður fengið sér vatni úr hverri
sprænu.“

Sushi-verksmiðjanSushi-verksmiðjanSushi-verksmiðjanSushi-verksmiðjanSushi-verksmiðjan

Löngu áður en sushi náði vin-
sældum á Íslandi stofnsettu
Kristín og Gunnar sushi-verk-
smiðju á Ísafirði.

„Gunnar er mikill matgæðing-
ur og hann hafði verið að ræða
við vini sína um hvernig mætti
fjöldaframleiða sushi. Þeir strönd-
uðu alltaf á því að ekki væri
hægt að frysta það. En svo kom-
umst við í samband við fyrirtæki
í Hafnarfirði sem hafði yfir sér-
stökum frysti að ráða. Við báðum

þá um að prófa að frysta sushi
fyrir okkur og það gekk. Þó var
ekki sama hvernig það svo var
þýtt upp. Því var heilmikil til-
raunamennska í kringum þessa
starfsemi. En við fluttum þetta
svo út fyrir breskan og þýskan
markað og þrátt fyrir byrjunar-
örðugleika gekk vel um tíma.
Feillinn var þó sá að verksmiðjan
var bæði og stór og dýr. Eins var
gengisþróunin óhagstæð,“ segir
Kristín. „En nú vilja allir sushi
hér á Íslandi. Við gerum þetta
mikið hér heima, enda kann mað-
ur þetta allt.“

Í bæjarstjórnÍ bæjarstjórnÍ bæjarstjórnÍ bæjarstjórnÍ bæjarstjórn
Kristín hefur setið í bæjarstjórn

í tvö ár og segir hlæjandi að sér
hafi ekki ennþá verið útskúfað
úr samfélaginu. „Allavega, ekki
enn. Það var búið að segja manni
að maður fengi ekkert nema van-
þakklæti fyrir en þetta hefur bara

verið mjög skemmtilegt. En ég
fór í pólitík með það í huga að
koma böndum á stjórnsýsluna
og losna við skaðvaldinn Funa
sem ég var mikið á móti. Hann
var dýr í rekstri og mengun frá
honum var mikil.“

- Það tók þig ekki langan tíma
að loka Funa.

„Það kom nú til þannig að nú-
verandi meirihluti bæjarstjórnar
ákvað að endurskoða sorpmálin
og í framhaldinu fór fram útboð
í sorphirðu og sorpförgun. Þegar
dæmið var reiknað sýndi það sig
að það borgaði sig að loka Funa
og fara í flokkun og endur-
vinnslu. Funa var lokað tveimur
vikum fyrr en við ráðgerðum
vegna gruns um díoxínmengun.
Reyndar tel ég að allt of langt
hafi verið gengið í því máli og að
skelkaðir embættismenn hafi
gripið til örþrifaráða sem svo
reyndust óþörf. “ segir Kristín.

„Annað sem hefur skipt mig

máli er að Hvalárvirkjun verði
að veruleika og reyndar stendur
öll bæjarstjórnin sameinuð á
bakvið það mál. Hvalá getur skipt
miklu máli fyrir þetta samfélag
til lengri tíma litið og gefið mörg
tækifæri. Þetta er eins græn
virkjun og hún getur orðið og
ekki á jarðskjálftasvæði. En alltaf
dregst að afgreiða rammaáætlun
ríkisstjórnarinnar sem þýðir að
fjárfestar halda að sér höndum,
það er allt eins hjá þessari ríkis-
stjórn. Á meðan rammaáætlun
er ekki afgreidd þá gerist akkúrat
ekki neitt“

10 þúsund tonn suður10 þúsund tonn suður10 þúsund tonn suður10 þúsund tonn suður10 þúsund tonn suður
Aðspurð hvaða stefnu Kristín

vilji taka í atvinnumálum á svæð-
inu, svarar hún: „Héðan eru flutt
um 10 þúsund tonn af fiski til
vinnslu á suðursvæðinu. Ég vil
sjá þennan fisk unninn hér og að
við sem búum nálægt náttúruauð-

lindinni njótum þess forskots.
Við eigum að gera fiskvinnslu
að eftirsóttu og vel launaðu starfi
þar sem þekkingar og menntunar
er krafist.“

- Heldurðu að yngra fólk hafi
enn áhuga á störfum í fisk-
vinnslu?

„Það þarf að byrja einhvers-
staðar og útfrá þróaðri fiskvinn-
slu verða til afleidd störf. Eins
hafa sjómenn það mjög gott í
dag. Og það má ekki gleyma því
að svæðið býður upp á mikil
lífsgæði. Til dæmis góða leik-
skóla, það er gott að ala upp börn
hérna.“

- Hvernig líst heimshorna-
flakkara eins og þér á ferðaþjón-
ustuna á Vestfjörðum?

„Vel, ég held að loksins sé
fólk búið að koma auga á sérstöðu
svæðisins og séu að markaðssetja
hana á skemmtilegan hátt. Upp-
lifun skipar þar stóran sess. Minn
hugur stendur til að í framtíðinni
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getum við markaðssett Ísafjarð-
arbæ sem grænasta bæ landsins
með algjörlega óspillta náttúru-
perlu sem Hornstrandir eru.“
segir Kristín.

Þorgerður,Þorgerður,Þorgerður,Þorgerður,Þorgerður,
Stefanía og ÓliStefanía og ÓliStefanía og ÓliStefanía og ÓliStefanía og Óli

- Hvernig verður vorið og sum-
arið hjá þér?

„Ein ferð á Hornstrandir með
Hallgrími Bláskóg í júlí er fastur
punktur í tilverunni.  Svo förum
við hjónin  á hálendið á hverju
sumri og ætlum að taka ágúst í
það. Á hálendinu eru náttúru-
perlur sem maður fær aldrei leið
á að heimsækja. Annars búum
við í þessari íbúð hér á Silfurtorgi
átta mánuði á ári en hina fjóra í
sumarbústað sem við eigum inni
í Tungudal. Mér líður alltaf eins
og ég sé komin í sumarfrí þegar
við flytjum okkur þangað á vorin.

Þá sækjum við hænurnar okkar
þrjár sem barnabörnin hafa skírt
Þorgerði, Stefaníu og Óla og höf-
um hjá okkur í Skóginum. Eins
ræktum við þar okkar eigið græn-
meti og tínum sveppi og ber.
Þetta góða fyrirkomulag er eitt
af fjölmörgu sem Ísafjörður býð-
ur upp á,“ segir Kristín Hálf-
dánsdóttir að lokum.

- Huldar Breiðfjörð.

Stemmning á
Aldrei fór ég suður

„Við erum rosalega glöð hvað
hátíðin gekk vel. Það er eigin-
lega ótrúlegt hversu vel þetta
gekk miðað við hversu mikill
fjöldi var,“ segir Jón Þór Þor-
leifsson rokkstjóri Aldrei fór
ég suður, en hátíðin var haldið
á Ísafirði 9. árið í röð um helg-
ina. Mikill mannfjöldi var á
svæðinu, en að sögn Jón Þórs
var mun fleira fólk á hátíðinni
en í fyrra. Hátíðin hófst á föstu-
daginn langa kl. 18:00 þegar
hljómsveitin Orphic Oxtra
steig á sviðið. Mugison, upp-
hafsmaður og helsti hvatamað-
ur hátíðarinnar steig annar á
svið, en venja er að í niðurröð-
un á tónlistarmönnum ríki jafn-
vægi á milli þekktra og minna
þekktra listamanna. Það var
þó ljóst að eftir fyrstu tónlist-
aratriðin var komin góð stemm-
ning í skemmuna á Græna-
garði, sem entist fram eftir
kvöldi.

Á laugardeginum hélt tón-
listarveislan áfram, en þá hóst
hún kl. 16:00 þegar Pollapönk
steig á sviðið og söng fyrir
bæði börn og fullorðna. Hátíð-
in fór mjög friðsamlega fram
og þurfti lögregla ekki að hafa
teljandi afskipti af tónleika-
gestum, enda var mikið var
um börn á svæðinu. Að sögn
lögreglu var ölvun á svæðinu
talsverð en hátíðin hafi farið
vel fram. Á sunnudag fóru
flytjendur og aðstandendur
hátíðarinnar yfir á Þingeyri þar
sem Guðmundur M. Kristjáns-
son, Papamug, framreiddi að
sögn Jóns Þórs dýrindis páska-

mat. „Hann bauð upp á rækju-
kokteil í forrétt, svínasteik í aðal-
rétt og ís á eftir. Þetta er okkar
leið til að sýna flytjendum þakk-
læti fyrir vinnu sína. Anna Svava
Knútsdóttir og Kristján Freyr
Halldórsson sáu um halda uppi
fjörinu og umtalað var að þetta
væri besta teymi sem komið hef-
ur fram á sviði. Þau voru alveg
svakalega fyndin,“ segir Jón Þór.

– gudmundur@bb.is
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Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Kollsigling útgerðar

Vestfirðingum hefur fækkað
um 1,1% á ári síðustu fimm árin

Síðustu fimm ár hefur árleg fækk-
un íbúa á Vestfjörðum numið
1,1%. Umtalsverð fólksfækkun
var á Vestfjörðum milli áranna
2011 og 2012 en þar fækkaði um
82, eða 1,2%. Rétt er þó að taka
fram að milli áranna 2011 og
2012 fækkaði íbúum Vestfjarða
í raun um 182 en um helming

þeirrar fækkunar má rekja til
sameiningar Bæjarhrepps og
Húnaþings vestra. Með samein-
ingunni fækkaði sveitarfélögum
á Vestfjörðum um eitt og ef íbúar
í Bæjarhreppi eru ekki taldir með,
nemur fækkunin 82 einstakling-
um. Þetta kemur fram  í nýjustu
Hagtíðindum Hagstofunnar.

Þar segir að á árinu 2011 fækk-
aði íbúum í 43 af 75 sveitarfé-
lögum landsins. Í 25 minnstu
sveitarfélögunum fjölgaði fólki
í aðeins sex þeirra. Hlutfallslega
fækkaði íbúum mest í Tálkna-
fjarðarhreppi. Fjölmennasta
sveitarfélagið var Reykjavík með
118.814 íbúa. Það fámennasta

var hins vegar Árneshreppur á
Ströndum þar sem bjuggu 52
íbúar. Árið 2011 fækkaði fólki í
41 sveitarfélagi.

Í Hagtíðindum segir jafnframt
að aldurshóparnir 20–39 ára eru
hlutfallslega fámennastir utan
höfuðborgarsvæðisins og Suður-
nesja. Þar er ungt fólk á aldrinum

10–19 ára fjölmennasti aldurs-
hópurinn en aldurshópurinn 0–9
ára er talsvert fámennari en meðal
þjóðarinnar í heild. Sérstaklega
er þetta áberandi á Vestfjörðum
og Austurlandi, en þar verða er-
lendir ríkisborgarar þó að ein-
hverju leyti til að bæta upp
fámenni í þessum aldurshópum.

Skráningar í Fossavatns-
gönguna hafa gengið framar
vonum, sérstaklega hjá erlend-
um keppendum. Nokkrir af
þekktustu skíðagörpum heims
hafa boðað komu sína í göng-
una sem fer fram á Ísafirði 28.
apríl. Von er á einni bestu skíða-
konu Finnlands, Aino-Kaisa
Saarinen sem hefur verið í
baráttu um heimsmeistaratitil-
inn undanfarin ár. Einnig mætir
Sara Svendsen frá Noregi sem
hefur verið að gera góða hluti í
vetur í lengri vegalengdum.

Einnig er von á góðum gesti
frá Svíþjóð, Markus Jönsson,
sigurvegara Fossavatnsgöng-
unnar 2010. „Við erum í við-
ræðum við fleiri góða skíða-
menn og getum vonandi bætt
við fleirum afburða skíða-
mönnum,“ segir Kristbjörn
Sigurjónsson, einn af skipu-
leggjendum göngunnar. Fossa-
vatnsgangan er elsta skíðamót
sem enn er haldið á landinu.
Hún nýtur sívaxandi vinsælda.
Gangan fer fram í 63. sinn í ár.

– thelma@bb.is

Skráning gengur vel
Frá Fossavatnsgöngunni í fyrra. Mynd: Benedikt Hermannsson.

Bitnar á starfsmönnum
„Þetta fyrirkomulag býður hætt-

unni heim,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga, um til-
lögur Haraldar L. Haraldssonar
hagfræðings í nýútkomni úttekt
á starfsemi Ísafjarðarbæjar. Þar
leggur Haraldur til að sveitarfé-
lagið bjóði hluta af starfsemi
sinni út og spari þannig umtals-
verða fjármuni. Í þessu tilviki
má nefna starfsemi þjónustumið-
stöðvar og hlutverk slökkviliðs-
ins í sjúkraflutningum. Finnbogi
segir að þegar kjarnastarfsemi
sem er inni á stofnunum sé boðin
út, verði nýir starfsmenn að
sjálfstæðum verktökum.

„Hér er ekki verið að hugsa
um réttindi starfsmanna, þetta
sparar sveitarfélaginu eflaust
einhverjar krónur á pappírum en
þegar uppi er staðið verða þetta
minni tekjur,“ segir Finnbogi og
vísar til hugmynda Haraldar um
að útvista kjarnastarfsemi sveit-
arfélagsins. „Haraldur hefur lengi
verið talsmaður slíkrar starfsemi
– en að bjóða starfsemina út á

þennan hátt kemur bara til með
að bitna á innra starfi stofnan-
anna.“

Finnbogi segist aðallega hafa
áhyggjur af því, þegar ráðist er í
svona breytingar, að réttindi starfs-
mannanna sem fara í þau störf
sem eru útvistuð, verði ekki endi-
lega tryggð. Hann nefnir í þessu
samhengi nýlegt dæmi af sam-
starfsverkefni Reykhólahrepps

og Strandabyggðar, en þar var
starfsemi félagsstarfs aldraðra út-
vistað af sveitarfélögunum til
einingar sem er í eigu þeirra
sjálfra. „Þegar þetta er gert er
starfsmönnum sveitarfélagsins
sagt upp og boðin störf hjá
einingu, sem sveitarfélögin sjálf
eiga. Þarna myndast grundvöllur
fyrir réttindaskerðingu,“ segir
Finnbogi.   – gudmundur@bb.is

Finnbogi Sveinbjörnsson.

Ríkisstjórnin hefur gert sitt besta í mörgum efnum og þó henni
verði ekki þakkað sem ráðherrum þykir við hæfi, verður það sagan
sem dæmir verk hennar. Umdeilt er hvort sókn um aðild að Efnahags-
bandalagi Evrópu ætti að vera forgangsefni er ljóst að Vinstri græn-
um þykir ekki tiltökumál að styðja það ferli þótt þeir hafi fengið
kjósendur til fylgis við sig á algerlega gagnstæðum forsendum í síð-
ustu alþingiskosningum. Ekki er heldur munað eftir því að hætta
skyldi með öllu nýtingu vatnsorku á Íslandi eins og nú er lagt til. Á
sama tíma segir leiðtogi ríkistjórnarinnar Stingrímur J. Sigfússon að
ferðaþjónustan bjargi okkur. Skyldi hann vita að flest störf í þeim
geira hafa lengi verið láglaunastörf. Er það atvinnustefna ríkisstjórnar
að stefna að fjölgun láglaunastarfa fremur en að nýta landkosti til
þess að skapa arð? Hvert færið á fætur öðru til að skapa atvinnu hef-
ur verið látið ganga úr greipum þjóðarinnar til þess að vernda landið.
En það gleymist með öllu að ágangur ferðamanna er farinn að valda
mörgum þeim sem láta sér annt um vernd náttúrunnar miklum
áhyggjum.

En það sem er öllu verra er að nú hefur ríkistjórn sýnt í verki hug
sinn til einnar grunnstoðar efnahags íslensku þjóðarinnar og íslenska
ríkisins. Þær hugmyndir sem nú eru uppi um töku gjalds af sjávarút-
vegi munu, ef alþingismenn hafa ekki kjark til þess að segja nei þetta
sinnið, valda því að útgerðin mun sigla í kaf. Ekki verður betur séð

en ríkisstjórnin ætli sér hreint út að kollsigla útgerð og þar með
atvinnu fjölda fólks og efnahag þjóðarinnar. Vestfirðingum mun
blæða og sennilega blæða út verði þessar hugmyndir að veruleika.
Hvar eru nú þingmenn  Vestfirðinga? Hvar er kjarkurinn og hver
er hann? Hann virðist horfinn og í hið minnsta vera lítill og ósýni-
legur. Lítið þýðir að tala um órofa samstöðu þingmanna Norð-
vesturkjördæmis í jarðgangamálum milli Dýrafjarðar og Arnar-
fjarðar. Því verði hugmyndin um gjaldtöku af sjávarútvegi að
veruleika fjarar hratt undan byggð á Vestfjörðum og líkur á því
að útgerðin sigli í strand aukast verulega. Er stjórnmálamönnum
alvara með þessum hugmyndum? Því vill enginn hugsandi maður
trúa.

Hvar er samráðið um lausnir? Það er ósýnilegt og framundan
er mikil eignatilfærsla. Er verið að þjóna hagsmunum Brusselskrif-
stofu Evrópusambandsins? Hver eru rökin á bak við þessar
hugmyndir? Eru þingmenn séu með öllu komnir úr tengslum við
atvinnulíf þjóðarinnar? Við þessum spurningum vilja ekki bara
Vestfirðingar fá svar heldur fólk úr öllum landshlutum. Kannski
hefði verið betra að hafa meira umburðarlyndi gagnvtrt stjórn-
lagaráðinu og leyfa því að leika lausum hala, svo þeir gleymdu að
ráðast að undirstöðunni. En þeir hefðu sennilega gert það hvort
eð er. Því miður.
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ENDURSKOÐUN Á OFANFLÓÐAHÆTTU-
MATI FYRIR INNANVERÐAN GLEIÐAR-
HJALLA Á ÍSAFIRÐI

Ísafjarðarbær kynnir tillögu að endurskoð-
uðu hættumati vegna ofanflóða fyrir inn-
anverðan Gleiðarhjalla á Ísafirði.
Tillagan verður aðgengileg almenningi á
bæjarskrifstofunni, Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1 á Ísafirði til 17. maí 2012.

Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri framkvæmda- og eignasviðs.

Veiðigjald á stærstu útgerðirnar
hefði jafngilt 438 milljónum árið 2010

„Bæjarráð Bolungarvíkur mót-
mælir harðlega þeirri ósann-
gjörnu mismunun fyrirtækja, ein-
staklinga í útgerð og sveitarfé-
laga sem fram kemur í frumvarpi
til laga um veiðigjöld. Sam-
kvæmt frumvarpinu þá hefði slíkt
veiðigjald sem komið hefði á 8
stærstu útgerðirnar í Bolungarvík
jafngilt 438 milljónum króna á
árinu 2010. Upphæðin er hærri
en sem nemur öllum skatttekjum
sveitarfélagsins, þ.e öllum út-
svarstekjum, öllum fasteigna-
sköttum og öllum greiðslum úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga það
ár. Þá nemur skatturinn sex föld-
um heildartekjum Bolungarvík-
urhafnar það ár,“ segir í ályktun
frá bæjarráði Bolungarvíkur.

Heildarveiðigjaldið frá öllum
fyrirtækjum í sveitarfélaginu má
áætla að hefði orðið ennþá hærra
eða 454 m.kr. Ekki er gert ráð
fyrir að neinn hluti þessa gjalds
renni til sveitarfélagsins aftur og
gjaldið þýðir því tilflutning á fjár-
munum úr sveitarfélaginu til rík-
isins sem þessu nemur, eða hálfri
milljón króna á hvern íbúa sveit-
arfélagsins.

m.v. það sem frumvarpið gerir
ráð fyrir.

Það er krafa bæjarráðs að Al-
þingi beiti vandaðri vinnubrögð-
um í viðleitni sinni til breytinga á
fiskveiðilöggjöfinni og falli frá

þeirri stefnu að ráðast að undir-
stöðum sjávarbyggða og þeim fyr-
irtækjum sem þar eru vonandi að
komast á legg, með jafn óskamm-
feilnum hætti og gert er í um-
ræddu frumvarpi um veiðigjald.“

Bolvíkingar hafa á undanförnum
tveimur áratugum gengið í gegn-
um algjöra endurskipulagningu
á sjávarútvegi sínum og má segja
að nánast allar aflaheimildir í
sveitarfélaginu hafi verið keyptar
eftir að sveitarfélagið var nánast
orðið kvótalaust. Stærstur hluti
þeirra hefur verið keyptur á síð-
ustu 10 árum. Flestar útgerðir í
Bolungarvík eru nýliðar í þeim
skilningi að þær hafa keypt til
sín nánast allar aflaheimildir sem
þær hafa aðgang að í dag.

Forsendur frumvarpsins gera
ráð fyrir „sýndarveröld“ þar sem
m.a. er gert ráð fyrir að skuld-
bindingar sjávarútvegsfyrirtækja

liggi eingöngu í fastafjármunum
þ.e. í vélum, skipum og húsa-
kosti. Öllum má vera ljóst, ekki
síst eftir þá miklu umræðu sem
fram hefur farið um sjávarútvegs-
mál, að stærsti hluti skuldbind-
inga sjávarútvegsfyrirtækja er til
kominn vegna kaupa á aflaheim-
ildum. Val þessara fyrirtækja
stóð einfaldlega um það að kaupa
sér aflaheimildir eða leggja árar
í bát og gefast upp. Af þessum sök-
um eru í mörgum tilfellum ein-
ungis 10 til 20% skuldbinding-
anna vegna fastafjármuna en 80
til 90% eru vegna kaupa á afla-
heimildum. Fjármagnskostnaður
þeirra er því allt að 10 faldur

Frá Bolungarvíkurhöfn.
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Þrotabú KNH Ísafirði
Til sölu eru tæki og búnaður úr þrotabúi KNH

á Ísafirði. Um er að ræða flatvagna, kerrur,
skóflur, bíla, gáma og margt fleira.

Allar nánari upplýsingar má finna inn á heima-
síðu Byggðastofnunar, www.byggdastofnun.is.

Flutti þvert yfir landið
fyrir myndlistina

og auðvitað líka á Kennarahá-
skólann ef við vildum verða
myndlistakennarar. Ég fékk inni
í Myndlistaskólanum og við fjöl-
skyldan ákváðum í sameiningu
að ég skyldi fara og prófa. Síðar
myndum við taka ákvörðun hvort
við vildum flytja.

Ég leigði mér herbergi á Gulu
Villunni þar sem var fullt af
skiptinemum alls staðar að úr
heiminum og það var mjög
áhugavert og skemmtilegt. Sumir
heimamenn töluðu meira að segja
við mig ensku því ég hlaut að
vera útlendingur líka. Einn kenn-
arinn við skólann hélt meira að
segja að ég kynni ekki íslensku.
Henni fannst ég líta öðruvísi út
en hinir og hélt því að ég væri
finnski skiptineminn og þar sem
hún kemur upprunalega frá Suð-
austur-Asíu sjálf hélt ég auðvitað
að hún væri bara að kenna á
ensku því hún kynni ekki ís-
lensku! Þegar við uppgötvuðum
misskilninginn trufluðust allir
viðstaddir af hlátri.

Ári síðar vorum við fjölskyld-
an öll flutt norður og höfum ílenst
hér og líkar bara mjög vel. Há-
skólinn á Akureyri beið svo að
loknu myndlistanámi og þá lá
leiðin í nútímafræði með áherslu
á fjölmiðlafræði og listir og svo

eins nánar um þennan listamann
og byrjaði á því að spyrja hvernig
það kom til að hún fór í mynd-
listanám.

„Ég var alltaf á leiðinni að
mennta mig meira í myndlist og
tók þá ákvörðun heima á Ísafirði
að prófa að sækja um myndlista-
nám í skóla- og fjölskyldubænum
Akureyri. Þegar ég var að að út-
skrifast frá myndlista- og hand-
íðabraut Fjölbrautarskólans í
Breiðholti mælti umsjónarkenn-
arinn okkar með Mynd- og hand-
íðaskólanum og Myndlistaskól-
anum á Akureyri ef við vildum
stefna á meira myndlistarnám,

Ísfirðingurinn Dagrún Matthí-
asdóttir hefur komið víða frá því
að hún útskrifaðist frá Myndlist-
arskólanum á Akureyri árið
2006. Hún var annar eigenda
DaLí Gallery á Akureyri en er
nú flutt í Listagilið þar sem hún
rekur Mjólkurbúðina, sem er sýn-
ingarsalur á Akureyri. Hún hefur
sýnt verk sín víða, til að mynda á
þó nokkrum sýningum á Vest-
fjörðum. Þá tók hún þátt í mynd-
listasýningu í Caelum-galleríinu
í New York á síðasta ári og fjöl-
margt er í bígerð hjá myndlista-
konunni í ár.

Bæjarins besta forvitnaðist að-

kláraði ég kennslufræði um leið.
Það eru mjög mörg tækifæri hér
til menntunar og skemmtilegt
hvað Akureyrarbær er samt sveitó
þrátt fyrir stærð, svo að búa hér
er bara jafngott og heima þó að
maður sakni oft heimahaganna.
Við skreppum vestur með reglu-
legu millibili til að hitta fólkið
okkar og njóta þess að vera þar,
en því miður oft of stutt í einu.“

Allar sýningarAllar sýningarAllar sýningarAllar sýningarAllar sýningar
eftirminnilegareftirminnilegareftirminnilegareftirminnilegareftirminnilegar

– Nú hefur þú sýnt víða, er
einhver sýningarstaðanna þér
eftirminnilegri en annar?

„Allar sýningar eru eftirminni-
legar en ég held að fyrsta einka-
sýningin á Langa Manga hjá Elf-
ari Loga og Marsibil sé ein af
þeim og svo auðvitað fyrsta
samsýningin utan landsteinanna
sem var á Manhattan í New York
síðasta haust. Mér fannst svo
mikill heiður þegar Elfar Logi
og Marsibil buðu mér að sýna á
Langa Manga að ég vissi ekkert
hvað ég var að gera. Þetta var
með stuttum fyrirvara og ég tíndi
saman myndir sem ég átti og
fékk líka lánaðar myndir eftir
mig í eigu annarra til þess að ná
saman í sýningu og var hálfpart-

inn með í maganum yfir þessu
öllu saman! En allt small að lok-
um og mér fannst eins og ég væri
á réttri leið enda nýbúin að taka
ákvörðun um að fara í meira
nám.“

Hvernig kom það til að þú
sýndir í Caelum-galleríinu í
Chelsea-hverfinu í New York?

„New York var svo bara meiri-
háttar ævintýri sem byrjar á einu
sinni var...

Þannig var að ég kynntist tveim-
ur listakonum á samsýningunni
Staðfugl Farfugl hér í Eyjafjarð-
arsveit. Það eru Gunn frá Noregi
og Helen frá Svíþjóð og við vor-
um að spjalla um hvað væri gam-
an að hittast og sýna saman
seinna. Svo urðum við bara vin-
konur á Facebook eftir það.

Einn daginn var póstur í hólf-
inu hjá mér og tilkynning um að
Gunn og Helen hefðu fengið
pláss í sýningargalleríi í New
York, og ... „There´s room for
one artist more... So we are think-
ing about you.“ Eða: Það er pláss
fyrir einn listamann enn og við
erum með þig í huga.

Svo einfalt var það. Það var
fullt af hjörtum og broskörlum í
bréfinu og hjartað mitt hoppaði
og ég sjálfsagt hoppaði líka til
Kristjáns að segja honum frétt-
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Sælkeri vikunnar er Gunnar Örn Gunnarsson frá Ísafirði

Baunabaka og Gunna snitturBaunabaka og Gunna snitturBaunabaka og Gunna snitturBaunabaka og Gunna snitturBaunabaka og Gunna snittur
„Hér læt ég flakka eina klass-

íska uppskrift að einföldum
og kjarngóðum brauðrétti sem
allir ættu að geta notið. Bauna-
bakan hefur glatt margan pip-
arsveininn á erfiðum tímum,
en er jafnframt hentug til að mat-
reiða í hvelli ef góða gesti ber
óvænt að garði. Svo eru börnin
alveg vitlaus í hana!“

Baunabaka
Hráefnin sem þarf eru eftir-

farandi:
A: Samlokubrauð af vönd-

uðustu gerð.
B: Bakaður baunir úr niður-

suðudós, einungis Heinz kem-

ur til greina.
C: Ostur, hver getur notað sinn

eftirlætisost en ég mæli með
Gotta.

D: Gunnars kokteilsósa.
Rétturinn er útbúinn á eftirfar-

andi máta: Brauðsneiðum er rað-
að í eldfast mót, 6 stykki eru
hæfilegur skammtur fyrir mann í
erfiðisvinnu. Síðan er þykku lagi
af bökuðum baunum dreift yfir
brauðsneiðarnar, og vissara að
leggja áherslu á að einungis
Heinz baunir koma til greina hér,
varist eftirlíkingar. Hinir ævin-
týragjörnu geta svo sáldrað sea-
son-all yfir herlegheitin á þessi
stigi. Næst skal sneiða ostinn og

stafla vel af honum yfir allt sam-
an. Þetta skal svo baka við 225°C
hita í 15-20 mínútur, eða þartil
osturinn er orðinn fallega gul-
brúnn. Þá er ekkert að vanbúnaði
að taka til matar síns, en veislan
er svo fullkomnuð með því að
bera kokteilsósuna á bökuna af
örlæti. Bon apetit!

Gunnasnittur
Hér er á ferðinni hátíðlegra

afbrigði af baunabökunni góðu,
og veitir ekki af slíkum leyni-
vopnum á yfirstandandi ferm-
ingavertíð.

Hráefnin eru þau hin sömu og
í fyrri uppskriftinni, en unnið úr

þeim á ögn formlegri máta. Úr
brauðinu eru skornar hringlaga
snittur, en þó má spara vinnu og
nota í staðinn niðursneidd snittu-
brauð. Ofan á brauðin fer cirka 1
matskeið af Heinz bökuðum
baunum úr niðursuðudós, og að
lokum ostsneið. Bakað líkt og

áður. Fagurlega snúinn kokt-
eilsósutoppur gerir snittuna
svo ómótstæðilega fyrir jafn-
vel prúðbúnustu veislugesti.
Til hamingju!

Ég skora á Kolbein Einars-
son, sjómann frá Ísafirði.

irnar og athuga hvort við gætum
gert þetta og við skelltum okkur
saman fjölskyldan í langþráð
vikufrí til Ameríku. Þetta var frá-
bært í alla staði og vinaböndin
okkar listakvennanna voru treyst.

Næst ætlum við að sýna saman
í Noregi í maí á tveimur samsýn-
ingum í Galleri Milda og í Wold-
stad Gård. Þá verð ég líka í vinnu-
dvöl á grafíkverkstæði Rauma
Grafikkverksted í Isfjorden. Þær
eru báðar mikið í grafíklist og
ætla að taka mig á námskeið eða
vinnubúðir í leiðinni. Ég hef smá
grunn í grafíkprentun svo ég
hlakka mikið til og er að safna
fyrir ferðinni.

Svo koma Gunn og Helen til
Íslands í ágúst og ætla að sýna
með mér á Akureyrarvöku á 150
ára afmæli Akureyrarbæjar og
þá leggjum við grunninn að meira
samstarfi. Svíþjóð er næst í
röðinni og vonandi dúkkar eitt-
hvað óvænt uppá sem gefur okk-
ur tilefni til að hittast með lista-
verkin.

Í dag er ég búin að panta vinnu-
stofu í Listakaupstað á Ísafirði
og er á leiðinni vestur að njóta
sköpunarkraftsins sem þar býr.
Ég stefni á að koma í næsta mán-
uði og vinna að listaverkunum
sem ég er að vinna að fyrir Nor-
egsferðina. Ég hlakka mikið til
að kúpla mig út úr öllu saman og
vinna í þessu skemmtilega um-
hverfi sem Listakaupstaður er.
Ég held að það sé öllum lista-
mönnum hollt að skipta um um-
hverfi og vinna í góðu næði um
tíma. Listakaupstaður er frábært
framtak sem á bara eftir að vaxa
og dafna.“

Skemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast að
stússast í listinnistússast í listinnistússast í listinnistússast í listinnistússast í listinni

– Hvað geturðu sagt mér um
tilurð DaLÍ gallerísins á Akur-
eyri?

„Tilurð sýningarhalds í galleríi
byrjaði rétt fyrir útskrift úr Mynd-
listaskólanum en þá vantaði mig

og Línu vinkonu mína vinnu-
stofu. Við duttum niður á hús-
næði í miðbænum sem hentaði
sem stór og góð vinnustofa og
við sáum möguleika á að stúka
af sýningarsal í leiðinni. Við hó-
uðum í smiðinn [og þar á Dagrún
við Kristján mann sinn, innskot
blaðamanns] og bara byrjuðum
á breytingunum.

Við opnuðum svo formlega
DaLí Gallery 16. júní á sólríkum
degi með sýningu Sigurðar Árna
myndlistamanns, auglýstum vel
á svæðinu og mótttökurnar voru
fram úr öllum björtustu vonum.
Fólksfjöldinn náði út á götu. Þar
störfuðum við saman á vinnu-
stofu og með sýningarhald margra
góðra listamanna þar til leiðir
skildu á síðasta ári þegar Lína
flutti til Noregs. Þá var búið að
vera hlé á sýningarhaldi og ég
gat bara ekki hætt!

Ég tók þá á leigu fallegt rými í
Listagilinu í sama húsnæði og
Listasafn Akureyrar og opnaði
þar Mjólkurbúðina í mars 2011.
Mireya Samper og Ásta Guð-
mundsóttir voru með opnunar-
sýninguna í sjávarmáli og Georg
Hollanders fjöllistamaður spilaði
á didgeridoo og fékk með sér
Þór Sigurðsson með bassarödd-
ina og Rósu Maríu Stefánsdóttur
sópran til að fara með íslensk
ljóð. Það var stórkostlegt!

Síðan hefur hver sýningin tek-
ið við að annarri og það er bara
skemmtilegasta sem ég geri er
að stússast í listinni, bæði minni
eigin og að vinna með öðrum
listamönnum.“

Seldi krökkumSeldi krökkumSeldi krökkumSeldi krökkumSeldi krökkum
abstrakt tattú fyrirabstrakt tattú fyrirabstrakt tattú fyrirabstrakt tattú fyrirabstrakt tattú fyrir

nammipeningnammipeningnammipeningnammipeningnammipening

– Hefurðu alltaf verið mikið
fyrir myndlist?

„Já, ég haf alltaf verið mikið
fyrir myndlist, alveg síðan ég
var barn. Ég ætlaði að verða lista-
maður eða dýralæknir enda var

ég líka dýrasjúk og tíndi stundum
heim ketti, fiska og pöddur í
krukku. Ég var vinkona allra
hundanna í hverfinu og hafði
mikinn áhuga á hestum á tímabili
og fann mér oft gott fólk í sveit
að heimsækja. En myndlistin
varð ofan á.

Ég spurði mömmu hvernig
barn ég hefði verið og ég var víst
mjög skapandi og dundaði með
liti og hlustaði á músík og æv-

intýri, spilaði og söng. Ég fann
mér alltaf eitthvað að gera og var
hugmyndarík og stutt í prakk-
arann. Mamma safnaði teikning-
um í bók eftir okkur systkinin en
átti í mesta basli með að ná mynd-
unum mínum, því það kom tíma-
bil sem ég fargaði þeim jafnóð-
um. Svo kom líka abstrakt tíma-
bil en þá tússlitaði ég allskyns
geometríur og seldi krökkunum
í hverfinu sem tattó á tíkall. Það

fyndna var að það virkaði bara
vel, tússlitirnir voru ábyggilega
svo lélegir að myndirnar smituð-
ust auðveldlega á sleiktan hand-
legg og það kom tattó og ég fékk
nammipening.

Viðskiptavitið sem ég hafði í
kollinum þá hefur ekki gert of
mikið vart við sig undanfarið.
Kannski er kominn tími á að end-
urskoða það eitthvað,“ segir Dag-
rún hlæjandi.      – thelma@bb.is

Dagrún Matthíasdóttir á vinnustofunni. Myndir: Sunna Björk Karlsdóttir.
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