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Vinarbeiðni frá KauferingPílagrímur
á Ísafirði
Daníel Steingrímsson er 27
ára Vestmannaeyingur.
Hann flutti ungur til Belgíu
til að leggja stund á
guðfræði. Daníel segir
sögu sína í blaðinu í dag.

– sjá bls. 12 og 13. – sjá bls. 16 og 17.

Antje Bommel var á ferðalagi um Vestfirði og hreifst svo
mjög að hún vildi tengjast svæðinu meira. Hún er frá Kauf-
ering í Bæjaralandi í Þýskalandi og fékk þá hugmynd að
tengja heimabæ sinn við Ísafjörð í vinabæjasambandi.
Hún hefur síðan haft samband við bæjaryfirvöld á báðum
stöðum og ýmsa aðra aðila, sent hundruð tölvupósta og
unnið mikla vinnu til að þetta mætti verða að veruleika.
„Kaupfering og Ísafjörður eru byggðir upp á svipaðan
hátt. Fólk býr í nágrenni við náttúruna, en Kaufering er
í 15 mínútna fjarlægð frá Ölpunum,“ segir Antje.

Guðmundur Valdimarsson og Halldór Óli Hjálmarsson á renniverkstæði 3X-Technology vinna
mikið fyrir Marel í hátæknirennibekknum.

Næg verkefni hjá 3X-Technology
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Enski framherjinn Ben Ever-
son leikur með BÍ/Bolungar-
vík í sumar. „Það er búið að
ganga frá því munnlega við
hann að hann komi. Hann spil-
aði með Tindastól i fyrra fyrri
hluta móts og svo með Breiða-
blik. Þetta er hörkuleikmaður,“
segir Jörundur Áki Sveinsson,
þjálfari liðsins.

Ben Everson til
BÍ/Bolungarvíkur

„Til stendur að gera heim-
ildamynd um tónleikaferðalag
Fjallabræðra vestur á Ísafjörð
um páskana. Myndin byrjar á
síðustu æfingunni fyrir ferðina
og klárast á fyrstu æfingu eftir
tónleika. Tímabilið þarna á
milli er alveg dokúmenterað,
frá því að menn vakna á morgn-
ana og þar til þeir sofna á
kvöldin,“ segir Eyþór Jóvins-

um sýna hvað karlarnir lögðu
mikið á sig til að koma vestur
og halda tónleika. Þeir mættu,
settu upp sviðið, héldu tón-
leika og tóku svo niður sviðið
sjálfir. Þetta sýnir að þetta eru
ekki barbídúkkur sem koma
bara og syngja. Menn gefa sig
alla í þetta,“ segir Eyþór.

hordur@bb.is

Heimildamynd um
Fjallabræður

son, leikstóri myndarinnar, en
kvikmyndafélagð Gláma fékk
hálfrar milljónar króna styrk frá
Menningarráði Vestfjarða og
hundrað þúsund króna styrk frá
Ísafjarðarbæ til verkefnisins.

Myndin gerist á einni viku
og er henni ætlað að sýna
andann sem ríkir í kórnum og
hvaða skrautlegu persónur
hann hefur að geyma. „Við vilj-

Fjallabræður á tónleikum. Mynd: Benedikt Hermannsson.

Ben Everson hefur leikið
með York City í ensku D-deild-
inni undanfarið, og mun lík-
lega fara þangað aftur eftir tím-
ann hjá BÍ/Bolungarvík. Ben
lék með unglingaliði Middles-
brough á Englandi og hefur
einnig leikið í Bandaríkjunum.

hordur@bb.is

Ben Everson. Mynd af vef Tindastóls.
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Til sölu felli-
hýsi árgerð
ágúst 2007.
Lítið notað.
Uppl. gefur

Ragnar í síma
892 7199.

A-hús til sölu

Menntaskólinn á Ísafirði
- Fjölbreytt nám í boði

Innritun stendur nú yfir fyrir nemendur fædda
1996 og fyrr. Skólinn getur enn bætt við
nemendum í vélstjórnarnám og málmiðn-
greinar á 1. og 2. ári. Auk þess verða eftirtaldar
verk- og starfsnámsbrautir í boði næsta skólaár
ef næg þátttaka fæst:

• Grunnnám bygginga- og mannvirkja-
greina

• Grunnnám hár- og förðunargreina
• Sjúkraliðanám
• B – nám vélastjórnar
Skólinn býður einnig upp á bóknám til

stúdentsprófs. Vakin er athygli á að hægt er
að sækja um utanskólanám í einstökum
áföngum bóknáms. Nánari upplýsingar má
finna á heimasíðu skólans http://www.misa.is/

Við Menntaskólann er heimavist og mötu-
neyti. Á heimavist eru 20 nýuppgerð herbergi
með sturtu og snyrtingu og henta sum her-
bergin vel fyrir pör. Mötuneytið er vinsælt og
vel nýtt af nemendum og starfsmönnum
skólans.

Skólameistari

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur úthlutað átta af þeim tíu
sem sóttu um verkefnastyrki í
fyrri úthlutun þessa árs úr
Menningarsjóði Ísafjarðarbæj-
ar. Kvikmyndaverkefni um
Fjallabræður hlaut styrk sem
og Leikfélag Flateyrar. Bæjar-
ráð ákvað til viðbótar við þær
umsóknir sem höfðu borist að
styrkja ferð ísfirskra ungmenna
frá Tónlistarskóla Ísafjarðar
vegna ferðar þeirra á Nótuna,
uppskeruhátíð tónlistarskól-
anna í landinu, þar sem nem-

endur unnu til tvennra verð-
launa.

Act Alone hátíðin og Við
Djúpið hlutu styrki auk Edin-
borgarhússins og Litla leik-
klúbbsins en nokkur minna
þekkt verkefni einnig. Gospel-
kór Vestfjarða hlaut rekstrar-
styrk sem og kvikmyndaverk-
efni Fjölnis Más Baldvinssonar
þar sem ætlað er að tökur
hefjist í lok maí.

Heildarfjárhæð úthlutana að
þessu sinni nam kr. 1.150.000.

arnaldur@bb.is

Níu menningar-
styrkjum úthlutaðBOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR

Auglýsing um nýtt deiliskipulag á iðnaðarsvæði við Tjarnarkamb í
Bolungarvík.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur samþykkti á fundi sínum 26. apríl 2013 að auglýsa
tillögu að nýju deiliskipulagi iðnaðarsvæðis við Tjarnarkamb samkvæmt 1. mgr.
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Deiliskipulagstillagan er í samræmi við Aðalskipulag Bolungarvíkur 2008-2020
og nær yfir skilgreint iðnaðarsvæði sem þar er merkt I1 og nær yfir núverandi
iðnaðarsvæði við Tjarnarkamb og I4 sem er stækkun á því svæði til suðausturs.

Markmið deiliskipulagsins er að skapa aukið rými fyrir almennan iðnað í
Bolungarvík auk þess að gefa svigrúm til að bæta afhendingaröryggi rafmagns.
Gert er ráð fyrir að á svæðinu verði m.a. staðsett varaaflstöð, tengivirki og
starfstöð fyrir flutningskerfi raforku, en þessi mannvirki eru nú staðsett á
hættusvæði ofanflóða undir Erninum.

Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til sýnis á bæjarskrifstofunni í
Ráðhúsinu, Aðalstræti 12 í Bolungarvík og á heimasíðu Bolungarvíkurkaupstaðar,
www.bolungarvik.is  frá og með 3. maí 2013 til og með 18. júní 2013.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 18.
júní 2013.

Skila skal inn skriflegum athugasemdum á bæjarskrifstofuna í Bolungarvík,
Ráðhúsinu Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík eða á netfangið
byggingarfulltrui@bolungarvik.is

Þeir sem ekki gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna fyrir tilskilinn frest
teljast samþykkir henni.

Bolungarvík  29. apríl 2013.
Gísli Gunnlaugsson, byggingarfulltrúi
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þær aðgerðir sem fara þyrfti í
vegna viðbragða við Hruninu
yrðu ekki til vinsælda fallnar.
En það sem við horfum til nú
er að vonandi verði þeim ár-
angri ekki glutrað niður á
kosningafylliríi Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðismanna.
Þeir eru komnir þangað sem
þeir eru vegna margra gylli-
boða og óábyrgra kosninga-
loforða, ef út í það er farið,“
segir Lilja Rafney.

„Það hefur ekki verið rekin
alvöru byggðastefna í landinu
síðastliðin 20 ár, á meðan
þessir flokkar voru við völdin,
og nú stendur upp á Ásmund
Einar og félaga að standa við
sinn málflutning. Við í Vinstri
grænum nýttum allt það svig-
rúm sem var fyrir hendi til að
bæta úr í byggðamálunum og
þá sérstaklega með það að
leiðarljósi að byggja upp
fjölbreytni í atvinnulífinu. Við
verðum líka tilbúin til að vinna
að öllum góðum málum sem
snúa að því að bæta úr í sam-
göngumálum, það væri mikið
gagn að því að flýta Dýra-
fjarðargöngum og huga að
nýjum lausnum varðandi Vest-
fjarðaveg,“ segir hún.

„Það sem ég vil virkilega sjá
er að það verði tekin stærri
skref varðandi jöfnun búsetu-
skilyrða í landinu. Við gerðum
það sem við gátum á kjör-
tímabilinu, bæði hvað varðar
niðurgreiðslur vegna jöfnunar
húsahitunarkostnaðar, strand-
veiðarnar skipta líka miklu og
svo reyndum við að klára þessi
vandræðamál vegna deilna við
landeigendur í Teigsskógi með
því að fara aðra leið. Byggðin
bara þolir ekki meiri bið og
óvissan sem Teigsskógarleiðin
myndi valda næstu árin í kæru-
ferlum og landnámi er ekki
forsvaranleg. Því liggur í dag
önnur tillaga fyrir hjá Vega-
gerðinni. Sú leið skilar því að
það verði búið að malbika frá
Patreksfirði til Reykjavíkur að
sex árum liðnum.“

arnaldur@bb.is

Nú gefst tími til
fræðimennsku

og skrifta

hvernig fór árið 2008 og hef
áhyggjur af því hvaða afleið-
ingar það getur haft fyrir sam-
félagið ef Framsóknarflokkur-
inn ætlar að uppfylla þau
gylliboð sem hann gaf fyrir
kosningarnar. Þá hef ég
áhyggjur af hækkandi verð-
bólgu, þensluáhrifum og
óstöðugleika í efnahagslífinu.

Svo hefur alveg gleymst að
taka tillit til þess að það er stór
hluti Íslendinga sem skuldar
ekki neitt, á innistæður í
bönkum og eignir. Sá hópur
hefur ekki fengið neina aðstoð
og mun bera uppi allar að-
gerðir sem gripið verður til við
að bæta stöðu stórskuldara. Þar
á meðal auðmanna sem skuld-
uðu mikið,“ segir Ólína Þor-
varðardóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar í Norðvestur-
kjördæmi á síðasta kjörtíma-
bili. Hún heldur ekki þingsæti
sínu eftir kosningarnar.

Ólína er hrædd um að kosn-
ingaloforð Framsóknarflokks-
ins hafi ekki verið hugsuð til
enda með þessari miklu kröfu
að aðstoða skuldug heimili.
„Stór hluti heimila telur að þau
muni fá úrlausn sinna mála
aftur í tímann. Við það verður
aldrei hægt að standa. Við
sjáum hvað Sigmundur er
fljótur að bakka, hann lætur
ekki á þetta reyna í stjórnar-
myndunarviðræðum. Það sýnir
hversu mikil innistæða var fyrir
þessum loforðum. Við reynd-
um að vara við þessu en það
var bara ekki hlustað,“ segir
hún.

„Annars er ég nú bara í góðu
skapi þannig lagað. Þetta var
mjög lærdómsríkur tími, síð-
ustu fjögur ár, og ég er stolt af
mörgu sem hefur áunnist á
þessu kjörtímabili þótt ekki
hafi allt gengið upp sem ég
hafði viljað. Ég er þakklát
mínu stuðningsfólki og þeir
sem veittu mér lið bæði í
kosningabaráttunni og á kjör-
tímabilinu við úrlausn ýmissa
mála. Það er líka ljóst að þau
góðu verk sem Samfylkingin
stóð að náðu ekki eyrum al-
mennings. Það er eitthvað sem
Samfylkingin þarf að horfast í
augu við og hugleiða hvernig
hún tekur á því sem flokkur,“
segir Ólína.

Aðspurð um hvað taki við
þegar þingmennsku hennar er
lokið að sinni segir hún: „Það
er þannig í lífinu að þegar einar
dyr lokast, þá opnast yfirleitt
aðrar, og nú bíður eitthvað
spennandi og skemmtilegt. Ég
mun finna mér eitthvað til
viðurværis og dundurs. Það er
aldrei að vita nema ég snúi mér
aftur að fræðimennsku, ég hef
vanrækt það undanfarinn
áratug. Það hefur ekki gefist
tími til þess undanfarin árin og
mig langar að snúa mér að því
aftur og skriftum.“

hordur@bb.is

„Ég get alveg látið
heyra í mér“

Hanna hefur haft í nógu að
snúast á þessum tímamótum.

Hún er yngsti þingmaður
sem Ísland hefur alið, 21 árs.

kenndi starfið, og það var ekki
bara því að það væru að koma
kosningar heldur er þetta fyrst
og síðast ungmennafélagsand-
inn sem er á sveimi í flokknum
um þessar mundir.“

Metið sem Hanna sló átti
áður Gunnar Thoroddsen fyrr-
um forsætisráðherra, en hann
var 23 ára og 177 daga er hann
var kosinn á þing fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn árið 1934.
Birkir Jón Jónsson var 23 ára
og 290 daga þegar hann var
kjörinn á þing árið 2003 fyrir
Framsóknarflokkinn og Ragn-
ar Arnalds var 24 ára og 336
daga er hann var kjörinn á þing
árið 1963 fyrir Alþýðubanda-
lagið. Hanna verður 22 ára
þann 28. júní eða eftir tvo
mánuði.

arnaldur@bb.is

Einar Kristinn segir upp-
byggingarstarfið framundan

vera meginverkefnið.

„Nú tekur við upp-
byggingarstarf“

Bjarna Benediktssonar. „Nú
tekur við uppbyggingarstarf í
þágu þings og þjóðar, bæði við
landsstjórnina og innan flokks-
ins.“

Aðspurður um hvort ekki
vanti fleiri Vestfirðinga í fram-
varðarsveit flokksins, í ljósi
þess að Eyrún náði ekki inn,
segir Einar það ekki megin-
atriði hvaðan fólk sé. „En það
má um leið segja að uppbótar-
þingmaður okkar Vestfirðinga
með búsetu í Reykjavík sé
Illugi Gunnarsson. Hann hefur
mjög góðan skilning á okkar
högum sem hér búum.“

arnaldur@bb.is

Lilja Rafney:
Björt og vongóð

Lilja óskar þess að árangri
kjörtímabilsins verði ekki
glutrað niður á kosninga-

fylleríi hrunflokkanna.

Ólína Þorvarðardóttir.

„Mér finnst það sorgleg
niðurstaða að þjóðin skuli hafa
kosið yfir sig þá tvo flokka
sem báru mesta ábyrgð á því

Á kosninganótt setti Jó-
hanna María Sigmundsdóttir
met, en hún er yngst allra sem
hafa náð kjöri til setu á Alþingi
Íslendinga. En Jóhanna María
er ekki aðeins yngsti þingmað-
ur sem hefur náð kjöri í sögu
lýðveldisins heldur og sauð-
fjárbóndi á Látrum í Mjóafirði
í Ísafjarðardjúpi, auk þess starf-
andi formaður Félags ungra
bænda og varaformaður Félags
ungra framsóknarmanna.

Fyrir kosningar þegar kann-
anir sýndu að hún gæti jafnvel
komist inn á þing tók hún því
með miklu jafnaðargeði og
jafnvel þegar hún lagðist til
svefns á kosninganótt var hún
ekki viss um að vakna sem
þingmaður. Jóhanna María,
eða Hanna eins og hún er
jafnan kölluð, er full þakklætis
og horfir brött fram á við.

„Þeir vita það samflokks-
menn mínir, sérstaklega af
þeim ferðalögum sem við höf-
um verið á saman í aðdraganda
kosninganna, að ég get alveg
látið heyra í mér,“ segir Hanna,
en á facebooksíðu sagði hún
að nú hæfist vinnan loks fyrir
alvöru. „Ég hefði ekki boðið
mig fram í þetta verkefni nema
ég treysti mér til að vinna heils
hugar að þeim málefnum sem
að við höfum sett á oddinn í
þessari kosningabaráttu. Þar
eru hagsmunir heimilanna í
landinu í forgrunni, en síðan
stór mál önnur sem standa
hjarta mínu nærri og ég hef
unnið að í málefnavinnu
flokksins.“

Hanna María segir að hún
væri ekki komin í þá stöðu sem
nú er raunin nema fyrir ómetan-
legan stuðning sinna nánustu.
Þeir hafi fórnað tíma og orku í
þágu góðs málstaðar, sam-
vinnuhugsjónarinnar. Hún sé
lykillinn að því gefandi og
hvetjandi starfi sem einkenni
flokksstarfið í dag, bæði með
ungum framsóknarmönnum en
líka á flokksþinginu sem fram
fór í febrúar.

„Á flokksþinginu var algjör-
lega ljóst að það væri bjartsýni,
áræðni og jákvæðni sem ein-

„Það markmið sem við sett-
um okkur í þessari kosninga-
baráttu hér í Norðvesturkjör-
dæmi, að tryggja Eyrúnu Ingi-
björgu Sigþórsdóttur sæti á
Alþingi Íslendinga, náðist því
miður ekki,“ segir Einar Krist-
inn Guðfinnsson, annar þing-
maður Norðvesturkjördæmis
og oddviti Sjálfstæðisflokksins
í kjördæminu. Að hans mati
var samt sem áður gríðarlega
gott starf unnið af öllum flokks-
félögunum í kjördæminu í
þágu flokksins og ekki síst af
hálfu Eyrúnar og félaga.

„Fyrir framlag alls þessa
góða fólks erum við innilega
þakklát og höfum sem vega-
nesti í þá miklu vinnu sem fer í
hönd. Eyrún hefur sýnt það og
sannað í störfum sínum að
sveitarstjórnarmálum og fyrir
flokkinn, að hún á fullt erindi
á Alþingi Íslendinga og því
súrt í broti að markmiðið hafi
ekki náðst. Þó tel ég raunar
árangurinn í kjördæminu við-
unandi í ljósi aðstæðna og
miðað við landið í heild. Við
bættum lítillega við okkur
þegar miðað er við síðustu
kosningar.“

Einar Kristinn segir Sjálf-
stæðisflokkinn hafa glímt við
mótvind allstóran hluta kosn-
ingabaráttunnar þó að hún hafi
farið að snúast á síðari hlutan-
um eftir vasklega framgöngu

„Ég er auðvitað fyrst og
fremst björt, þakklát og vongóð
um að við öll sem kosin vorum
eigum eftir að skila góðum
verkum í þágu lands og þjóð-
ar,“ segir Lilja Rafney Magnús-
dóttir á Suðureyri, þingmaður
Vinstri grænna, um úrslit kosn-
inganna. „Við fundum ótrú-
lega góðan meðbyr síðustu
vikuna og bjuggumst ekki við
því að kosningin yrði jafn tæp
og raun ber vitni. Mér hefur
verið sagt að það hafi bara
munað um 50 atkvæðum að ég
næði aftur inn sem kjördæma-
kjörinn þingmaður, en ég er
bara þakklát fyrir baráttu félaga
minna sem skilar okkar á end-
anum að minnsta kosti mann-
inum inn.“

 Vinstri grænir unnu kosn-
ingasigur árið 2009 og komu
þremur mönnum inn í kjör-
dæminu, en tveir þeirra gengu
úr flokknum á kjörtímabilinu,
Ásmundur Einar Daðason og
Jón Bjarnason. Ásmundur
endurheimti sæti sitt á Alþingi
í framboði fyrir Framsóknar-
flokkinn en hann vann kosn-
ingasigur í kjördæminu og fór
úr einum manni í fjóra. Í ljósi
tæprar kosningar túlkar Lilja
niðurstöðuna þó sem varnar-
sigur því flokkurinn sé nærri
því fylgi sem hann var með
árið 2007.

„Þetta hefur auðvitað mikil
áhrif á framgang listans að vera
berjast við tvo fyrrum félaga á
öðrum listum og viðbúið að
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Perlur Ísafjarðarbæjar

Spurning vikunnar

Ertu búin(n) að ákveða hvað þú ætlar að kjósa?

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

Alls svöruðu 771.
Já sögðu 372 eða 48%
Nei sögðu 399 eða 52%

Með hverju árinu sem líður verður æ ljósara hvílíkt gæfuspor var
stigið þegar að gömlu húsin í Neðstakaupstað voru friðuð og þeim
forðað frá eyðilegginu. Segja má að húsin hafi verið farin að syngja
sitt síðasta sakir aldurs og langtíma afskiptaleysis, en þau voru
byggð á árunum frá 1757 til 1784. Það var hins vegar ekki fyrr en
árið 1975, sem bæjarstjórn Ísafjarðar tók fyrstu skrefin. Með þeim
hófst vegferð sem hefur sýnt sig að skiptir bæjarfélagið miklu máli,
enda viðfangsefnið einstakt: varðveisla einu samstæðu þyrpingar
verslunarhúsa á Íslandi frá tímum dönsku einokunarinnar.

Húsaþyrpingin í Neðstakaupstað er eitt helsta aðdráttarafl Ísa-
fjarðar, þótt vissulega sé sitthvað fleira í boði, til að mynda miðbæjar-
kjarninn, sem útlendingar hafa haft á orði að gefi bænum örlítið
yfirbragð heimsborgar. Í nokkur ár hefur Neðstikaupstaðurinn státað
sig af ,,nýju“ húsi, sem auðveldlega verður ekki greint frá gömlu
húsunum, við fyrstu sýn. Við það á eftir að rísa tengibygging, fram-
tíðarhúsnæði Byggðasafns Vestfjarða. Sú bygging er fyrir löngu
tímabær. Óviðunandi er að Byggðasafnið skuli að stórum hluta vera
á bak við lás og slá, hvað aðgengi almennings varðar. Líkanið af
byggðinni á hinni fornu Eyri við Skutulsfjörð, eins og hún var þegar
Ísafjarðarkaupstaður (nú Ísafjarðarbær) fékk kaupstaðarréttindi 1786,
er þó hægt að bera augum í Stjórnsýsluhúsinu

Annað gæfuspor var stigið þegar horfið frá því að klastra
einhverjum rangölum við gamla sjúkrahúsið, Safnahúsið, sem er ein
helsta perla bæjarins. Afar vel hefur tekist að koma bóka- og skjala-
safninu þar fyrir; innréttingarnar sérlega vel heppnaðar og í heild
hefur náðst að skapa einstakt andrúmsloft, sem hæfir slíkum söfnum.
Enn eitt gæfusporið er Edinborgarhúsið. Hver myndi ekki sakna
þess ef á hinn veginn hefði farið?

Aðalsmerki Ísafjarðarbæjar er svo Silfurtorgið, sem tekið hefur
stakkaskiptum frá því ,,prófessorinn“ (sennilega eitt virðulegasta
heiti sem ljósastaur hefur hlotnast) trónaði þar. Það eru ekki mörg
bæjarfélög af stærðargráðu Ísafjarðarbæjar, sem státa af slíkum
miðbæ.

Bygging safnahússins í Neðstakaupstað er aðkallandi. Þegar það
er risið opnast möguleikar til margvíslegrar nýtingar í tengslum við
gamla ,,þorpið“ í Neðstakaupstað. Það á að þétta byggð á eyrinni, en
við þá iðju verður að gæta að gamli bærinn glati ekki yfirbragðinu,
sem skapar honum sérstöðu. s.h.

Kvikmyndaverkefni á
Flateyri á tíu ára fresti

„Ónefnd kvikmynd“ verður
tekin upp á Flateyri við Önundar-
fjörð og hefjast tökur 28. maí.
Tökurnar munu standa yfir í sex
vikur og má því gera ráð fyrir að
þriðja kvikmyndin sem að megn-
inu er tekin upp á Flateyri líti
dagsins ljós fyrr en síðar. „Við
erum bara að breyta um nafn á
því handriti sem verið er að vinna
út frá,“ segir handritshöfundurinn
Huldar Breiðfjörð sem hefur átt
hús á Flateyri síðustu ár og notið
innblásturs frá staðnum.  Myndin
fjallar um ungan mann sem býr í
smábæ á Vestfjörðum og fær föð-

ur sinn í heimsókn en þeir Björn
Thors og Ísfirðingurinn Helgi
Björnsson fara með hlutverk
þeirra feðga.

Í myndinni eru 7-8 aðalleikarar
en umstangið í kringum kvik-
myndagerðina er felur í sér starfs-
lið að auki uppá um 20 manns.
Eins og margir muna hafa tvær
aðrar kvikmyndir verið teknar
að megninu til á Flateyri og það
raunar á tíu ára fresti.  Kvikmynd
Ásdísar Thoroddsen „Ingaló“ var
tekin upp árið 1992 en „Í faðmi
Hafsins“ eftir Lýð Árnason árið
2001.

BB mun fjalla ítarlegar um
verkefnið á næstu vikum en
framleiðendur myndarinnar eru
þeir Þórir Snær Sigurjónsson
(kenndur við ZIK ZAK) og Sindri
Kjartansson sem Ísfirðingum er
að góðu kunnur enda sonur Kjart-
ans Sigurjónssonar fyrrum kenn-
ara og organista á Ísafirði.  Leik-
stjóri er Hafsteinn Gunnar Sig-
urðsson sem áður hefur leikstýrt
myndinni „Á annan veg“ sem
hlotið hefur góða dóma víðs veg-
ar um lönd og verið endurgerð
vestan hafs.

– arnaldur@bb.is

„Sjóstangveiðivertíðin hjá er-
lendum ferðamönnum hefst í lok
apríl. Síðan förum við á fullt með
sjóstangveiðiverkefni fyrir al-
menna ferðamenn 1. júní þar sem
við bjóðum upp á sjóstangveiði-
ferðir með skipstjóra og öllum
búnaði,“ segir Steinþór Bjarni
Kristjánsson, framkvæmdastjóri
Iceland Pro Fishing á Flateyri.
„Veiðitímabilið stendur fram yfir
miðjan ágúst eða þar til ferða-

mennirnir hverfa af svæðinu,“
segir Steinþór Bjarni. Flestir er-
lendu ferðamannanna koma frá
Þýskalandi.

„Það hefur farið minnkandi að
þýsku ferðamennirnir komi með
kost með sér. Við bjóðum upp á
fæði í Vagninum á Flateyri og
það hefur færst í aukana að þeir
kaupi allt upp í fullt fæði. Þetta
hefur breyst mikið í seinni tíð,“
segir Steinþór Bjarni. Ferðamenn

skilja meira eftir sig með þessum
aðgerðum, að sögn Steinþórs
Bjarna, en meira verður gert í að
koma upplýsingum til sjóstang-
veiðimanna um aðra afþreyingu
á svæðinu þegar bræla er og þeir
komast ekki til veiða. „Við viljum
að þeir séu vel upplýstir um aðra
möguleika þegar landlega er. Það
er ýmislegt hægt að gera en því
hefur ekki verið haldið nógu vel
að þeim,“ segir Steinþór Bjarni.

Skilja meira eftir sig

„Það er tómt mál að tala um
einhver jarðgöng á milli suður-
og norðurfjarðanna fyrr en við
sjáum eitthvað gerast. Og ef
Álftafjarðargöngin kæmu til sög-
unnar myndu samgöngur batna
mikið,“ segir Jón Reynir Sigur-
vinsson, skólameistari Mennta-
skólans á Ísafirði, en hann telur
að stjórnvöld þurfi aðhald til að
fylgja eftir áætlunum um jarð-
gangagerð þótt framkvæmdir séu
á samgönguáætlun. „Brúin yfir

Mjóafjörð var lengi inni á sam-
gönguáætlun og var slegin af.
Það er jafn auðvelt að slá verkefni
af eins og að setja þau inn á áætl-
un. En þetta er auðvitað æski-
legt,“ segir Jón Reynir, en hann
telur að bættar samgöngur komi
Menntaskólanum til góða. „Eftir
því sem það verður auðveldara
fyrir nemendur að ferðast á milli
heimilis og skóla, því betra, það
segir sig sjálft.“

„Landfræðileg staða gerir það

að verkum að suðurhluti Vest-
fjarða vill frekar tengjast Fram-
haldsskólanum í Grundarfirði,
sem er bara eðlilegt, samgöngur
eru ekki góðar hér á milli. Það er
auðveldara fyrir Patreksfirðinga
að fara til Reykjavíkur en hingað.
Á Hólmavík er líka hefð fyrir því
að horfa frekar annað en hingað.
Niðurstaða þeirra varðandi fram-
haldsdeild var sú að þeir tengjast
framhaldsskólanum á Sauðár-
króki,“ segir Jón Reynir.

Bættar samgöngur
koma skólanum til góða
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Vestfirsk kvikmynd í fullri
lengd eftir Ísfirðinginn Fjölnir
Baldursson verður tekin upp í
sumar. Áætlað er að taka upp í
þrjá daga í maí en megnið af
myndinni verður tekið upp í
haust. „Það þarf margar hendur
til að gera kvikmynd og við erum
að leggjast saman á eitt með að
gera skemmtilega hluti saman, “
segir Fjölnir en sá hópur sem
stendur að myndinni  stóð á bak
við One Scene sem sýnd var í
Ísafjarðarbíó í desember.

„Við byggjum á þeirri reynslu
og munum geta gert gott verk
með þennan góða hóp,“ segir
Fjölnir. Í myndinni er lögð áher-
sla á að sýna margar af náttúru-
perlum Vestfjarða og komið
verður við í allflestum bæjarfé-

lögum á norðanverðum Vestfjörð-
um.  Fjármögnun myndarinnar
er á áætlun og hópurinn bjart-
sýnn. Vinnuheiti myndarinnar er
Morð í morgunmat en aðalsögu-
hetja myndarinnar er gamall vest-
firskur lögreglumaður sem nýbú-
inn er að fá unga aðstoðarkonu
að sunnan til liðs við sig. Hann
beitir óhefðbundnum rannsókn-
araðferðum og hefur litla trú á
yfirheyrslum eða almennri rögg-
semi.  Sagan gerist á norðan-
verðum Vestfjörðum. Myndin er
í svokölluðuðum „Film Noir“ stíl
þar sem vestfirsk sérviska er í for-
grunni sem og dýrkun Vestfirð-
inga á þrjósku og þvermósku, að
sögn Fjölnis, sem jafnframt leik-
stýrir myndinni.

– arnaldur@bb.is

Morð í morgunmat

„Eitt af því sem fólk spyr um á
veturna, þegar það er að skipu-
leggja ferðir sínar hingað vestur,
er hvort það þurfi nokkuð að bóka
gistingu fyrirfram. Ég ráðlegg
þeim alltaf, sérstaklega ef um
sérþarfir er að ræða, að ganga frá
öllu tímalega. Ef við tökum júlí
sem dæmi, sem er hápunkturinn
á ferðamannatímanum, er oft erf-
itt að finna gistingu fyrir fólk á
norðanverðum Vestfjörðum.
Fólk kemur oft af götunni og
ætlar að finna sér gistingu á svæð-
inu þá nótt, það gerist á hverjum
degi allt sumarið,“ segir Heimir
Hansson, forstöðumaður upplýs-
ingamiðstöðvar ferðamála á

Ísafirði, aðspurður um hvort næg
gisting sé í boði fyrir ferðamenn
á Vestfjörðum yfir sumartímann.

Margir ferðamenn áætla að
næg gisting sé á svæðinu og því
þurfi ekki að skipuleggja ferðir
sínar langt fram í tímann. „Stund-
um hringir einhver sem er staddur
einhvers staðar á Vestfjörðum
og segir: „Ég er hér og vantar
gistingu í nótt.“ Það hefur alltaf
gengið upp hingað til að finna
gistingu fyrir fólk, en það er ekki
alltaf eins og fólk hefði ætlað sér
að gista. Stundum þarf fólk að
keyra á milli staða eða taka öðru-
vísi gistingu en til stóð,“ segir
Heimir.               – hordur@bb.is

Ferðamenn trassa
að bóka gistingu

„SaveTravel var mikið notað
síðastliðið sumar og þá fyrst og
fremst af útlendingum. Fólk sem
fór í göngur á Hornstrandir og
aðra staði í óbyggðum, kom við
á upplýsingamiðstöðinni til að
nota tölvuna og skrá sig,“ segir
Heimir Hansson, forstöðumaður
upplýsingarmiðstöðvar ferða-
mála á Ísafirði, en ferðamenn
eiga þess kost að láta fylgjast
með því hvort þeiri skili sér úr
ferðum á áætluðum tíma. Slysa-
varnafélagið Landsbjörg og Neyð-
arlínan hafa sett upp kerfi sem
vaktar ferðir ferðafólks. Viðkom-
andi þarf þá að skrá sig á vegnum

savetravel.is og fylla út persónu-
legar upplýsingar og ferðaáætlun.

Undir lok skráningarinnar
býðst fólki að velja ferðavöktun
og skrá inn tímasetningu á heim-
komu. Hann var sent SMS í sím-
ann sinn eða tölvupóst sem notar
til að láta vita þegar ferðinni er
lokið. Ef það gerist ekki fær
Neyðarlínan skilaboð og hringir
í viðkomandi. Náist ekki í ferða-
manninn er brugðist við á viðeig-
andi hátt. Að auki er þjónustan
tengd við 112 Iceland appið
þannig að ef viðkomandi hefur
notað það má sjá síðustu staðsetn-
ingu.

„Sem betur fer held ég að ekki
hafi komið upp þær aðstæður að
á þetta hafi reynt. Það skiluðu
sér allir heilir til baka en ég varð
var við að fólki líður betur með
að fara af stað í óbyggðir ef það
hefur eitthvert öryggisnet,“ segir
Heimir. Hann segir Íslendinga
nota síður þjónustu af þessu tagi,
enda láta þeir frekar vita heima
hjá sér áður en þeir leggja af
stað.

Björgunarsveitir á Íslandi hafa
haft nóg að gera undanfarin ár
við að leita að erlendum ferða-
mönnum sem týnast í óbyggðum.
Með auknum fjölda ferðamanna

eykst hættan á að slys geti átt sér
stað og menn týnst eða verða úti.
Safetravel vefurinn var vel kynnt-
ur í fyrravor, að sögn Heimis, og
bæklingum dreift í gegnum

upplýsingamiðstöðvar.  Erlendir
ferðamenn voru vel upplýstir og
nýttu sér þjónustuna sem vonandi
skilar sér í aukni öryggi á ferða-
lögum.               – hordur@bb.is

Fylgst með ferðamönnum
Göngugarpar á Hornbjargi.
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Sumarið er okkar

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

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

Það er mikill léttir að vera laus undan kosningum. Sannast
sagna er fremur leiðingjarnt að heyra annars ágætasta fólk lofa
endalaust upp í ermina á sér. Svo vel færi ættu stjórnmálamenn að
ganga í stutterma skyrtum, svo ekki sé pláss fyrir innistæðulaus
loforð í ermum þeirra. Nú tekur við tímabil aðgerðarleysis, nema
hjá þeim sem hljóta ráðherradóm. Nýir ráðherrar verða uppteknir
við að máta sig við stólana og þeytast um landið þvert og endi-
langt til að sannfæra sjálfa sig og kjósendur um hve allir hafi verið
lánsamir að einmitt þeir skyldu taka að sér þessi mikilvægu trún-
aðarstörf fyrir þjóðina, sem beðið hefur í ofvæni eftir þeim. Þeir
munu leysa vandamál okkar. Kannski hafa þeir tíma fyrir slík
smámál eins og að gera þjóðinni gagn þegar af þeim rennur sigur-
víman.

Hinir sem sitja í kuldanum munu sjá þeim nýju flest til foráttu.
Ofan á allt annað séu þeir vankunnandi og hafi litla reynslu og
sjái ekki aðalatriðin í úrlausnarefnum þjóðarinnar. Svo líður
sumar aðgerðarleysis ef frá verða taldar afar nauðsynlegar utan-
landsferðir nýrra ráðherra því í útlöndum bíða menn í ofvæni eftir
að hitta þá og kynnast snilld þeirra. Meðan fær þjóðin tækifæri til
þess að fara í sumarleyfi og jafna sig á þessu áfallinu, sem kosn-

ingar venjulega eru eða þannig. Svo þarf þjóðin að búa sig undir
algerlega nýjan stjórnunarstíl þar sem öllu verður kippt í liðinn.
Haustið verður því tími pólitískra átaka á Alþingi venju samkvæmt,
en ekki má gleyma 100 daga reglunni. Ný ríkisstjórn fær grið og
aðeins hæfilegar skammir framan af og svo er að sjá hvernig tekst
til með fjárlögin. Þá mun koma í ljós að svigrúm er lítið eða álíka
og hjá sjúklingum sem sumir hverjir verða að taka lán fyrir lyfjum
eftir nýjustu breytingar á greiðslureglum Sjúkratrygginga Íslands.

Því miður er trygging fyrir því að nýjir pólitíkusar reynist vand-
anum vaxnir minni en engin. Við sitjum uppi með venjubundnar
tafir við afgreiðslu fjárlaga og því fleiri sem koma að ríkistjórn því
verri verða hrossakaupin í þingsal og bakherbergjum. En við skul-
um engu kvíða. Vonandi fáum við frið fyrir pólitíkinni í sólskini
komandi sumars og söfnum vítamínum í kroppinn til þess að
byggja okkur upp fyrir næstu lotu, sem verður ekki mjög frábrugðin
því sem við höfum átt að venjast síðustu fjögur árin. Blærinn
verður kannski eilítið annar, en innihaldið svipað og sennilega jafn
gagnslaust. Þá er gott að muna máltækið: ,,Guð hjálpar þeim sem
hjálpar sér sjálfur“. Látum pólitíkina ekki eyðileggja hina óþrjótandi
bjartsýni og seiglu Íslendinga. Gleðileg sumarfrí.

Sautján af 73
íbúðum í leigu

Borholan á Laugum, 5-6 kíló-
metra frá Suðureyri, hefur verið
biluð í nokkurn tíma og enn er
ekki vitað hvenær hægt verður
að taka hana aftur í notkun. „Búið
er að endurnýja allt í holunni,
dælur og slíkt. Vandamál eru í
einu hólfi sem við erum ekki bún-
ir að leysa. Við ætlum að gera
eina tilraun í viðbót og ef það

gengur ekki verðum við að taka
dæluna aftur upp og bora holuna
upp á nýtt. Það er ekki víst að
það sé hagkvæmt. Við erum að
reyna að skilgreina vandann og
gera tilraunir með dæluna niðri í
holunni en við verðum líklega að
taka hana upp, hvað sem tilraunin
segir okkur,“ segir Sölvi Sólbergs-
son, framkvæmdastjóri orku-

sviðs Orkubús Vestfjarða um
ástand holunnar og gang við-
gerða.

„Mikið er af stálrusli í holunni
frá gamalli tíð, við vitum ekki
ennþá ástandið á henni. Það er
eflaust mikið um útfellingar niðri
í holunni en hún fékk í sig mikinn
sjó þegar hún var ofkeyrð. Þá
dugði ekki jarðhitinn fyrir byggð-

ina og farið var út í að tvöfalda
dreifikerfið og byggja kyndistöð
en jarðhitinn var notaður sem
forhitari. Trúlega hefur eitthvað
sest inn á holuna og það er að
trufla okkur núna,“ segir Sölvi
Sólbergsson, framkvæmdastjóri
orkusviðs en ekki er ljóst hve-
nær holan kemst aftur í gagnið.

– hordur@bb.is

Óvíst með opnun borholu

Bolungarvík í blóma
„Það er uppgangur á svæðinu,

frjótt fólk á staðnum og fólk sem
hefur sótt sér menntun er að nýta
hana. Ég held að þetta hafi góð
áhrif á bæjarsálina. Fólk finnur
ákveðinn drifkraft í gangi og Bol-
víkingum er að fjölga. Það er
fjölgun skólanum þannig að okk-
ur finnst þetta vera frekar á upp-
leið hjá okkur. Sjávarútvegurinn
hefur verið í uppsveiflu á undan-
förnum árum, landaður afli er

meiri og menn auka við kvótann.
Meiri umsvif hafa verið á höfn-
inni á undanförnum árum og það
er nú okkar helsta atvinnugrein,
sjávarútvegurinn,“ segir Elías
Jónatansson, bæjarstjóri í Bol-
ungarvík, en mikill drifkraftur hef-
ur verið í Bolvíkingum að undan-
förnu sem hefur skilað sér í
nokkrum flottum nýsköpunar-
verkefnum.

Fyrirtækið Arna ehf. er að hefja
framleiðslu á mjólkurvörum fyrir
fólk með mjólkuróþol, True West
er að koma af stað framleiðslu á
náttúrulegri fiskiolíu og fyrirtæk-
ið Icelandic Fish Export vinnur
að rekjanleikakerfi fyrir íslensk-
an fisk sem seldur er til erlendra
veitingastaða, svo eitthvað sé
nefnt.

„Ég er alltaf að heyra fréttir af

því að einhverjir íbúar séu að
bætast við. Það er að fjölga fólki
í bænum og fjölskyldur eru flytja
hingað. Grunnskólinn getur tekið
við miklu fleiri nemendum, hann
er byggður fyrir miklu fleira fólk.
Leikskólinn er á tveimur stöðum
í dag en við erum farin að huga
að stækkun og hafa hann á einum
stað þótt ekki sé búið að taka
ákvörðun um það ennþá. Arki-

tektar eru að vinna teikningar
fyrir slíka stækkun en starfs-
mönnum skólans og bæjarfulltrú-
um hefur gefist kostur á að rýna
þær teikningar og koma sínum
hugmyndum að,“ segir Elías.

Fasteignaverð hefur einnig
hækkað á svæðinu en það er í
takt við uppsveiflu bæjarins, að
sögn Elíasar.

– hordur@bb.is

Í lok síðasta mánaðar átti
Íbúðalánasjóður 2.377 fast-
eignir um land allt, þar af 73
á Vestfjörðum. Sautján íbúð-
ir á Vestfjörðum eru í út-
leigu, fimmtán eru óíbúðar-
hæfar, fjörutíu eru auðar og
mál einnar íbúðar er í vinn-
slu. Á landinu öllu leigir
Íbúðalánasjóður út 981 íbúð.
Í mánaðarskýrslu Íbúðalána-
sjóðs segir að langflestar
íbúðanna séu leigðar til fjöl-
skyldna og einstaklinga sem
dvöldu í íbúðunum þegar
Íbúðalánasjóður eignaðist
þær. Sjóðurinn hefur einnig
heimild til að leigja út eignir
í almennri útleigu á þeim
svæðum þar sem skortur er
á leiguhúsnæði.

Þótt 40 íbúðir séu auðar á
Vestfjörðum er ekki þar með
sagt að þær séu hæfar til
útleigu, þ.e. að þær uppfylli
þau skilyrði og reglugerðir
sem gilda um slíkt.
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Pílagr
merkilegt hvað ég kynntist
mörgum Finnum sem höfðu
lent í svo ótrúlegum hlutum í
lífinu, hvað það hafði verið
þeim erfitt, og hvað þeir
glímdu við það af miklu
æðruleysi. Þar kom saunan
sterkt inn, menn opnuðu sig
og glímdu við sín mál í guf-
unni. Einn vinur minn, sem
var prestur, sagði við mig eitt
kvöldið að hann þyrfti að fara
og hitta hóp af sígaunum í
sauna til að sætta tvo hópa.
Einn úr öðrum hópnum hafði
skotið annan úr hinum hópn-
um og þeir ætluðu að fara
að slátra hverjir öðrum. En
þökk sé saunabaðinu, þá
bjargaði vinur minn málun-
um. Þannig var þetta á hverj-
um degi, allt annað en það
sem við þekkjum hér á Ís-
landi,“ segir Daníel.

Ílentist á EnglandiÍlentist á EnglandiÍlentist á EnglandiÍlentist á EnglandiÍlentist á Englandi
„Leið mín lá til Englands en

ég hafði oft komið þangað
og ætlaði ekki að vera þar
lengi en ílentist í þrjá mánuði.
Þegar ég kom áttaði ég mig
á hvað ég gat lært margt af
Englendingum og kynntist
mörgu fróðlegu fólki þar. Ég
flakkaði um Bretland og hitti
mann í London sem bjó í
Norður-Wales. Hann bauð
mér að heimsækja sig, sem
ég gerði, og dvaldi um stund
í heimabæ hans sem var
smábær við norðurströndina.
Hann var að breyta gömlu
hóteli í listasmiðju og öll
strönd Norður-Wales var að
hjálpa honum. Allir voru svo
spenntir yfir þessu, ég var
með þeim í nokkra daga og
það var eins og að taka þátt
í ævintýri, eins og að vera í
sjónvarpsþætti þar sem allir
koma og eru að gera eitt-
hvað. Ég myndi vilja sjá þetta
gerast á hverjum degi, að
við hjálpumst að sem samfé-
lag, og þess vegna leita ég
frekar í minni samfélög til að
læra af þeim og miðla til
þeirra.“

Daníel dvaldi einnig í tvær
vikur í 300 manna samfélagi
á Suður-Englandi sem lifir eftir
fjallræðu Jesú Krists, þar sem
þau fyrirgefa öllum og elska
alla. „Þau eru með sjálfs-
þurftabúskap og leikfanga-
verksmiðju. Ég hafði alltaf
flokkað hugmyndir um ná-
ungakærleika og fullkomið
samfélag sem einhvers konar

Daníel Steingrímsson er 27
ára Vestmannaeyingur, fædd-
ur þar og uppalinn. Hann
flutti ungur til Belgíu til að
leggja stund á guðfræðinám
og kláraði síðan masters-
gráðu í guðfræði við Háskóla
Íslands. Hann bjó í nokkur ár
í Reykjavík en flakkaði annað
slagið á milli staða, dvaldi
mánuð hér og mánuð þar, á
milli þess sem hann stundaði
námið. Hann tók svo af skarið
síðasta haust og hélt í píla-
grímsferð án þess að ákveða
tilgang ferðarinnar fyrirfram
eða hvert hann ætlaði að
fara.

„Það blundaði alltaf í mér
einhver ævintýraþrá, ég vildi
alltaf læra eitthvað nýtt og
fór oftast á staði til að kynnast
fólki og dvelja. Síðasta haust
ætlaði ég í skóla til að afla
mér kennsluréttinda, þar sem
samfélagið sagði mér að ég
þyrfti nú að fá mér vinnu, og
enga vinnu fær maður með
guðfræðimenntun. Daginn
áður en skólinn byrjaði fann
ég að ég þurfti að fara út og
nokkrum vikum seinna var
ég búinn að selja og gefa
mest af mínu dóti, losa mig
við íbúðina, og lagði af stað.“

Sauna-krafturSauna-krafturSauna-krafturSauna-krafturSauna-kraftur
„Ég fór fyrst til Finnlands

þar sem ég dvaldi í einn
mánuð, fór í sauna annan
hvern dag og baðaði mig í
köldum vötnum. Þegar ég
lagði af stað vissi ég ekki
hversu lengi ég yrði í burtu
frá Íslandi, hvort ég myndi
staldra einhvers staðar við í
vinnu eða hvert ég myndi
fara. Mig langaði til að leyfa
því að gerast sem ætti að
verða. Ég fór ekki endilega
til að upplifa eitthvað sjálfur
eða til að gera eitthvað eins
og fólk sækist eftir sem fer í
Asíuferð, heldur langaði mig
að kynnast fólki, taka þátt í
lífi þess og læra af því,“ segir
Daníel, en hann vakti mikla
athygli þar sem hann gekk
um í borg sem er aðeins
stærri en Reykjavík. Finnarnir
horfðu á eftir honum og þótti
hann mjög áhugaverður,
enda kynntist hann mörgu
fólki þar.

„Það var mjög gaman fyrir
mig að kynnst Finnunum, þeir
eru ekta fólk. Mér fannst

ídealisma og draumhyggju,
en eftir að hafa verið þarna
og séð hvernig fólk fyrirgaf
og tókst á við erfiðustu mál
er ég byrjaður að hafa meiri
von fyrir okkar samfélag. Að
þegar við leggjum okkar
hagsmuni til hliðar og tökum
upp hagsmuni, eða velferð,
náungans og hættum að
spyrja hvað við fáum út úr
því og reynum að búa til rétt-
látt samfélag, og þegar það
að sýna kærleika verður
gleði yfir öðru fólki, þá byrjum
við að lifa í þeim friði og fögn-
uði sem hjarta okkar dreymir
um. Ég gekk ekki til liðs við
samfélag þeirra en eignaðist
von þess um að ef fólk leggur
niður sinn eiginn vilja og tekur
upp æðri vilja, eins og orð
Jesú snúast um, fær það
þessa niðurstöðu. Það sem
ég er að læra er að sjá Guð,
að finna Guð, þar sem ég
hélt áður að hann væri ekki
að finna.“

GestrisniGestrisniGestrisniGestrisniGestrisni
„Ég hitti tvo menn frá Ísrael

á bekk í Barcelona og þeir
buðu mér heim til sín um
kvöldið. Þeir buðu mér í veislu
og eftir því sem kvöldið leið
fóru samræður okkar að snú-
ast um dýpri málefni. Þá
lærði ég um gestrisni Mið-
austurlandabúa og hvernig
þeir eru meistarar í að njóta
hversdagsins. Þeirra heims-
sýn var sú að til þess að öðlast
frið verðum við að leyfa ná-
unganum að vera eins og
hann er, taka honum eins
og hann er, og vera æðru-
laus yfir því sem gerist. Annar
þeirra hafði verið látinn lesa
biblíuna frá morgni til kvölds
alla daga til fimmtán ára ald-
urs til að leggja hana á
minnið. Í dag er hann búdd-
isti. Hann sagðist ekki sjá eftir
þessum tíma á neinn hátt
því hann lærði svo mikið.
Hann sagði sögur af lífi sínu,
hvernig hann kynntist kon-
unni sinni og þegar hann
var í ísraelska hernum. Lífið
er klikkað á þessum slóðum
og hann gæti verið bitrasti
maður í heimi en var svo ótrú-
lega frjáls, hann hélt engu
gegn neinum og dæmdi
engan mann. Hann langaði
ekki til að læra biblíuna en
las hana frá sex á morgnana
til tíu á kvöldin. Ég lærði að
sjá boðskap Jesú varðandi

þetta, að dæma ekki og leyfa
hverjum degi að nægja sína
þjáningu með því að eiga
tíma með fólki. Hann langar
ekki að búa aftur í Miðaust-
urlöndum,“ segir Daníel.

„Ég lærði mikið um lífið,
hvernig mismunandi þjóðir
njóta þess sem þær hafa. Í
Suður-Frakklandi lætur fólk
hverjum degi nægja sína
þjáningu og nýtur þess sem
það hefur. Þau eru alls ekki
letingjar heldur sátt við það
sem þau eiga og gera vel úr
því sem þau eru með, gera
veislu úr hverjum degi með
því sem er til og það situr
svolítið eftir. Ég myndi vilja
sjá það meira á Íslandi, að
vera þar sem við erum, ekki
bara skipuleggja næsta
dag, heldur njóta hversdags-
ins.“

Aftur til ÍslandsAftur til ÍslandsAftur til ÍslandsAftur til ÍslandsAftur til Íslands
„Ég ferðaðist til Spánar,

Frakklands, Belgíu og Þýska-
lands. Einhvers staðar á leið-
inni hafði vinur minn sam-
band og bauð mér að koma
á Ísafjörð í apríl. Hann lagði
til að ég ætti nú að koma og
halda för minni áfram á Ís-
landi, á Ísafirði, og ég sló til
og kom hingað um páskana
og verð fram í maí. Það er
áhugavert að á svona píla-
grímsgöngu, þegar maður
er ekki endilega að ferðast
til að sjá eitthvað nýtt lands-
lag fer maður að sjá hlutina
með öðrum augum. Ég hef
oft komið á Ísafjörð en nú
finnst mér allt annað að vera
hérna og ég nýt þess virki-
lega. Það er kannski merki
um nýjan tón í bænum, það
er spenna yfir lífinu og fiðring-
ur í mönnum,“ segir Daníel.

Eftir að hafa verið á ferða-
lagi í hálft ár nýtir Daníel
tímann til að fara yfir dag-
bækurnar og annað sem
hann skrifaði á ferðinni, skrifa
niður hugsanir sínar og hug-
leiða það sem hann hefur
séð á leiðinni. „Ég nota dag-
ana á Ísafirði í að skrifa,
hugsa og lesa. Og spjalla
við fólk í bænum, spóka mig
í bænum, njóta þess að átta
mig á hvernig bærinn virkar
og fá að vera örlítill hluti af
honum í smátíma. Ferðinni
lýkur ekki hér eða þegar ég
fer til Reykjavíkur. Markmið
ferðarinnar er að lífið er ganga
og við upplifum ekkert nema

við göngum okkar göngu og
tökumst á við það sem gerist.
Ef við ætlum að burðast með
einhver leiðindi gegn einhverj-
um, þá munum við þjást fyrir
það. Við þurfum að varpa af
okkur öllum byrðum og öðlast
frelsi og styrk hjá honum sem
hefur hann fyrir okkur,“ segir
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rímur á Ísafirði

Daníel. Þegar dvöl hans á
Ísafirði lýkur bíður hans sum-
arstarf á útfararstofu í Reykja-
vík. Lærdómnum er engan
veginn lokið, að hans sögn,
en spurningin sem hann fékk
oftast á leið sinni var hver
tilgangurinn væri með þess-
ari pílagrímsför.

lausu. Það verður allt svo
skemmtilegt, eða tilgangsríkt,
eins og hvernig á að baka
brauð. Það verður áhuga-
vert. Sveitamenn sem hafa
áhuga á gömlum sögum,
hvernig á að tálga, stjörnu-
skoðun eða einhverju öðru,
hvernig fjöllin eru samsett,

eru spenntir fyrir því. Ég hélt
að gamlir karlar væru orðnir
leiðinlegir þegar þeir fara að
tala um eitthvað svona, en
þegar við höfum áhuga á
hverju sem er höfum við
gaman af því að stúdera
ómerkilegustu hluti sem við
það verða merkilegir,“ segir

Daníel. Hann vill meina að
lífið verði að vera sjálfsprottið,
kærleikurinn, sannleikurinn,
verður að verða sjálfsprottinn
í hjarta hvers manns. Ef við
ætlum að fylgja einhverjum
kerfum munum við kafna und-
an þeim. Kærleikurinn fæst
ekki skilgreindur, aðeins lifaður.

„Ég vissi ekki tilganginn í
upphafi, ég þurfti bara að
fara. Undir lokin, þegar ég
var í Frakklandi, áttaði ég
mig á því að tilgangurinn er
að öðlast áhuga. Þegar við
höfum áhuga njótum við
þess allra ómerkilegasta,
hluta sem verða að ástæðu-
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Sælkeri vikunnar er Jóhanna Fylkisdóttir á Ísafirði

Dýrindis fiskisúpa og jarðaberjakakaDýrindis fiskisúpa og jarðaberjakakaDýrindis fiskisúpa og jarðaberjakakaDýrindis fiskisúpa og jarðaberjakakaDýrindis fiskisúpa og jarðaberjakaka
Ég ætla að bjóða uppá dýr-

indis fiskisúpu en það er hægt
að hafa kjúkling í staðin fyrir
fisk og í eftirrétt er jarðaberja-
kaka.

Fiskisúpa 
Hvítlaukur eftir smekk.
1 rauð paprika, 1 græn
paprika.
1 Púrrulaukur.
3 gulrætur.
Steikt í olíu.
1 dolla rjómaostur
½ líter rjómi
1/4 -1/2 flaska Heinz chili
sósa
2 teningar fiskikraftar og líka
gott að setja smá humarkraft.
2 teningar grænmetiskraftur

leystir upp í 1,5 lítra af vatni.
Karrý og Aromat
800-900 gr fiskur . Gott er að
hafa lúðu, lax, þorsk og humar.

 Byrja á því að steikja græn-
metið og hvítlaukinn og kryddað
með karrý og aromat. Síðan er
rjómaostinum og chilli sósunni
bætt við, því næst er vatninu,
ásamt kraftinum bætt við.

Og loks rjómanum. Þetta er
látið malla vel og lengi. Fiskurinn
er settur síðastur útí og borið
fram með brauði.
 Það er mjög auðveit að breyta
uppskriftinni í kjúklingasúpu
með því að setja kjúkling í staðinn
fyrir fiskinn og kjúklingarkraft í
staðinn fyrir fiski og humarkraft.
Borið fram með rifnum osti,

sýrðum rjóma og doritos.
 

Jarðaberjakaka
 4 eggjahvítur

2 bollar kornflakes
200 gr. sykur
1 bolli kókosmjöl

 
Eggjahvítur og sykur þreytt

mjög vel saman. Kornflakes og
kókosmjöli bætt útí og hrært með
sleif . Sett í 2 form og bakað við
170 gráður í 30 mín. Þeyttur rjómi
og jarðaber úr dós sett á milli
botnanna,svo er hægt að bræða
smá súkkulaði og setja yfir kök-
una .
 Við skorum á hjónin Guðrúnu
M Karlsdóttur og Þröst Óskars-
son að vera næstu sælkerar.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Rannveig Hera
Finnbogadóttir.

Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:Uppruni:
Hnífsdalur,

búsett í Reykjavík.
Flickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síðaFlickr-síða

Er með Photography
síðu á Facebook. Hera

Photography

Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?Af hverju ljósmyndun?
Ljósmyndun er bara öflugt

og skemmtilegt tungumál
sem á auðvelt með að tjá til-
finningar ljósmyndarans og
þeirra sem hann myndar.
Hún gerir okkur einnig kleift
að skrásetja ákveðna hluti
sem annars myndu gleym-
ast. Ég er t.d. alltaf að sjá
eitthvað nýtt á myndunum
mínum sem ég hef kannski
skoðað 100% sinnum. Finnst
það segja okkur svolítið hvað
við lifum í hröðum heimi og

þegar ég var 10 ára.
Skemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta KódakSkemmtilegasta Kódak

mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?mómentið?
Held að það sé mómentið

þegar ég prufaði að smella
af eftir að myndavélin mín

engin leið fyrir okkur að með-
taka almennilega stað og
stund. Svo verður þetta hálf-
gerð fíkn, falleg fíkn.

Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?Fyrsta græjan?
Einnota kódak myndavél

fauk af toppi bíls á 90 km
hraða. Gleðin var ólýsanleg
þegar myndin af doppóttu
gúmmístígvélunum mínum
birtist á skjánum.

Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?Hvað er í dótakassanum?

Mamma les BB.
Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?Á hvern skorar þú?
Ég skora á Anítu Björk Jó-

hannsdóttur.



FIMMTUDAGUR     2. MAÍ 2013 1515151515



1616161616 FIMMTUDAGUR     2. MAÍ 2013

VinabeiðniVinabeiðniVinabeiðniVinabeiðniVinabeiðni
frá Kauferingfrá Kauferingfrá Kauferingfrá Kauferingfrá Kaufering
nokkrar skyggnusýningar að
sannfæra hann, en Þjóðverj-
unum þótti Ísafjörður vera
langt í burtu og dýrt að ferð-
ast til Íslands. Með þeim rök-
um að flestir íbúar Ísafjarðar
töluðu ensku og bæirnir ættu
margt sameiginlegt féllst
bæjarstjórinn á að senda
bæjarráði Ísafjarðarbæjar
formlega beiðni um að taka
upp viðræður að vinabæja-
samskiptum.

„Kaufering og Ísafjörður eru
byggðir upp á svipaðan hátt.
Fólk býr í nágrenni við náttúr-
una, en Kaufering er í 15
mínútna fjarlægð frá Ölpun-
um þar sem hægt er að fara
í gönguferðir og á skíði. Fólk
stundar mikla útivist og veiði.
Tónlistar- og listalíf er lifandi
á báðum stöðum og íþróttir
mikið stundaðar, sértaklega
boltaíþróttir. Mörg félög eru
starfandi í báðum bæjunum
í kringum ýmis áhugamál,
svo að það er góður grund-
völlur fyrir bæina að kynn-
ast,“ segir Antje.

Hitti bæjarstjórannHitti bæjarstjórannHitti bæjarstjórannHitti bæjarstjórannHitti bæjarstjórann
„Ég talaði við Daníel bæj-

arstjóra í heimsókn minni til
Ísafjarðar um páskana. Hann
tók vel í erindið og við rædd-
um ýmsar hugmyndir. Næsta
skref er að tala við klúbba
og fólk um að hitta fólk héð-
an. Einnig þarf að finna fólk
hér á svæðinu til að vinna
að verkefninu og taka þátt í
vinabæjasamskiptum. Ég
heimsótti Menntaskólann á
Ísafirði og komst í kynni við
þýskukennarann þar. Það

Antje Bommel var á ferða-
lagi um Vestfirði og hreifst
svo mjög að hún vildi tengj-
ast svæðinu meira. Hún er
frá Kaufering í Bæjaralandi í
Þýskalandi og fékk þá hug-
mynd að tengja heimabæ
sinn og Ísafjörð í vinabæja-
sambandi. Hún hefur síðan
haft samband við bæjaryfir-
völd á báðum stöðum og
ýmsa aðra aðila, sent hundr-
uð tölvupósta og unnið mikla
vinnu til að þetta mætti verða
að veruleika.

„Ég kom til Íslands í fyrsta
skipti fyrir fjórum árum og til
Vestfjarða fyrir tveimur árum.
Ég fór í hestaferð með Þórði
á Laugalandi um Snæfjalla-
strönd, Jökulfirði og Strandir
og að Drangajökli og svo
aftur til baka. Ég kom aftur í
ferðina í fyrra og dvaldi þá á
Ísafirði. Upp frá því fór að
hugsa um hvernig ég gæti
tengt bæina saman, Ísafjörð
og heimabæ minn, Kaufer-
ing. Þeir voru um margt líkir
þrátt fyrir að Kaufering sé
töluvert stærri bær með um
10.000 íbúa. Ég hitti Hálfdán
Bjarka Hálfdánsson, upplýs-
ingafulltrúa Ísafjarðarbæjar,
sem ræddi við bæjarráð
Ísafjarðarbæjar um hug-
myndina, en ráðið vildi fá
formlega vinabeiðni frá bæj-
aryfirvöldum í Kaufering,“
segir Antje um það hvernig
hugmyndin um að stofna til
vinabæjasambands bæj-
anna tveggja kom til.

Antje talaði við bæjarstjór-
ann í Kaufering og það tók
hana töluverðan tíma og

væri gaman að tengja sam-
an fræðslumiðstöðvar á Ísa-
firði og í Kaufering. Hægt
væri að senda nemendur
milli landanna, en þeir gætu
þá fengið styrki frá Evrópu
unga fólksins,“ segir Antje,
en hún hefur lagt mikla vinnu
í að kanna möguleika fólks
á að ferðast milli landanna
á sem hagkvæmastan hátt.

Eitt af því sem Antje nefndi
við Daníel bæjarstjóra var sú
staðreynd, að Ísland er ekki
enn orðið hluti af verkefninu
Europe for Citizens, en þar er
hægt að fá styrki fyrir vina-
bæjaheimsóknir. Daníel þyrfti
að ýta á utanríkisráðuneytið
að skrifa undir samning og
ganga í verkefnið þar sem
vinabæir geta fengið styrki
fyrir félög, samtök og ein-
staklinga til að ferðast á milli.

„Það yrði ekki aðeins stórt
skref fyrir Ísafjörð heldur allt
Ísland. Það mun verða eitt-
hvert ferli en hefur ekkert að
gera með inngöngu í Evrópu-
sambandið. Meðlimir Evr-
ópska efnahagssvæðisins
geta verið í þessum samtök-
um. Daníel þyrfti að telja
ráðuneytið á að sækja um
aðild og skrifa undir eins fljótt
og hægt er. Ég get ekki sótt
um þetta og umsóknin getur
ekki komið frá heimabæ
mínum,“ segir Antje, en hún
hefur rannsakað ýmsa
mögu-leika í þaula.

Fyrstu vinaskiptinFyrstu vinaskiptinFyrstu vinaskiptinFyrstu vinaskiptinFyrstu vinaskiptin
„Ég komst að því að Svavar

Knútur er á leiðinni til Münc-
hen að halda tónleika. Ég
skrifaði honum tölvupóst og
spurði hvort hann vildi ekki
koma og spila í Kaufering,
en ég veit að hann er frá
Vestfjörðum. Hann skrifað til
baka tveimur tímum síðar og
sagðist vilja koma og halda
styrktartónleika þann 17. apr-
íl á bókasafninu í Kaufering
án greiðslu, einungis til að
styðja þetta vinabæjaverk-
efni. Viðburðurinn var aug-
lýstur í bæjarblaðinu og verk-
efnið hefur fengið dálitla um-
fjöllun þar,“ segir Antje.

Hún hefur ekki setið auðum
höndum og virðist staðráðin
í að láta þetta verkefni verða
að veruleika og ætlar sér að
tengja bæina saman. „Ég
skrifaði milljónir tölvupósta,
þetta hefur verið mikil vinna!
Reyndar hef ég bara skrifað
um hundrað tölvubréf og átt
samtöl og viðræður við fullt
af fólki í Þýskalandi, Reykjavík
og á Ísafirði,“ segir hún, Ísfirsk
kona sem Antje komst í sam-
band við í gegnum þetta
ferli mun koma til Kaufering
á tónleika Svavars Knúts og
gista hjá Antje ásamt því að
fara með henni í skoðunar-
ferðir um bæinn og upplifa
með heimafólki það besta
sem Kaufering hefur að
bjóða.

Kostir vinasambandsKostir vinasambandsKostir vinasambandsKostir vinasambandsKostir vinasambands
„Mér finnst að við eigum

að kynnast öðru fólki í öðrum
löndum, það er gaman fyrir
ungt fólk að geta ferðast
ódýrt og nýtt sér tungumála-
þekkingu í ensku og þýsku.
Einnig geta bæirnir sent fólk
á milli sín og skipst á þekk-
ingu; skógarbændur gætu
til að mynda lært mikið af
okkur þar sem við erum með
mikinn skógariðnað, og fólk
í öðrum iðnaði getur skipst á
þekkingu. Uppbygging bæj-
anna tveggja er mjög svipuð
hvað varðar atvinnu- og
áhugamál. Allt er mögu-legt,
á öllum sviðum. Það gæti
t.d. verið mjög áhugavert
að skipu-leggja göngu- og
skíðaferðir þar sem
náttúran er svo ólík á
stöðunum. Vest-firska
hálendið er hrjóstrugt
og autt en Alparnir,
sem eru í 15 mín-
útna fjarlægð frá
Kaufer-ing, eru
skógi vaxnir,“
segir Antje.

H e n n a r
skoðun er að
Íslendingar
eigi að lifa
hugmyndina
um Evrópu,
án þess að
þurfa að
ganga í
E v r ó p u -
sambandið,
á annan
og per-
sónulegr i
hátt utan
við kvóta-
mál og póli-
tík. „Það skiptir
meira málið að
tengja fólk sam-an,
skemmta sér og læra
hvert af öðru. Það er
auðvelt að ferðast um í
okkar heimi, flug til Þýska-
lands er ódýrt,“ segir
Antje. Hún ætlar að
koma með hóp af fólki
til Vestfjarða í haust,
bæjarstjóra Kaufering
og fleiri, til að kynna
þau fyrir staðnum.

      – hordur@bb.is

Atvinna
Sóknarnefnd Ísafjarðarkirkju auglýsir eftir konu

eða karli í starf kirkjuþjóns við Ísafjarðarkirkju. Í
starfinu felst m.a.starf meðhjálpara og  ræstingar.
Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð, og
eiga gott með mannleg samskipti. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf þann 1. ágúst 2013. Í
umsókn sinni skal umsækjandi gera grein fyrir
menntun, fyrri störfum og meðmælendum. Um-
sóknarfrestur er til 20 maí n.k. og skal skila um-
sóknum til formanns sóknarnefndar, Björns Baldurs-
sonar, Neðstakaupstað.

Sóknarnefnd Ísafjarðarsóknar
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Krossgátan

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

Laugardagur 4. maíLaugardagur 4. maíLaugardagur 4. maíLaugardagur 4. maíLaugardagur 4. maí
kl. 14:00  Norwich - Aston Villa
kl. 14:00  West H. - Newcastle

kl. 14:00  WBA - Wigan
kl. 14:00 Tottenh. - South.t.

kl. 14:00  Swansea - Man. C.
kl. 14:00  Sunderland - Stoke

kl. 14:00  QPR - Arsenal
kl. 14:00  Man. Utd. - Chelsea
kl. 16:00  Liverpool - Everton

Þriðjudagur 7. maíÞriðjudagur 7. maíÞriðjudagur 7. maíÞriðjudagur 7. maíÞriðjudagur 7. maí
kl. 18:45  Wigan - Swansea

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
2. maí 1957: 2. maí 1957: 2. maí 1957: 2. maí 1957: 2. maí 1957: Tvær nýjar milli-
landaflugvélar af Viscount-
gerð, Hrímfaxi og Gullfaxi

komu til landsins.
3. maí 1943:3. maí 1943:3. maí 1943:3. maí 1943:3. maí 1943: Fjórtán banda-
rískir hermenn fórust er flugvél

brotlenti á Fagradalsfjalli á
Reykjanesi. Meðal þeirra var
yfirmaður alls herafla Banda-

ríkjanna í Evrópu. Frank W.
Andrews. Við starfi hans tók
Dwight E. Eisenhower, sem
síðar varð forseti Banda-

ríkjanna.
4. maí 1981:4. maí 1981:4. maí 1981:4. maí 1981:4. maí 1981: Læknar á Borg-
arspítalanum græddu hönd

á stúlku sem hafði lent í
vinnuslysi í Sandgerði. Að-
gerðin tók 14 klukkustundir.
Þetta var einsdæmi hér á

landi.
5. maí 1951:5. maí 1951:5. maí 1951:5. maí 1951:5. maí 1951: Flugvél sem
hafði verið á kafi í snjó á

Vatnajökli í heilan vetur, lenti í
Reykjavík. Þetta var Dakota-
flugvél sem tók þátt í björgun

Geysis flugvélarinnar.
5. maí 1970:5. maí 1970:5. maí 1970:5. maí 1970:5. maí 1970: Eldgos hófst í

Heklu. Askan olli tjóni á
gróðri, einkum norðanlands.
Gosið hætti að mestu í júlí.

6. maí 1912: Jarðskjálfi varð
á Suðurlandi. Margir bæir
féllu. Upptök skjálftans voru
nálægt Heklu. Stærð hans
hefur verið áætluð 7 stig.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestanátt 5-13 m/s,

lítilsháttar úrkoma S- og V-
lands en bjartviðri austantil.

Hiti víða 2 til 6 stig yfir
daginn.

Horfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardagHorfur á laugardag
og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:og sunnudag:

Suðvestanátt 5-13 m/s,
lítilsháttar úrkoma S- og V-

lands en bjartviðri austantil.
Hiti víða 2 til 6 stig yfir

daginn.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

„Fjarlægðin gerir fjöllin blá
og mennina mikla .. stemmir
þetta virkilega?  Já hjá mér ..

Fjöllin í kringum okkur heima
styðja mig, gefa mér orku.
Ég held að ég hafi gróðursett
sjálfa mig í Tunguskóginum
öll sumrin sem ég vann þar í
skógræktinni. Ég elska og
sakna ilmsins, litadýrðarinnar
og margbreytileika náttúr-
unnar, og ofan á það sakna
ég vina og vandamann sem
eru mér kærir.

Orku og stuðning frá fjöllun-
um upplifi ég sterkt þegar
flugvélin rennur inn yfir Skut-
ulsfjörðinn. Þar sem ég var
virkilega hrædd að fljúga hér
áður fannst mér ég vera al-
veg svakalega töff þegar ég
hafði lifað af að fljúga alla
leiðina yfir Faxaflóann, Breiða-
fjörðinn og  inn yfir kjálkann

og niður í Djúpid... svo komu
fjöllin á allar hliðar og þá
fyrst gat ég andað léttar.

Við eitt tilfelli er við Agnes
(núverandi biskup),  sem þá
las guðfræði og ég reyndi
við sálfræði í HÌ,  ætludum
heim, ég held yfir jól 1976,
gekk ég út úr vélinni á Reykja-
víkurflugvelli.  Ég var svo yfir
mig hrædd um að veður-
guðirnir myndu láta öllum
illum látum og að flugferðin
heim myndi verða að mar-
tröð. Agnes sat sem föstust,
þegar þá föst í sinni trú á
hinn eina og sanna Guð. Ég
guðleysinginn trúði bara hinu
versta, að vélin myndi ekki
komast heim. Ef ég hef ein-
hverntíma skammast mín var
það þarna... að ganga til
baka inn í flugstöðina og
reyna að útskýra fyrir starfs-

mönnum flugfélagsins að ég
þyrði ekki að fljúga heim var
hræðilegt. Daginn eftir tók
ég  fram allt sem ég átti af
krafti hugans og kærleika til
fjölskyldu, vina og Ísafjarðar,
steig upp í vélina og flaug
heim.

Ég er mun rólegri í fluginu í
dag en þá.. kannski þarf
maður að ná botninum til að
fá hæðirnar. Strax eftir þetta
fékk ég af elskulegum pabba
vinkonu minnar Margrétar
Gunnars, honum Gunnari Jóns-
syni viðurnefnið Sheela Scott
(hún var fyrsta konan sem flaug
ein síns liðs yfir Atlantshafið)
sem ég bar med stolti við
mínar ekki svo ófáar heim-
sóknir heim.. því heima er ég
fyrst þegar ég er komin til
Ísafjarðar.“ Lilja hefur búið í
Svíþjóð í þrjátíu og eitt ár.

HVERS SAKNAR ÞÚ MEST FYRIR VESTAN?
Lilja Stefánsdóttir, sölufulltrúi í Dölunum í Svíþjóð
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