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Setur
markið
hátt
Ísfirðingurinn og
tónlistarmaðurinn Halldór
Smárason útskrifaðist fyrir stuttu
frá Tónlistarskóla Ísafjarðar auk
þess sem hann var dux-schoale við
Menntaskólann á Ísafirði. Í miðopnu er rætt við Halldór um tónlistina, lífið og framtíðina.

Fasteignamat hækkar um 11,7%
Heildarfasteignamat íbúðarhúsnæðis á Vestfjörðum hækkar
um 11,7% með nýju fasteignamati sem tekur gildi um næstu
áramót. Hækkun á fasteignamati
íbúðarhúsnæðis er minnst á höfuðborgarsvæðinu þar sem eldra
fasteignamat lá nær markaðsverði en annars staðar á landinu
og hækkar þar um 1,2%. Mest er

hækkunin á Suðurnesjum eða
sem nemur 13,2%. Á Vesturlandi
hækkar matið um 4,9%, Norðurlandi vestra um 8,7%, Norðurlandi eystra um 3,1%, Austurlandi um 4,6% og Suðurlandi
um 4,2%.
Allt íbúðarhúsnæði landsmanna er metið með nýjum og
endurbættum aðferðum í fast-

eignamati ársins 2010 sem tekur
gildi um áramótin. Í þessari viku
sendir Fasteignaskrá Íslands út
tilkynningar til fasteignaeigenda
um allt land þar sem nýja matið
er kynnt. Frestur til að gera athugasemdir við nýja fasteignamatið er til 24. júlí.
„Markmið með endurbættum
matsaðferðum er að fasteigna-

matið endurspegli markaðsvirði
eigna betur hér eftir en hingað
til. Fasteignamat sumra eigna
hækkar, mat annarra lækkar en
mat enn annarra eigna stendur
nánast í stað. Talið var nauðsynlegt að endurbæta matsaðferðirnar til að auka jafnræði fasteignaeigenda gagnvart skattlagningu fasteigna þannig að matið

Haukur í horni: enn eitt æðið...?

endurspegli á sanngjarnari hátt
en áður raunverulegt markaðsverð fasteigna,“ segir í tilkynningu frá FMR.
Heildarmat fasteigna á landinu
öllu lækkar um 0,3% við breytinguna en samanlagt fasteignamat íbúðarhúsnæðis hækkar um
2,5%. Heildarmat annarra fasteigna lækkar um 5,5%. Þar af
lækkar fasteignamat atvinnuhúsnæðis um 6,0%, fasteignamat
jarða lækkar um 2,2% og fasteignamat sumarbústaða lækkar
um 5,0%.
birgir@bb.is

Sakfelld fyrir líkamsárás

Mikil áhugavakning í golfinu.

Þátttaka fór fram úr björtustu vonum forsvarsmanna Golfklúbbs
Ísafjarðar en fjörutíu manns létu sjá sig á námskeiðinu og kunnu vel við sportið.
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Kona hefur verið sakfelld fyrir
Héraðsdómi Vestfjarða fyrir líkamsárás. Var konan dæmd í 30
daga skilorðsbundið fangelsi og
jafnframt gert að greiða brotaþola
185.000 krónur í skaða- og
miskabætur. Konunni var gert
að sök að hafa sparkað í höfuð
annarrar konu á skemmtistað á
Ísafirði í fyrrahaust með þeim
afleiðingum að hún meiddist á
eyra, vörum og auga. Konan viðurkenndi brot sitt skýlaust fyrir
dómi og lýsti yfir iðrun.
Í dómsorði segir að við ákvörðun refsingar var litið til þess að
mjög mikil hætta var samfara
þeirri háttsemi ákærðu að sparka
í andlit brotaþola og réð hending
ein því að áverkar sem af hlutust
urðu ekki miklu mun alvarlegri
en gögn málsins bera með sér.
Það var konunni til málsbóta að
hún játaði brot sitt auk þess sem
hún samþykkti hluta bótakröfu
brotaþola. Einnig var horft til
þess að hún framdi brotið í skammvinnu ójafnvægi sem til kom
vegna meiðandi ummæla brotaþola um holdafar hennar. Þá er
sakaferill konunnar enginn.
– thelma@bb.is
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Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Neikvæð rekstrarniðurstaða

Mikil frábrigði einkenna ársreikning Súðavíkurhrepps frá
rekstraráætlun fyrir árið 2008 þar
sem gert var ráð fyrir hagnaði A
og B hluta að upphæð 6,8 milljónum króna en niðurstaðan varð
neikvæð um 242,8 milljónir
króna. Það sem skýrir frávikin
eru í meginatriðum tvennt. Í fyrsta
lagi er það niðurfærsla hlutafjár í

Frosta hf., Súðavík og í Aðlöðun
hf., að upphæð 189,0 milljónir
króna.
Seinni áhrifavaldinn má rekja
til gengishruns, tengdu falli íslenskra banka og efnahagslífs
sem veikti íslensku krónuna og
hækkaði erlent lán sveitarfélagsins um rúmlega 200% milli ára,
eða um 63,0 milljónir og er sú

hækkun færð til gjalda í ársreikningi fyrir árið 2008. Rekstrartekjur sveitarfélagsins A og B
hluta á árinu 2008 námu 161,5
milljónir Rekstrargjöld A og B
hluta voru samtals 160,0 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða A
og B hluta fyrir fjármagnsliði og
afskriftir var jákvæð um 1,5
milljónir króna.

Afskriftir A og B hluta voru 10.3
milljónir króna. Fjármagnsgjöld
umfram fjármagnstekjur voru
samtals 45.1 milljónir króna.
Rekstrarniðurstaða A og B hluta,
að teknu tilliti til afskrifta og
fjármagnsliða var því neikvæð
um kr. 53,9 millj. Niðurfærsla
hlutafjár er samtals kr. 189,0 og
er því rekstrarniðurstaða A og B

hluta að teknu tilliti til afskrifta,
fjármagnskostnaðar og óreglulegra liða neikvæð um 242,8
milljónir króna.
Eigið fé sveitarfélagsins A og
B hluta í árslok 2008 nam samtals
431,3 milljónir króna. Þetta kom
fram á fundi sveitarstjórnar þar
sem ársreikningurinn var lagður
fram til fyrri umræðu.

Körfuboltabúðir KFÍ gengu „eins og í sögu“
Mikil ánægja var með æfingabúðir Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar sem lauk um helgina. Búðirnar stóðu í viku en rúmlega 50
körfuboltastrákar og stelpur víðs
vegar af landinu tóku þátt sem
verður að teljast góður árangur
en þetta er í fyrsta sinn sem KFÍ
heldur búðir að þessu tagi. „Leikmenn, foreldrar, þjálfarar, allir
voru hæstánægðir með hvernig
til tókst“, segir Helgi Sigmundsson, einn skipuleggjanda búðanna. „Þetta voru toppþjálfarar
með áratuga reynslu í körfubolta
sem voru að leiðbeina krökkunum, það munar um það fyrir
krakkana. Svo erum við með
þessa frábæru aðstöðu í íþróttahúsinu sem og á vist og mötuneyti menntaskólans en þetta
gerði það að verkum að svona
vel tókst til.“
Yfirþjálfari búðanna var hinn
makedónski Borce Ilievski, aðalþjálfari KFÍ, en hann fékk tvo
reynda þjálfara frá heimaslóðunum á Balkanskaganum, Serbana Momir Tasic og Nebosja
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Vidic, sér til aðstoðar. Auk þess
var ísfirski landliðsmiðherjinn
Sigurður Þorsteinsson og körfuknattleiksmaðurinn Eggert Maríusson til halds og trausts, en
sonur þess síðarnefnda var einn
þátttakenda. „Búðirnar gengu
mjög vel“, segir Serbinn Nebosja
Vidic, „Það var vel að þessu
staðið og það var frábær aðstaða
hérna á Ísafirði. Ég held að ef
byggt verður á árangri búðanna í
ár sé engin ástæða fyrir því að
hérna gæti ekki verið körfuboltabúðir í toppklassa næstu ár, enda
er allt hérna til þess.“
Það voru þreyttir en ánægðir
krakkar sem tóku þátt í lokahófi
búðanna á laugardag. Grillaður
var marineraður steinbítur sem
rann ljúft ofan í hópinn ásamt
pylsum. Veisluhald fór fram að
mestu utandyra enda lék veðrið
við Ísfirðinga þann dag, því var
tilvalið að njóta þess að spila
körfubolta á útivellinum við
íþróttahúsið. „Krakkarnir voru
örmagna enda búið að taka svakalega á í vikunni. Þeir voru allir mjög

Körfuboltabúðir KFÍ tókust ákaflega vel að sögn skipuleggjanda.
ánægðir og mikill áhugi hjá þeim að sögn Helga er undirbúningur Við stefnum að því að vera með
á að taka þátt aftur að ári liðnu“ þegar hafinn fyrir næsta ár. „Það 80 krakka þá og miðað við þær
segir Helgi. Svo virðist vera sem er gott að byggja á árangrinum í ár umsagnir sem við fengum núna
krakkarnir verði af ósk sinni en og gera enn betur á næsta ári. sjáum við ekkert því í fyrirstöðu.“
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Einar Þór Gunnlaugsson ásamt Sigurði Sverri Pálssyni kvikmyndatökumanni.

Síðasta myndin var gerð fyrst
Önfirski leikstjórinn Einar Þór Gunnlaugsson
er á leið til Kína til að kynna nýjustu mynd sína,
Heiðina, sem tekin var upp á sunnanverðum Vestfjörðum, að mestu í Reykhólahreppi. Myndin er
framleidd af kvikmyndafyrirtæki Einars í samvinnu við erlenda aðila. Nú eru tvær myndir í
deiglunni hjá Einari, heimildamynd sem hann
vinnur að auk handrits að vísindaskáldsögu sem
gerist á Íslandi í framtíðinni. Bæjarins besta ræddi
við Einar um ferilinn, framhaldið og kvikmyndahátíðir.
– Þú stofnaðir kvikmyndafyrirtækið Passport Kvikmyndir fyrir
góðum áratug síðan.
„Fyrirtækið var stofnað í
kringum heimildamynd um leitarhunda, sem ég vann fyrir Sjónvarpið árið 1996. Framleiðandi í
Bretlandi hvatti mig til að stofna
eigið fyrirtæki en ég ætlaði að
leggja það niður þegar myndinni
væri lokið. Þá hét fyrirtækið ekki
sama nafni og í dag.
Þegar ég lauk háskólanámi árið
2001 endurvakti ég það. Sama ár
var ég að koma af kvikmyndahátíð í Þýskalandi og var að reyna
finna nýtt nafn á fyrirtækið. Ég
man að ég var einmitt að hugsa
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hversu óþolandi það væri þegar
maður væri að reyna hugsa upp
nafn og dytti ekkert í hug þegar
ég stakk hendinni í vasann og
fann vegabréfið mitt, eða passportið. Og þar með var nafnið
komið.“
– Fyrsta myndin sem fyrirtækið gerði undir nýju nafni var
Þriðja nafnið sem er leikin kvikmynd í anda bandarískra „Indy“
mynda.
„Þriðja nafnið er fimmta myndin mín en ég gerði hana óvart
fyrst. Ég var nefnilega búinn að
ákveða að reyna að gera fimm
myndir á mínum ferli og sú síðasta yrði tilraunamynd sem gerð-

ist í einu eða tveimur herbergjum
eins og skandinavísk leikrit. Ég
ætlaði að byrja á að gera afþreyingu til þess að fá góða dreifingu
og sölu, en það gengur oft betur
með t.d. unglingamyndir og þá
sérstaklega spennu- og gamanmyndir. En svo langaði mig svo
til að gera eitthvað furðulegt að
ég gat ekki beðið og gerði síðustu
myndina mína strax. Síðan kom
Heiðin, sem er í rauninni mín
fjórða mynd en ég á eftir gera
hinar þrjár á undan.“
– Þannig að þú ferð aftur á bak
í þessu?
„Ég held það, annars er aldrei
að vita hvað gerist næst. Kannski
geri ég mynd nr. 1 þá.“

Ísland 2090
– Eru einhverjar myndir í
sigtinu hjá þér núna?
„Já, ég er að vinna að heimildamynd sem heitir Norðvestur og
fjallar að miklu leyti um Vestfirði. Svo hef ég fengið handritsstyrk til að vinna að bíómynd
sem er vísindaskáldskapur og
gerist á Íslandi árið 2090. Myndin
heitir Vista og handritið er komið
af stað. Þetta er framtíðarmynd

og í þeirri framtíð erum við búin
að vinna Dani 14-2 og sigra í
Eurovision-keppninni tvisvar.“
– Hvenær kemst handritið á
næsta skref?
„Ég vona að það geti orðið í
sumar þegar ég er búinn með
þau verkefni sem ég er að vinna
að núna. Vonandi í haust erum
við komnir það langt að við getum farið að ræða við erlenda
aðila, en svo er ómögulegt að
segja til um hvað ferlið tekur
langan tíma. Tilviljun getur oft
ráðið tímanum, því þeir sem
maður þekkir helst og vill fá í
sína mynd eru kannski bundnir í
vinnu við aðrar kvikmyndir sem
eru hálfnaðar. Oft reynir maður
að fá til liðs við sig fólkið sem
maður þekkir.“

Andartaks brjálæði eða ástríða
– Hver var kveikjan að Heiðinni?
„Hún varð nokkurn veginn til
af sjálfri sér. Mig langaði alltaf
að gera sögu í anda Gamla testamentisins en þar eru þrjár sögur
sem mér finnst svo góðar. Þær

eru með gott plott, góða karaktera, eru nútímalegar og bara
fjalla um fólk. Og síðan gekk
bara allt upp. Það tók stuttan
tíma að skrifa handritið og vel
gekk að fá bakhjarla í Bretlandi
þar sem ég bjó á þessum tíma.
Ég lofaði þeim að þetta yrði einföld og ódýr mynd og það stóðst.
Þetta er einmitt ástæðan fyrir því
að ég gerði ekki mynd númer eitt
fyrst. Það var alltaf stefnan að
gera myndirnar í réttri röð en svo
poppar upp eitthvað andartaksbrjálæði og maður stekkur af
stað. Sumir kalla það ástríðu en
ég held að það sé brjálæði.“
– Bjóstu við því að myndin
fengi svona góðar viðtökur eins
og raun ber vitni?
„Maður veit aldrei við hverju
maður á að búast í þessum bransa.
Ekki með svona mynd allavega,
kannski frekar þegar maður er
með afþreyingu sem stíluð er inn
á vissa markaðshópa. Heiðin er
flokkuð sem listræn mynd, þó ég
líti ekki á hana þannig, og maður
veit aldrei hvernig fólk muni taka
slíkri mynd.
Þessu má líkja við skáldsögu
þar sem maður býr til ákveðinn
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því hún er ein af þessum svokölluðum A-hátíðum. Ég held að það
séu tólf slíkar hátíðir í heiminum.
Sem dæmi má nefna hátíðir í
Evrópu og Norður-Ameríku – í
Berlín, Cannes og Toronto. Þær
eru einmitt nokkrar á sama kaliber í Asíu og þetta er ein af þeim.
Af því að kvikmyndahátíðin
er af þessum skala fengum við
aðstoð frá fyrirtæki sem heitir
European Film Promotion við
að kynna myndina. Fyrirtækið
mun borga helming af öllum
kynningarkostnaði og því getum
við kynnt hana betur en ella með
aðstoð evrópskra skattgreiðenda.
Mér finnst að lögð sé of mikil
áhersla á kvikmyndahátíðir eins
og t.d. Berlín og Cannes því þær
henta okkur Íslendingum ekkert
svakalega vel. Þó að þær séu
stórar og markaðurinn á bak við
þær öflugur vilja myndirnar oft
týnast í fjöldanum. Ég held að
það sé mikilvægt að stíla ekki
síður inn á millistórar hátíðir sem
við þekkjum kannski ekki vel
hér heima. Myndirnar yrðu mun
sýnilegri á þeim og landkynningin meiri.“
– Hversu margar myndir sækja
um að vera á hátíð eins og þeirri
í Shanghai?
„Ég er ekki með nákvæman
fjölda en á svona meðalhátíð eru
500-1000 myndir sem sækja um
og á stærri hátíð eru það þúsundir
mynda sem sendar eru inn. Það

heim í hausnum á sér við lesturinn. Þegar maður horfir á myndir
sem flokkaðar eru sem listrænar
býr maður einmitt til eitthvað í
hausnum á sér þegar maður horfir
á þær, kannski eitthvað allt annað
en manneskjan sem horfir á
myndina með manni. Til þess
hafa leikstjórar þagnir í myndum
til að gefa því sem á undan er
gengið meiningu.
En þagnir eru varla til í afþreyingu. Ég man þegar ég heillaðist fyrst af kvikmyndum og
horfði á gamlar vestramyndir
sem Ítalir gerðu. Þar voru þagnir
og pásur til að mynda stemmningu sem mér fannst mjög skemmtilegt.“

Kynning á Þorskafjarðarheiðinni í Kína
Rúmu ári eftir að Heiðin var
frumsýnd á Íslandi verður hún
sýnd á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Shanghai núna í júní, sem
er einn sá stærsti viðburður á
sviði kvikmynda í Kína.
„Umboðsfyrirtæki í Berlín
sem sá um sölu og dreifingu á
myndinni fór í greiðslustöðvun í
vetur og þar af leiðandi er mjög
líklegt að við höfum misst af
nokkrum kvikmyndahátíðum.
Hún er því að komast aftur á
teinana núna. Það er því frábært
að geta byrjað aftur á svo stórri
hátíð eins og þessari í Shanghai,

er því alltaf dálítil lukka að komast á svona A-hátíð.“
– Og afrek, er það ekki?
„Tja, satt að segja finnst mér
það meira afrek að fara í sund, en
því nenni ég alltof sjaldan. Það
eru svo margar tilviljanir sem
geta ráðið því hvort mynd sé
valin fyrir hátíð. Sums staðar er
ákveðið þema og því fá aðeins
þær myndir sem falla að því inngöngu. Til dæmis man ég að í
Cannes í fyrra var lögð áhersla á
asískar myndir. En það eru reyndar engar sérstakar áherslur í
Shanghai svo það er kannski
óþarfi fyrir mig að vera með eitthvað hófsemdartal.“
– Hvað eru margar myndir
sýndar á þeirri hátíð?
„Þær tölur sem ég hef séð eru
um 250. Megnið af þeim eru
asískar myndir en svo er alveg
sæmilegur hópur af evrópskum
myndum. Þetta er fyrsta A-hátíðin sem íslensk mynd fer á í ár.“
– Þú ferð sjálfur til Asíu til að
kynna myndina.
„Það verður spennandi að vita
hvernig Kínverjinn muni upplifa
myndina en ég fer til Kína til að
kynna bæði myndina og landið.
Og vonandi verður þetta til þess
að kynna fyrir Kínverjum það
svæði þar sem myndin er tekin
upp. Það er aldrei að vita nema
maður muni sjá kínverska túrista
skoða Þorskafjarðarheiðina í
framhaldinu.“ – thelma@bb.is

Nína var orðin þreytt á ryðblettunum
og ákvað því að lífga upp á útlit hússins.

Blóm eru
betri en ryð
Listakonan Nína Ivanova
dó ekki ráðalaus þegar bárujárnsklæðning húss hennar
við Hrannargötu sýndi merki
ryðs. Nína tók sig til og málaði yfir blettina, en hús hennar er nú alskreytt fallegum
blómum í stað rauðbrúna
ryðsins sem setur skemmtilega mynd á götulífið. „Ég
var bara orðin svo þreytt á
þessari ljótu ryðbletti á hverjum degi“, sagði Nína sem
flutti hingað til lands frá
Rússlandi árið 1995. „Við
átt-um ekki pening til að

Einar Þór við tökur á Heiðinni.
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taka húsið í gegn þannig að
ég ákvað bara að mála yfir
þá með málningu sem við áttum og gera eitthvað skemmtilegt.“
Nína býr í húsinu ásamt
eiginmanni sínum Ómari
Smára Kristjánssyni sem
einnig er listamaður en þau
keyptu húsið árið 2004. Í
sumar hafa listamannshjónin selt vestfirska list og minjagripi til ferðamanna úr handverkshúsi sínu á hjólum, en
það nefnist Minnsti kaupstaður.
– nonni@bb.is

Blómamyndir Nínu setja skemmtilega mynd á götulífið.
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Spurningin
Á Alþingi að samþykkja samninginn
milli Íslendinga og
Breta vegna Icesavedeilunnar?
Alls svöruðu 600.
Já sögðu 137eða 23%
Nei sögðu 463 eða 77%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Hvöss norðavestanátt við
norðausturströndina og
skúrir, en lægir og léttir
víða til annars staðar.
Hiti 8-15 stig. Horfur á
laugardag: Gengur í
ákveðna suðlæga átt
með rigningu, en bjart og
nokkuð hlýtt fram eftir
degi norðaustanlands.
Horfur á sunnudag:
Lítur úr fyrir suðvestanátt með skúrum.

Það er ódýrara að vera
áskrifandi.
Síminn er
456 4560!
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Mugison hannar nýtt hljóðfæri
Mugison hefur fengið styrk
upp á 1,4 milljónir króna frá Menningarráði Vestfjarða til að búa til
nýtt hljóðfæri. Styrkurinn var þó
ekki einvörðungu fyrir þetta nýja
hljóðfæri heldur jafnframt vegna
útgáfu á plötu Mugisons þar sem
hann syngur frumsamin lög á
íslensku og fyrir tónleikaferð um
landið þar sem hann hyggst leika
á fimmtíu heimilum. Hann kemur
til með að spila inni í stofu hjá
fólki og mætir með þetta nýja
hljóðfæri, eða ferlíkið, eins og
hann kallar það. Mugison segist
stela hugmyndafræðinni á bak
við takkaharmonikku við hönnun
hljóðfærisins.

„Grunnhugmyndin á bak við
hljóðfærið er að geta spilað eins
og á takkanikku, sem er með
mjög vítt tónsvið. Svo verður
bassa- og hljóma-„setup“ fyrir
vinstri höndina. Framan á henni
verða alls konar rafmagnstæki.
Þannig eins og í gamla daga get
ég „samplað“ sjálfan mig og spilað alls konar drasl sem ég verð
með tengt þráðlaust í tölvuna og
get þar af leiðandi gert ótrúlegustu hluti,“ segir Mugison.
Nýja hljóðfærið inniheldur
einnig „ljósashow“ og hljóðnema. Hann getur því rennt heim
í stofu hjá fólki, stungið öllu í
samband og spilað á staðnum.

Hann segir hugmyndina hafa
verið í kollinum á sér í mörg ár.
„Þetta er gamall draumur hjá mér
af því ég var alltaf einn með fullt
af græjum en mig langaði alltaf
að taka allar græjurnar í sundur
og búa til eitthvað sem væri meira
„praktískt“ heldur en einhver
græja sem maður notar bara þrjá
takka af. Mig langaði að einfalda
allt og setja í eina græju þannig
að hún sé mjög aðgengileg en
jafnframt músíkölsk.“
Hann hefur oft rætt hugmyndina við Ísfirðinginn Pál Einarsson, sem er iðnaðarhönnuður.
Hann hefur starfað sem hljóðmaður hjá Mugison og þeir hafa

rætt hugmyndina í gegnum árin
hvernig best væri að hafa hljóðfærið. „Svo datt mér í hug að
sækja styrk fyrir þessu dæmi svo
ég hefði efni á að taka frá smá
tíma til að vinna þetta hljóðfæri.
Það yrði frekar erfitt fyrir mig að
gera þetta án styrksins því ég lifi
á að búa til tónlist og flytja hana
og yrði erfitt að taka frá sex vikur
í þetta verkefni. Það var því mjög
flott að fá þennan styrk og þá
getur Palli komið vestur í sumar
og klárað dæmið með mér,“ segir
Mugison. Ekki er komið nafn á
hljóðfærið en Mugison hvetur
fólk til að senda inn ábendingar
á vef hans.
– birgir@bb.is

Ritstjórnargrein

„Eitt er bræðra bandið“
Á þjóðhátíðardeginum fyrir ári síðan virtist allt leika í lyndi. Þótt
mörgum í útlandinu hafi þótt meira en nóg um vöxt og viðgang svonefndra útrásarvíkinga sem með óskiljanlegum hætti lögðu undir
sig hvert stórfyrirtækið á alþjóðamarkaði á fætur öðru, að því er virtist með álíka umstangi og felst í helgarinnkaupum venjulegrar ísfirskrar fjölskyldu. Viðvörunarorðin um að svona nokkuð gæti bara
ekki gengið til lengdar, spilaborgin myndi hrynja fyrr en síðar, voru
sögð öfund. Fyrirmenn brostu í kampinn, enginn efi uppi um veldi
og getu litlu þjóðarinnar, sem brotist hafði úr ánauð og fátækt á
skemmri tíma en dæmi voru til um í sögu þjóðanna.
Skjótt skipast veður í lofti. Líkt og hendi væri veifað vorum við
Íslendingar allt í einu komnir á vonarvöl. Upp á aðra komnir til
hvaða hluta sem horft er. Já, ,,Nú er hún Snorrabúð stekkur,“ eins og
þjóðskáldið komst að orði. Þrátt fyrir allt skulum við þó vona að
lyngið á Lögberginu haldi áfram að blána af berjum og að afrek kynslóðanna, sem rifu Ísland upp úr eymd og volæði fyrri alda og færðu
okkur eftirsóknarvert samfélag þar sem gott var að búa, þar til við
misstum okkur í öllum mannlegum gildum og græðgi, séu ekki með
öllu ,,fallin í gleymsku og dá,“ heldur verði okkur áminning um
manndáð, sem betur hefði ekki gleymst.
Gærdagurinn, fimmtugasti og fimmti þjóðhátíðardagurinn, hefur

eflaust mætt þjóðarsálinni á mismunandi vegu. Við því var að búast.
Andrúmsloftið með allt öðrum hætti; misskipting lífskjara, vonleysi
og kvíði yfir hinu óþekkta. Brostnar vonir. Hver hefði trúað þessu á
þjóðhátíðardeginum í fyrra? Þótt veruleikinn verði ekki umflúinn
og leiðin fram undan sé torsótt verður því með engu móti trúað að
fyrri tíma baráttuþrek þjóðarinnar og einstæður vilji hafi með öllu
koðnað niður á þeim tiltölulega skamma tíma í sögu hennar þegar
öll fyrri tíma gildi voru sniðgengin.
,,Starfið er margt, en eitt er bræðrabandið, - boðorðið, hvar sem
þér í fylking standið, - hvernig sem stríðið þá og þá er blandið, - það
er: að elska, byggja og treysta á landið.“
Oft kann að hafa verið þörf en nú er þessi hvatningar Hannesar
Hafstein, fyrrum þingmanns okkar Ísfirðinga, nauðsyn. Vonandi
nær hún fyrst og síðast til unga fólksins, sem framtíð okkar sem
þjóðar stendur og fellur með. En auðvitað verðum við öll að standa
saman. Aldamótakynslóðin spurði ekki um eigin ágóða heldur hvað
hún gæti búið niðjum sínum. Ef til vill bar gærdagurinn með sér
trúna á að við höfum til að bera þá manndáð sem til þarf fyrir endurborinni farsæld íslensku þjóðarinnar. Þegar sú vissa er fengin munum við bíða eftir hverjum nýjum þjóðhátíðardegi til að stappa enn
frekar í okkur stálinu.
s.h.
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Angantýr Jónasson.

Angantýr
tekinn við

Angantýr Valur Jónasson
tók við stöðu sparisjóðsstjóra Sparisjóðsins í Keflavík um síðustu mánaðarmót.
Angantýr var áður sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Vestfirðinga, sem sameinaðist
Sparisjóðnum í Keflavík í
árslok 2007 og lét Angantýr
þá af störfum sem sparisjóðsstjóri í Sparisjóði Vestfirðinga og tók við starfi
svæðisstjóra.
Geirmundur Kristinsson
gengdi stöðu sparisjóðsstjóra Sparisjóðsins í Keflavík frá árinu 1992 en lét
formlega af störfum um
mánaðamótin en hann starfar áfram hjá Sparsjóðnum
næstu vikur, samhliða nýjum sparisjóðsstjóra. Geirmundur hafði starfað hjá
sparisjóðnum frá árinu 1965
eða í 44 ár.

Útboð í júlí
Gerð útboðsgagna vegna
byggingu snjóflóðavarnargarðs í Kubba, fyrir ofan
Holtahverfið í Skutulsfirði,
stendur enn yfir og er reiknað með að útboð verksins
hefjist ekki fyrr en í júlí að
sögn Jóhanns Birkis Helgasonar, forstöðumanns tæknideildar Ísafjarðarbæjar.
Ríkisstjórnin hefur gert
ráð fyrir 300 milljónum
króna í byggingu snjóflóðavarnargarðsins. Heildarkostnaður við fyrirhugaðar
snjóflóðavarnir er áætlaður
810 milljónir króna miðað
við verðlag í febrúar 2008.
Ráðgert er að hefja framkvæmdir í ár og að þær muni
standa yfir í 3-4 ár. Jarðvinnu við þvergarð ætti þó
að geta verið lokið á einu ári.
8

Inn að beini

Greipur Gíslason, stjórnandi
tónlistarhátíðarinnar Við Djúpið

Greipur Gíslason stýrir tónlistarhátíðinni sem nú stendur yfir á Ísafirði. Hátíðin hefur
skipað sér í fremstu röð tónlistarhátíða landsins en þetta er sjöunda árið sem hún er haldin.
Þegar Bæjarins besta spurði Greip inn að beini var greinilegt að hátíðin er honum ofarlega í huga
en til að mynda eru verkin sem frumflutt verða á Við Djúpið í sumar í uppáhaldi hjá honum.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að fara ekki beint heim úr Háskólabíói að kvöldi 31. janúar sl.
Hvar langar þig helst að búa?
101, 107, 400, 90210, 11438,
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Vika mín í Berlín 2007. (sjá einnig samnefndan kafla í ævisögu
minni)
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Samansafn vonbrigða þegar tíma mínum er kastað út um
gluggann með ömurlegri bíómynd, leikriti eða þessháttar.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Hvað kostar oft lítið í viðbót að ferðast á fyrsta farrými með
lestum.
Uppáhaldslagið?
Núna: Verkin sem frumflutt verða á Við Djúpið í sumar.
Uppáhaldskvikmyndin?
Verðum maður ekki að segja Nói Albínói?
Uppáhaldsbókin?
Sumarljós og svo kom nóttin eftir Jón
Kalman Stefánsson er þrusugóð.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
5. árlega haustferðin: Hong Kong.
Uppáhaldsborgin?
Stokkhólmur held ég, svo náttúrlega Skjaldborg.
Besta gjöfin?
Ég fékk Íslensku orðabókina í útskriftargjöf
og varð alveg svakalega ánægður.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Væri það ekki gaman?
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Veit það hljómar illa en sennilega er það
tölvan mín, svona til lengri tíma.
Fyrsta starfið?

Skógræktin í Tungudal.
Draumastarfið?
Eitthvað hresst.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Nokkrum sinnum Jón Ólafsson, píanóleikara.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Ísafjarðardjúp.
Skondnasta upplifun þín?
Það sem gerðist eftir að ég fór ekki heim þann 31. janúar sl.
Aðaláhugamálið?
Góður félagsskapur.
Besta vefsíðan að þínu mati?
www.viddjupid.is
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Allskonar og stefni enn að því.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Nú auðvitað geðprýði og hógværð.
En helsti löstur?
Óþolinmæði, djí fer þetta ekki að verða búið?
Besta farartækið?
Hjólið mitt, öss.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Sumardagurinn fyrsti af því að þá er bæði skrúðganga og pakkar.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Pass.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Sigurður sennilega.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Nú milli 5 og 7 síðdegis.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Krabbi.
Lífsmottóið þitt?
„Be happy, no stress, good bye“ (HGunn).
FIMMTUDAGUR 18. JÚNÍ 2009

Hægt að byggja allan Ísafjörð tíu
sinnum fyrir 660 milljarða króna
Skuldbindingar íslenska ríkisins vegna Icesave svara til tífalds
brunabótamats allra fasteigna á
Ísafirði. Ef endurreisa þyrfti allan
Ísafjörð, allar íbúðir, verslanir,
skrifstofur, verksmiðjur, skóla,
kirkjuna og aðrar fasteignir í
kaupstaðnum, þá myndi Icesave-

upphæðin, 660 milljarðar króna,
duga tíu sinnum til þess. Hún
jafngildir einnig tvöföldu brunabótamati á öllum fasteignum í
Hafnarfirði og áttföldu brunabótamati allra fasteigna í Fjarðabyggð.
Rétt er að taka skýrt fram, að

hér er miðað við heildarskuldbindingar samkvæmt Icesavesamkomulaginu, fyrir sölu á
eignum Landsbankans. Andvirði
þeirra eigna mun koma til lækkunar. Í samantekt Morgunblaðsins er því ekkert mat lagt á hversu
háar upphæðir lenda á almenn-

ingi, heldur reynt að setja skuldbindingarnar í skiljanlegt samhengi.
Ef 660 milljarðar króna væru í
þúsund króna seðlum þyrfti 55
flutningabíla til að flytja peningana. Aðeins þyrfti um fimmtung farmsins til að ljúka fram-

kvæmdum við nýtt háskólasjúkrahús, Sundabraut, tvöföldun
Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss og framkvæmdum við Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík. Frá þessu er
greint í Morgunblaðinu.
– thelma@bb.is

„Byggja þarf Hrafnseyri ungu fólki“
Stjórn Búnaðarfélags Auðkúluhrepps í Arnarfirði skorar á
ríkisstjórnina að beita sér fyrir
því að jörðin Hrafnseyri, fæðingastaður Jóns Sigurðssonar,
verði auglýst laus til ábúðar sem
allra fyrst. Þegar síðustu ábúendur á Hrafnseyri skiluðu af sér
staðnum vorið 2005, eftir 40 ára
búskap, var tekin ákvörðun að
leggja af sauðfjárbúskap á jörðinni og fullvirðisréttur hennar,
að andvirði sex og hálfa milljón
króna, seldur. Þegar salan átti
sér stað var talið að landbúnaður
á Íslandi væri litinn hornauga af
mörgum. Stjórn Búnaðarfélagsins segir auðmenn á þeim tíma
hafa keypt upp fjöldann allan af
bújörðum á landinu sér til gamans. Uppi er annar óður að mati
stjórnarinnar og menn líta á landbúnaðinn sem eina af vonar-

gott sauðfjárbú á vestfirskan
mælikvarða við núverandi húsakost sem vel ætti að duga um
sinn. Auk þess er stofn að æðarvarpi til staðar. Nýbyggingar geta
beðið betri tíma. Þjóðin þarf á
því að halda að nýta það sem
fyrir er vítt og breytt um landið.

Nú eru mörg sóknarfæri í sauðfjárrækt og þau þarf að hagnýta á
skynsamlegan hátt,“ segir í ályktun frá aðalfundi félagsins sem
haldinn var 8. júní s.l. Telur
stjórnin það algjöra tímaskekkju
að hafa starfsmann á fullum launum vegna Hrafnseyrar, sem

aðeins er á staðnum nokkrar vikur
á ári og hann hafður mannlaus
meginhluta ársins. Byggja þarf
staðinn ungu fólki með áhuga og
hugsjónir í brjósti, þannig að
búskapur verði aftur stundaður á
Hrafnseyri þegar 17. júní 2011
rennur upp.
– birgir@bb.is

Frá Hrafnseyri.
stjörnum í þrengingum þjóðarinnar.
„Að leggja af búskap á Hrafnseyri voru afdrifarík mistök sem
voru þó að vissu leyti skiljanleg
miðað við tíðarandann sem ríkjandi var til skamms tíma. En
mistök er hægt að leiðrétta. Og
nú er lag. Á Hrafnseyri eru öll
skilyrði til að þar megi reka nota-

Yfir 200 rekstrartruflanir á síðasta ári

Rekstrartruflanir í raforkukerfi
Orkubús Vestfjarða urðu alls 205
á árinu 2008. 121 þeirra voru
fyrirvaralausar eða fyrirvaralitlar
og 84 vegna skipulags viðhalds.
Ellefu truflanir urðu frá orkugjafa
að rafalaúrtaki, 139 frá rafalaúrtaki á lágspennuvafi dreifispennis og 55 frá lágspennuvafi dreifispennis að raflögn notenda. Auk
truflana á kerfum Orkubúsins

urðu 34 truflanir í 66 kV og 132
kV kerfi Landsnets sem höfðu
áhrifið á raforkusvæðið á veitusvæði Orkubúsins.
Bilanir í hitaveitukerfum Orkubúsins voru sex í Bolungarvík,
fimm á Ísafirði, tvær á Suðureyri
og tvær á Patreksfirðir. En þær
hafa ekki verið færri í áratug.
Þetta kemur fram í ársskýrslu
Orkubúsins.
– thelma@bb.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegrar frænku

Jennýjar Þórunnar Rögnvaldsdóttur
Hlíf 1, Ísafirði

Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar og lækna og starfsfólks
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði fyrir góða umönnun og hlýju
Fyrir hönd aðstandenda,
Jenný Breiðfjörð.
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Halldór Smárason hefur farið mikinn á Vestfjörðum nú í
vor. Hann útskrifaðist nýverið frá Tónlistarskóla Ísafjarðar
og hélt lokatónleika í Hömrum á Ísafirði sem hlutu einróma
lof áheyrenda. Í sömu viku gerði hann sér lítið fyrir og hlaut
hæstu aðaleinkunn á stúdentsprófi frá Menntaskólanum á
Ísafirði með 8,82. Hann segist alla tíð hafa verið ágætur
námsmaður og tónlistina vill hann ekki endilega meina að
hann hafi fengið í vöggugjöf. Hann nefnir hér á eftir að maður
kemst ekki langt á hæfileikum ef maður ræktar þá ekki en
það hefur Halldór gert varðandi námið og tónlistina.

Setur markið hátt og víða
Halldór hefur stundað nám við
Tónlistarskóla Ísafjarðar allt frá
haustinu 1996, er hann byrjaði í
píanónámi hjá Björk Sigurðardóttur. Haustið eftir tók Sigríður
Ragnarsdóttir við kennslunni og
hefur kennt honum síðan utan
hálfan vetur sem Hulda Bragadóttir var kennari hans. Halldór
hefur lagt stund á bóklegar greinar, tónfræði, hljómfræði og tónheyrn og hafa kennarar hans í
þeim greinum verið Jónas Tómasson og Iwona Kutyla. Þá stundaði hann gítarnám hjá Sigurði
Friðriki Lúðvíkssyni um stutt
skeið. Auk þess leikur Halldór á
harmóníku, tinflautu og fleiri
hljóðfæri án þess að hafa hlotið
nokkra formlega tilsögn.
Hann hefur spilað víða og með
mörgum og var við hæfi að hann
skyldi sóttur heim í Tankinn,
hljóðverið í Önundarfirði, þar
sem hann er við upptökur á fyrstu
sólóplötu Birgis Arnar Sigurjónssonar. Við náðum að toga hann
afsíðis á milli lota og þótti honum
söngklefinn hæfa viðtalsefninu
best.

Sýndi strax
píanóinu áhuga
Halldór segist hafa haft áhuga
á tónlist frá blautu barnsbeini.
Hann segir fyrstu minningu foreldra hans tengda tónlistariðkuninni þegar Hólmfríður Sigurðardóttir frænka hans var að
leika á píanó heima hjá Halldóri.
Hann hafði þá nýverið lært að
ganga og gekk að píanóinu og
stóð við það og hlustaði á frænku
sína leika á píanóið.
„Elín systir mín söng mikið
fyrir mig þegar ég var lítill og ég
man að faðir minn söng reyndar
líka fyrir mig, þó hann sé kannski
ekki þekktastur fyrir söng,“ segir
Halldór.

Vildi ekki fara í
fyrsta spilatímann
Hann hóf námsferil sinn í Tónlistarskóla Ísafjarðar sjö ára
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gamall. Þá byrjaði hann að læra
klassískan píanóleik. Hann var í
fyrstu ekki ýkja hrifinn af þeirri
hugmynd að stunda píanónám.
„Ég ætlaði alls ekki að vilja
fara í tónlistarskólann en eftir
fyrsta spilatímann heillaðist ég
og vildi ekki fara út úr kennslustofunni. Björk Sigurðardóttir var
fyrsti kennarinn minn og það var
hún sem vakti áhuga minn á
píanóinu. Það er henni að þakka
að ég kann á píanó í dag,“ segir
Halldór. Hann stundaði píanóleikinn grimmt eftir það og fór
fram úr því námsefni sem honum
var sett fyrir.

Nýjar dyr opnuðust í Skotlandi
Hann segist ekki hafa verið
kominn með mikið tóneyra á
þeim tíma þegar hann hóf píanóleik en hafði þó takt og hélt lagi
í söng. Hann segir að nýjar dyr
hafi opnast fyrir honum í tónlistinni þegar hann flutti til Skotlands ásamt fjölskyldunni sinni,
þá tólf ára gamall, að fylgja föður
sínum sem sótti frekara nám
þangað.
„Þá keypti hann fyrir mig lítið
Yamaha hljómborð og þá fór ég
að spila eftir eyranu. Keypti söngbækur og spilaði laglínurnar og
hljómana eftir þeim. Þannig lærði
ég að spila eftir eyra og má segja
að ég hafi sjálfmenntað mig í
snarstefjun síðustu ár, eða að
spila af fingrum fram. Þá fór ég
að flokka hljómana og sætaröð
þeirra. Stundum er talað um að
fólk flokki hljómana eftir litum
en ég flokkaði þá meira eftir því
hvort þessi hljómur var vinur
þessa hljóms, eða fjarskyldur
frændi, jafnvel óvinur. Ég fattaði
þetta ekki fyrr en mörgum árum
seinna að ég væri farinn að flokka
hljómana.“

„Fólk vindur sér jafnan að mér
og spyr hvaðan ég hafi tónlistina,
því ég get trauðla sagt að mamma
og pabbi hafi stundað tónlistina
grimmt. Ég held að þetta sé algjör
samblanda af einhverjum genum
og umhverfi. Ég væri ekkert þar
sem ég er í dag nema mamma og
pabbi hefðu sent mig í tónlistarskóla sjö ára gamlan. Ég vildi
það ekki þá en svo blossaði þessi
gríðarlegi áhugi hjá mér.
Ættin hans pabba er mikið í
tónlist þannig að þaðan er möguleg genatenging. Mér finnst frekar hallærislegt þegar fólk segir
að maður sé eingöngu með einhverja meðfædda hæfileika því
maður þarf samt sem áður að
þjálfa og rækta alla hæfileika.
Það er heilmikil vinna og ég er
búinn að spila helling í gegnum
tíðina, svo það þarf nú að viðurkennast að það yrði frekar lélegt
ef ég gæti ekki neitt á píanóið í
dag.“

Hæfileikum fylgir
mikil vinna

Klassíkin er mjög holl

– Finnst þér tónheyrn vera eitthvað sem er meðfætt eða áunnið?

– En hefur þú einhvern tímann
fengið leiða á tónlistarnámi?

„Já, stundum þegar hefur verið
mest að gera, þá hefur maður
ekki endilega haft bullandi áhuga
á að spila klassíska tónlist. Í sannleika sagt hlusta ég ekki mikið á
hana en hún er svo holl fyrir
mann upp á tæknina að gera, auk
þess sem hún er oft mjög flott.
Ég ákvað fyrir mörgum árum að
ég ætlaði ekki að læra klassíska
tónlist í framtíðinni en ég ákvað
að seiglast í gegnum hana og ég
sé ekki eftir því. Hins vegar veit
ég að ég mun að sjálfsögðu spila
slíka tónlist, hvort sem það verði
fyrir sjálfan mig eða aðra.“

Sigga hans þriðja
foreldri í tónlistinni
– Af hverju tókstu klassíkina á
seiglunni?
„Foreldrar mínir og Sigga Ragnars (Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar) lögðu mikla áherslu á að
ég fylgdi klassíkinni eftir hér fyrir
vestan. Sigga hefur í raun verið
mitt þriðja foreldri síðustu ár
vegna tónlistarnámsins. Hún
hefur vitað það í mörg ár að ég

væri ekkert að stefna að því að
verða einleikari á píanó. En hún
sá einhverja hæfileika í mér sem
henni fannst að ég ætti að rækta
og hvatti mig til dáða í því. “
– Óraði þig einhvern tímann
fyrir því að þú kláraðir Tónlistarskóla Ísafjarðar?
„Fyrir mér var tónlistarskólinn
til byrja með bara eitthvað þar
sem maður mætti á haustin og
hætti á vorin. Í rauninni hef ég
ekki séð fyrir endann á tónlistarskólanum fyrr en fyrst núna, eftir
lokatónleika og skólaslit. Ég er
núna að átta mig á því að ég er
ekki að fara aftur upp í tónlistarskóla að taka þátt í tónleikum
eða samæfingum. Það lætur
manni líða eitthvað svo gömlum.
Það er sorglegt að hugsa um það
en í senn gleðiefni.“

Einstakir lokatónleikar
– Lokatónleikar þínir eru mjög
umtalaðir. Eitt sem var eftirtektarvert við þá er að þú ert tvítugur
og það kom fram fjöldi vina þinna
á tónleikunum sem eru allir
framúrskarandi hljóðfæraleikarar, þannig að þetta leit út eins
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og tónleikar hjá fimmtugum
manni þar sem allir gömlu spilafélagarnir komu saman. Fannst
þér ekki vænt um að fá alla með
þér á tónleikunum?
„Þetta var náttúrulega alveg
frábært og mér þótti mjög vænt
um að þau skyldu sjá sér fært um
að taka þátt í þessu með mér.
Eins gat mig aldrei órað fyrir
annarri eins mætingu, sem sannar
enn og aftur hve samfélagið er
þétt hér fyrir vestan. Ég er mjög
stoltur af tónleikunum og þakklátur öllum þeim sem mættu, spiluðu með mér, og ekki síst öllum
þeim sem hafa stutt mig í gegnum
tíðina. Þetta var alveg ótrúlega
gaman og einstök upplifun.“
Halldór segir viðtökur áheyrenda eftir tónleika hafi farið fram
úr sínum björtustu vonum og hefur ekki heyrt neitt nema gott um
þá. „Það hefur fjöldi fólks gefið
sig á tal við mig úti í bæ, sem
þakkar mér fyrir tónleikana, og
það er fátt eins skemmtilegt og
mikil viðurkenning og einmitt
það.“
– Annað sem var einnig eftirtektarvert varðandi tónleikana
var að þú tókst tónlist sem spannar frá klassík yfir í fönk og einnig
lög í ætt við Siglufjarðargeira?
„Já, ég geri kröfur til sjálfs
mín og finnst gaman að gera tilraunir með ólíka tónlistarstíla.
Þess vegna fannst mér bara
skemmtilegt að hafa smá áskorun
í tónleikaprógramminu. Gullna
reglan er að á meðan ég fíla það
sem ég er að gera, þá mun fólk í
salnum fíla það. Skemmtunin og
spilagleðin smita út frá sér.“
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Forrétindi að stunda
tónlistina hér
– Nú er það oft með klassískt
menntað tónlistarfólk að það
kann varla að leika aðra tónlist
en klassíska. Heldur þú að það
hafi hjálpað þér að alast upp í
svona samfélagi þar sem verkefnin eru fjölmörg og mismunandi fyrir færa hljóðfæraleikara?
„Það er engin spurning. Það
hefur verið afar þroskandi og
mikil reynsla að fá svona mörg
verkefni. Ég get ekki ímyndað
mér að eitthvert annað byggðarlag, eða réttara sagt samfélag,
bjóði upp á svona mörg mismunandi tækifæri fyrir mann. Það
hafa verið algjör forréttindi að
hafa fengið að alast upp og læra
hérna, bæði listir og fræði.“

Skemmtilegt að
fást við ólík verkefni
Fólk hefur séð Halldór í ýmiss
konar verkefnum og greinilegt
er að hann setur ekki fyrir sig að
spila með ólíku fólki. Greinilega
sækist fólk mikið í að spila með
honum, en hvað fær hann til að
segja já við öllum þessum mismunandi verkefnum, smáum sem
stórum?
„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá á ég mjög erfitt að
segja nei við fólk og vil helst
ekki valda neinum vonbrigðum.
Þetta er svo lítill markaður hérna
á Vestfjörðum og ekkert svo
margir sem geta hlaupið í skarðið

fyrir einhvern annan sem vantar
í verkefnin. Þess vegna reyni ég
að segja já við sem flesta, en
stundum er bara alltof mikið að
gera. Það er oftast annríkið sem
stoppar mig að segja já. En auðvitað væri ég ekki í tónlist ef ég
hefði ekki gaman af því að spila
með fólki. Þá væri ég bara heima
í tölvunni eða eitthvað álíka, en
ég vel mér auðvitað helst þau verkefni sem mér finnast skemmtilegust og mig langar mest til að
taka þátt í.“

Tónlist sem
eykur vellíðan
– Hvernig tónlist þykir þér
skemmtilegast að spila?
„Það fer rosalega eftir því í
hvernig stuði ég er. Ef ég er búinn
að æfa klassískt lag sem mér
hugnast, þá get ég spilað það
aftur og aftur. Það á ekki síst við
eftir undirbúninginn fyrir lokaprófið og tónleikana. Djassinn
hefur einnig heillað mig mikið
síðustu árin og mig langar að
nema hann frekar, hvort sem það
verður í formi skólasóknar eða í
einkatímum hjá kennara. Stundum sest ég jafnvel niður við
píanóið og spila gospel, funk,
popp eða bara hvað sem fær mig
til að líða vel.“
– Áttu þér einhverja uppáhaldstónlistarmenn?
„Þeir eru æði margir. Ég hef
alist upp við Bítlana og þeir eru
ofarlega í huga. Freddie Mercury
er einnig góður, besti rokksöngvarinn að mínu mati. Af íslenskum
listamönnum er KK einn af mín-

um uppáhalds og einnig hef ég
hlustað á Bubba frá unga aldri.
Einnig elska ég gott reggí, innlent
sem erlent. Annars get ég hlustað
á flesta tónlist, fyrir utan eina
tiltekna útvarpsstöð.“
– Þú setur það ekkert fyrir þig
hvort píanó sé í laginu eða ekki?
„Nei, það er ekkert atriði fyrir
mig. Ef lagið er flott og góður
fílingur í því sem fær mig til að
líða vel, þá er ég að meta það.
Annars er uppáhaldspíanóleikarinn, að minnsta kosti íslenski,
Davíð Þór Jónsson. Það sem ég
fíla við hann er hvað hann er
óhræddur við að gera tilraunir á
píanóinu.“

Framtíðin óráðin
Halldór segir framtíðina frekar
óráðna hjá sér. Hann stendur á
tuttugasta aldursári, hæfileikaríkur tónlistarmaður og útskrifaðist
með hæstu aðaleinkunn frá
Menntaskólanum á Ísafirði.
Hann segir möguleikana eilítið
vefjast fyrir sér. Þá nefnir hann
að honum þætti miður að sleppa
takinu hvort sem heldur á námsmanninum eða tónlistarmanninum.
„Framtíðin hjá mér er óskrifað
blað og mér finnst það frekar
spennandi frekar en kvíðafullt.
Það er þó pínulítið stressandi að
vita til þess að ég er að fara að
flytja suður í haust, vitandi að
það er eitthvað nýtt að fara að
gerast. Mig langar að halda áfram
í tónlistinni. Það verður að kallast
síðasta vígið og mig langar að
nema hana meira. En ég gæti

hugsað mér að fara kannski í
tónlistarnám og taka síðan eitthvert fag, t.d. stærðfræði, í háskóla síðar. En þetta gæti allt
breyst, jafnvel orðið þveröfugt. Í
fyrra var ég að hugsa um að fara
í flugnám, þannig að maður veit
aldrei. Það er allt opið, í sinni
víðustu merkingu.
Ég vil samt ekki sjá eftir neinu.
Ég vil ekki sleppa neinu tækifæri
og sjá eftir því. En nú er tíminn
til að forgangsraða rétt en lífið er
auðvitað ekki búið þó að maður
hafi ekki háskólagráðu 23 ára.
Svo getur vel verið að ég fari í
Listaháskólann og kunni ekki við
það. Það sama á við um FÍH eða
Háskólann. Ég ætla bara að gera
það sem mér líður vel við að
gera og eins og staðan er í dag er
tónlistin efst á lista.“
– Nánari hugmyndir varðandi
tónlistina?
„Auðvitað langar mann að slá
í gegn sem tónlistarmaður og ég
held að flestir sem fást við tónlistina eigi sér einhverja drauma.
Mig langar að fást meira við tónsmíðar og stefni á Tónsmíðabraut
LHÍ í haust og vona að það eigi
eftir að hjálpa mér í tónlistarsköpuninni. Það er draumurinn
hjá mér að gefa út eigin tónlist á
mínum forsendum. Annars er vitað að það er erfitt að lifa einungis
á tónlistinni og þess vegna er
nauðsynlegt að vera praktískur.
Því hef ég áhuga á því að reyna
við „venjulegt“ háskólanám,
hvort sem það verður í vetur eða
seinna,“ sagði tónlistarmaðurinn
Halldór Smárason.
– birgir@bb.is
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Skráning
hafin á Stóra
Púkamótið

Mikil eftirvænting er vegna
Stóra Púkamótsins sem
verður haldið í fimmta sinn
á Ísafirði dagana 10. og 11.
júlí. Jóhann Króknes Torfason hvetur tilvonandi púka,
og sérstaklega þá sem búsettir eru fyrir vestan, til að
skrá sig tímanlega: Heimamenn, nú er komið að því
að skrá sig!
Flautað verður til leiks
milli kl. 14 og 15 föstudaginn 10. júlí og síðan verður
púkakvöld í skíðaskálanum
í Tungudal. Á laugardeginum hefjast leikar upp úr hádegi en síðar um daginn
verður haldið lokahóf í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
þar sem verðlaunaafhending
fer fram. Þar munu sömu
meistarakokkarnir og undanfarin ár reiða fram kræsingar.
Aðaltilgangur Púkamótsins er að vekja athygli á
knattspyrnunni og byggja
upp sjóð til að styrkja ísfirska knattspyrnu, m.a. með
því að gera sparkvelli. Sjóðnum er einnig ætlað að styrkja
ýmis önnur málefni sem
varða ísfirska knattspyrnu.
Eins og undanfarin fjögur
ár verður mótsgjald 10.000
krónur en innifalið í því er
búningur, vallargjöld, Púkagrill og Púkaveisla. Þeir sem
taka maka með í fjörið þurfa
aðeins að borga 5.000 krónur aukalega.
Nánari upplýsingar er að
finna á pukamot.is.
– thelma@bb.is

Mjólká í Arnarfirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Saltorkuvirkjun í skoðun
Orkubú Vestfjarða er í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að skoða virkjun með
tækni sem byggir á saltorku. Þar
sem ferskvatn og sjór mætast
losnar mikil orka úr læðingi
vegna mismunandi efnasamsetningar (seltu). Með því að nota
svokallaða „osmósu“ himnur
milli sjávarins og ferskvatnsins,
er hægt að mynda þrýsting sem
getur samsvarað 110 metra fallhæð. Þennan þrýsting má nota til
að knýja hverfla líkt og í vatnsaflsvirkjunum. „Þeir staðir sem
henta fyrir þessar virkjanir eru
við árósa. Stærstu ár landsins eru
jökulfljót með tilheyrandi aur-

burði og óþekkt hvort slíkt vatn
henti. Hins vegar er áhugavert
að skoða slíkt í bergvatnsám á
Vestfjörðum. Einkum þar sem
byggja á vatnsaflsvirkjun hvort
sem er og tenging við raforkukerfið og önnur aðstaða þá við
hendi“, segir í ársskýrslu OV.
Eru þar nefnd sem dæmi 37 MW
Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði og
67 MW Glámuvirkjun í Hestfirði.
„Þarna er á ferðinni mjög athyglisverð tækni sem gerir mögulegt að framleiða um eða yfir 1
MW á hvern rúmmetra á sekúndu
af streymi ferskvatns og gætu
þessar tvær virkjanir bætt við sig
m.v. virkað rennsli annars vegar

15,5 MW og hins vegar 17 MW
eða samtals saltorkuvirkjanir upp
á 32,5 MW. Hér eru því miklir
hagsmunir í húfi ef þessi tækni
verður arðbær“, segir í ársskýrslunni. Er þar sérstaklega bent á að
virkjanir af þessu tagi yrðu ekki
síst hagkvæmar umhverfislega
séð.
„Við mat á hagkvæmdi raforkuframleiðslunnar er venjulega
miðað við hversu mikið afl fæst
á hvern fermetra af himnunni.
Enn sem komið er einungis um
að ræða 4 W á fermetrann og
bæta þarf nýtinguna um 25% til
að þetta borgi sig. Þróunin er á
mikilli ferð, því skortur er á

neysluvatni í heiminum og sömu
himnur eru notaðar til ferskvatnsframleiðslu úr sjó“, segir í ársskýrslu OV. Fyrsta prufuorkuverið kemst í gagnið í ár en almennt er reiknað með að tæknin
verði komin á markað 2016.
„Þegar svona himnur eru falar
með ásættanlegri virkni er stefnt
á að setja upp lítið tilraunaverkefni í Mjólká. Mjólkárvirkjun er
stærsta starfandi virkjun landsins
við sjávarsíðuna og miðað við
núverandi rennsli beggja véla
væri hægt að setja upp allt að 3
MW saltorkuvirkjun. Aflaukningin gæti því orðið um 37%
miðað við núverandi stærð.“,

STAÐA DEILDARSTJÓRA VIÐ LEIKSKÓLANN BAKKASKJÓL HNÍFSDAL
Leikskólinn Bakkaskjól auglýsir lausa
stöðu deildarstjóra við leikskólann. Um
er að ræða 100% starfshlutfall. Bakkaskjól
er einnar deilda skóli með börn á aldrinum
1-4 ára. Bakkaskjól leggur áherslu á yngri
barna kennslu.
Leikskólakennaramenntun er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Einarsdóttir, leikskólastjóri í síma 450 8275,
netfang: bakkaskjol@isafjordur.is eða
Sigurlína Jónasdóttir, leikskólafulltrúi í
síma 450 800, netfang: leikskolafulltrui
@isafjordur.is.
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Máney ÍS. Ljósm: Páll Önundarson.

Nýr bátur til Flateyrar
Nýr bátur hefur bæst í flota Flateyringa en hann heitir Máni frá Vopnafirði. Ásmundur
Örn Harðarson festi kaup á bátnum sem er lengdur Sómi 860. Ásmundur kveðst mjög
ánægður með bátinn sem er fjölveiðiskip. Báturinn kemur til með að heita Máney ÍS. Hann
ætlar að gera bátinn út á línu, handfæri og á grásleppu. Ásmundur kveðst ætla að róa um
leið og hreyfing kemst á leigumarkaðinn.
FIMMTUDAGUR 18. JÚNÍ 2009

Gefur ekki
kost á sér til
frekari starfa

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

878 milljóna króna tap árið 2008
Vel á níunda hundrað milljóna
króna tap er á samstæðureikningi
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar, sem
lagður var fram til fyrri umræðu
á fundi bæjarstjórnar í síðustu
viku. Samkvæmt reikningnum
eru fjármagnsgjöld miklu hærri
en reiknað var með við gerð fjárhagsáætlunar og er skýringin
sögð vera afleiðing bankahrunsins í október á síðasta ári, veiking
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krónunnar og há verðbólga. Fjármagnsgjöld eru 975 milljónir
króna en voru áætluð 204 milljónir króna. Að teknu tilliti til
afskrifta og fjármagnsgjalda er
tap á samstæðureikningi 878 milljónir króna vegna ársins 2008.
Reksturinn skilar skv. samstæðureikningi 223 milljónum króna.
Rekstur bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar skilar 265 milljónum króna

í hagnað af reglulegri starfsemi
sem er 53 milljónum króna betri
niðurstaða en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir.
Fjárfestingar voru þær mestu í
sögu sveitarfélagsins en framkvæmt var fyrir 561 milljón króna.
Stærstur hluti framkvæmdanna
var viðbygging við Grunnskólann á Ísafirði. Þeirri framkvæmd
hafði verið skotið á frest um

nokkur ár en var nauðsynlegur
liður í einsetningu skólans og kemur í staðinn fyrir bráðabirgðahúsnæði. Miklar aðhaldsaðgerðir
eru á döfinni í rekstri Ísafjarðarbæjar. Miklar breytingar á fjármagnskostnaði kalla á aðhald til
að komast yfir þann erfiða hjalla
sem fylgir auknum útgjöldum í
kjölfar bankahrunsins.
– birgir@bb.is

Gunnar Hallsson, formaður stjórnar Menningarráðs
Vestfjarða hefur ákveðið að
gefa ekki kost á sér til frekari
starfa. Gunnar tilkynnti bæjarráði Bolungarvíkur ákvörðun sína yrir stuttu og þakkar
bæjarráð Gunnari vel unnin
störf í ráðinu.
Þeir sem sitja í stjórn Menningarráðsins eru Arnar Jónsson fyrir Strandabyggð og
Reykhólahrepp, Dagbjört
Hjaltadóttir tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfjarða,
Gerður Eðvarsdóttir fyrir Ísafjarðarbæ, Leifur Ragnar
Jónsson fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu, Lilja Magnúsdóttir tilnefnd af Fjórðungssambandi Vestfjarða og Ólína
Þorvarðardóttir gegnir stöðu
varaformanns í stjórninni.
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Bloggið
Afsalar
sér völdum
Herra Jón Bjarnason, búfræðikandídat frá Ási og fyrrum rektor
Bændaskólans á Hólum, hefur
ritað bréf út í heim til hennar
stóru stofnunar Alþjóðahafrann-sóknaráðsins og greint frá því að
hann ætli að fara í einu og öllu eftir ráðgjöf Hafró og veiða einungis
20% af svokölluðum viðmiðunarstofni. Sjávarútvegsráðherra gerir
greinilega ekki nokkurn skapaðan hlut með það að ráðgjöf Hafró
hefur ekki gengið upp á umliðnum árum og getur í raun ekki gert
það. Búfræðikandídatinn leggur til hliðar menntun sína og leggur
öll völd í hendurnar á reiknisfiskifræðingunum sem ætla enn og aftur að fjölga þorskum sem að sögn fræðinganna eru langt undir
meðalþyngd og þar að auki styttri. Búfræðikandídatinn gerir í miðri
kreppu heldur ekki neitt með að fiskveiðar ganga hvergi betur en
einmitt þar sem ráðgjöf reiknisfiskifræðinganna í Alþjóðahafrannsóknaráðinu hefur verið algjörlega hundsuð, og þá á ég við í Barentshafinu og í Færeyjum.
Það er engu líkara en að ráðherrann geri sér ekki grein fyrir því að
Alþjóðahafrannsóknaráðið er samráðsvettvangur reiknisfiskifræðinganna, m.a. Jóhanns Sigurjónssonar forstjóra, héðan og þaðan úr
heiminum sem allir fara eftir.
Sigurjón Þórðarson – http://sigurjonth.blog.is

Valtýr og
vanhæfið
Meira en hálft ár er liðið frá
því að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari lýsti sig vanhæfan
hvað viðkemur málefnum bankahrunsins. Hvers vegna var ekkert
sagt eða gert í þessu fyrr en nú?
Er það vegna yfirlýsinga Evu
Joly í fjölmiðlum núna? Þekkti
hún ekki málavexti? Vissi þetta
enginn, þ.e. enginn í stjórnkerfinu?
Flestir aðrir vissu þetta, a.m.k. þeir sem fylgjast með íslenskum
fjölmiðlum. Með fullri virðingu fyrir Evu Joly, þá ber að skoða
tjáningu hennar um málavexti í ljósi þess sem hún er mötuð á.
Hver matar hana? Hver matreiðir í hendurnar á henni? Varla er
hægt að ætlast til þess að hún þaullesi íslenska fjölmiðla meira en
hálft ár aftur í tímann. Hver svo sem matreiðslumeistarinn er, þá ber
hann væntanlega meiri ábyrgð á matnum en þjónninn sem ber hann
á borð. Annað þessu skylt: Hvenær eiginlega ætlar íslenskt
fjölmiðlafólk að læra muninn á vanhæfi og vanhæfni? Það sama
gildir um muninn á eftirmálum (karlkynsorð) og eftirmálum (hvorugkynsorð). Og svo ótalmargt fleira ...
Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is

Geymslurétturinn
Þáverandi sjávarútvegsráðherra sagði árið 2007 þegar aflaheimildir í þorski voru skertar:
Framhjá því verður ekki litið að
hinar litlu aflaheimildir í þorski
munu hafa meiri áhrif á næsta
fiskveiðiári en á því yfirstandandi. Þessu veldur meðal annars
að geymsla aflamarks í þorski
frá síðasta fiskveiðiári kom mönnum til góða á núverandi fiskveiðiári. Því verður ekki að heilsa á næsta fiskveiðiári. Geymslurétturinn
eykur aðlögunarhæfni í sjávarútvegi og hagkvæmni í veiðunum,
ekki síst við núverandi aðstæður. Þess vegna er að því stefnt að
leggja fram frumvarp á komandi hausti sem eykur möguleika á
geymslu veiðiheimilda á milli ára.
Þessi geymsluréttur er með öllu ólíðandi. Með honum gefst
mönnum tækifæri til þess að braska með leiguverð. Þeir sem verða
fyrir þessu plotti eru án undantekninga kvótalausir sjómenn sem eru
upp á náð og miskunn kvótaeigenda komnir.
Grímur Atlason – http://eyjan.is/grimuratlason/
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Frá starfi Morrans síðasta sumar.

Morrinn tíu ára

Morrinn, ungmennaleikshús
Ísafjarðarbæjar, fagnar tíu ára afmæli í sumar. „Morrinn hefur
aldrei verið yngri og ferskari.
Við ætlum að reyna gera eitthvað
í tilefni af afmælinu og hefur
verið sett á fót sérstök afmælisnefnd sem byrjuð er að undirbúa
listræna afmælisveislu. Draumurinn er að fá alla fyrrum Morra
til að koma og taka þátt í fögnuðinum“, segir Elfar Logi Hannesson, annar leikstjóri Morrans í
sumar. Sumarstarfið hófst í síðustu viku og kennir þar ýmissa grasa.
„Morrinn er störfum hlaðinn í
sumar og það bætast við verkefni
á hverju ári. Við tökum á móti 25
skemmtiferðaskipum og verðum
með þjóðlega og skemmtilega
sýningu fyrir skipverja. Einnig

verðum við með skemmtiatriði á
17.júní. Á dagskránni er einnig
heimsóknir á leikskólana þar sem
flutt verða frumsamin leikrit eftir
Morraliða. Það er liður sem fylgt
hefur Morranum nánast frá upphafi, en ég held að hann hafi
verið tekinn upp um aldamótin“,
segir Elfar Logi.
Einnig má búast við óvæntum
gjörningum eins og undanfarin
ár. „Við ætlum að lífga upp á
Silfurtorgið með skemmtilegum
uppákomum. Við erum með svo
flott torg og við viljum gera það
svolítið líflegt og skemmtilegt“,
segir Elfar Logi. Í tilefni af afmælinu verða hannaðir sérstakir
bolir merktir Morranum og afmælisárinu.. Almenningur getur
fengið keypt bolina þegar þar að

kemur en þeir eru í undirbúningi
um þessar mundir.
Sextán leikarar starfa í Morranum í sumar. Stúlkur eru í meirihluta eða tólf á móti fjórum ungum herramönnum. „Það hefur
verið mjög misjafnt hvernig skipt
hefur verið á milli kynja undanfarin ár og nú eru stelpurnar fleiri.
Þær eru nú samt mjög fjölbreyttar
svo ég vona nú að þetta komi
ekki á borð Jafnréttisráðs, enda
ætti það ekki að skipta máli í
listinni“, segir Elfar Logi.
Tveir leikstjórar stýra Morranum í ár. Elfar Logi verður leikstjóri út júnímánuð en þá tekur
Lísbet Harðardóttir við það sem
eftir er sumars. Þetta er þriðja
árið sem Kómedíuleikhúsið sér
um Morrann. – thelma@bb.is

Óánægja með nýjan opnunartíma sundlaugarinnar
Nýr opnunartími Sundhallarinnar á Ísafirði hefur vakið
gremju meðal nokkurra fastagesta laugarinnar. Um mánaðarmótin tók nýr opnunartími gildi
þar sem opnun laugarinnar er
seinkað til kl. 10 en var áður kl.
07 og jafnframt er lauginni loka
klukkan 21 að kvöldi til í stað 22
áður. Sérstaklega gremst mönnum að opnuninni skyldi seinkað
til 10, en vinsælt hefur verið meðal bæjarbúa að fá sér sundsprett
áður en farið er í vinnu. Velta
margir fyrir sér hvers vegna opnunartíminn hafi ekki verið styttur
meira að kvöldi til, til að komast

til móts við þennan hóp gesta.
Jóhann Bæring Gunnarsson, umsjónarmaður eigna Ísafjarðarbæjar, viðurkennir að leiðinlegt sé
að geta ekki orðið við óskum
þessa hóps en bendir á að nauðsynlegt hafi verið að stýra rekstrinum svo hann sé sem hagstæðastur.
„Það hefur almennt verið mjög
góð mæting í sundhöllina á
kvöldin og við erum að reyna að
hafa opnunartímana þannig að
þeir nýtist heimamönnum og
ferðamönnum sem best“, segir
Jóhann. „Samt er verið að stytta
opnunartímann á kvöldin, þannig

að það er ekki eins og það sé bara
verið að klippa á tímann á morgnana.“ Jóhann segir að þar sem
grunnskólinn sé kominn í sumarfrí bjóðist gestum enn meiri tími
til að nýta sér sundlaugina en
hún var lokuð fyrir almenning á
meðan á skólasundi stóð. „Sundlaugin er núna opin almenning í
ellefu tíma á dag sem ætti að
nýtast fólki mjög vel. Það er skiljanlegt að fólki þyki þetta leiðinlegt og það verður sárt að missa
þessa viðskiptavini. Hins vegar
verður laugin opin í hádeginu og
um kvöldmatarleytið,“ segir Jóhann Bæring. – nonni@bb.is
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Skuldir á hvern íbúa Ísafjarðarbæjar eru 26 þúsund krónum hærri en hjá nágrönnum þeirra í Bolungarvík.

Skuldir á hvern íbúa Ísafjarðarbæjar hærri en í Bolungarvík
Skuldir Ísafjarðarbæjar á hvern
íbúa í sveitarfélaginu eru 26 þúsund krónum hærri en hjá nágrönnum þeirra í Bolungarvík.
Heildarskuldir Bolungarvíkurkaupstaðar voru 1.195 milljónir
króna 31. desember síðastliðinn
en hjá Ísafjarðarbæ stóðu þær í
5.008 milljónum króna. Í Bolungarvík voru íbúar 966 þann 1.
janúar s.l. og eru heildarskuldir
sveitarfélagsins því 1.237 þúsund
krónur á hvern íbúa en í Ísafjarðarbæ voru íbúar 3.972 talsins á
sama tíma og heildarskuldir
sveitarfélagsins á hvern íbúa
1.261 þúsund krónur. Bolungarvík tapaði 116 milljónum króna
árið 2008 en Ísafjarðarbær 878

milljónum króna. Tapið nemur
því 120 þúsund krónum á hvern
íbúa í Bolungarvík en 221 þúsund
krónum á hvern íbúa í Ísafjarðarbæ.
Vel á níunda hundrað milljóna
króna tap er á samstæðureikningi
bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar, sem
lagður var fram til fyrri umræðu
á fundi bæjarstjórnar í síðustu
viku. Samkvæmt reikningnum
eru fjármagnsgjöld miklu hærri
en reiknað var með við gerð fjárhagsáætlunar og er skýringin
sögð vera afleiðing bankahrunsins í október á síðasta ári, veiking
krónunnar og há verðbólga. Fjármagnsgjöld eru 975 milljónir
króna en voru áætluð 204 millj-

ónir. Að teknu tilliti til afskrifta
og fjármagnsgjalda er tap á samstæðureikningi 878 milljónir
króna vegna ársins 2008. Reksturinn skilar skv. samstæðureikningi 223 milljónum króna. Rekstur bæjarsjóðs Ísafjarðarbæjar
skilar 265 milljónum króna í
hagnað af reglulegri starfsemi
sem er 53 milljónum króna betri
niðurstaða en fjárhagsáætlun
gerði ráð fyrir.
Tap á rekstri Bolungarvíkurkaupstaðar nam 116 milljónum
króna árið 2008. Rekstrartekjur
námu 617 milljónum króna og
voru 49 milljónum króna yfir
áætlun. Hagnaður fyrir afskriftir
og vexti var 79 milljónir króna á

Landsmót unglingadeilda haldið í Hnífsdal

Landsmót unglingadeilda
björgunarsveita verður haldið
í Hnífsdal dagana 15. til 19.
júlí næstkomandi. Von er á
stórum hóps ungliða vestur á
firði, en þetta er án efa stærsti
viðburðurinn á dagatali ungra
björgunarsveitamanna. „Við
eigum von á 200 til 250 manns
til að taka þátt í mótinu“, segir
Þröstur Þórisson, umsjónarmaður Hafstjörnunnar, ungl-
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ingadeildar Björgunarfélags Ísafjarðar, „Þetta er samstarfsverkefni björgunarsveitanna á Ísafirði, Hnífsdal og Bolungarvík
en mótið fellst aðallega í póstavinnu þar sem æfðir verða helstu
þættir björgunarsveitastarfa eins
og sig, rústbjörgun og einnig
verður farið í ratleiki.”
Að loknum æfingum verður á
síðasta deginum keppt í greinunum. Hópnum verður skipt upp

óháð félags, en Þröstur segir
að með því að skipta upp hópnum þá fá krakkarnir tækifæri
til að kynnast nýju fólki og
æfa samvinnu. Hópurinn gistir
í tjöldum í Hnífsdal en að sögn
Þrastar hafa þeir einnig aðgang
að húsnæði björgunarsveitarinnar Tinds í Hnífsdal auk félagsheimilisins í Hnífsdal ef
nauðsyn þykir til.
– nonni@bb.is

móti 67 þúsund króna tapi rekstrarárið á undan. Viðsnúninginn
má það 14% aukningu á tekjum
miðað við árið á undan sem og
að laun hækkuðu einungis um
1,3% og annar rekstrarkostnaður
lækkaði um 5%. Rekstrargjöld
fyrir afskriftir og fjármagnskostnað námu fimm milljónum
króna eða 1% yfir endurskoðaðri
fjárhagsáætlun.
Framlag A-hluta til B-hluta
sjóða var 63 milljónir króna.

Gríðarlegur fjármagnskostnaður
skýrir mikinn rekstrarhalla á
árinu 2008. Þannig hefur fjármagnskostnaður samstæðunnar
þrefaldast á milli ára og hækkað
úr 54 milljónum króna í 169
milljónir króna. Þar af var fjármagnskostnaður B-hluta sjóða
107 milljónir króna. Eigið fé
samstæðunnar var neikvætt í árslok um 179 milljónir króna en
eigið fé A hluta var jákvætt um
125 milljónir króna.

Bláir Dýrafjarðardagar
Dýrafjarðardagarnir sívinsælu
verða bláir í ár en skorað hefur
verið á Dýrfirðinga að skreyta
garða sína með einhverju bláu á
meðan hátíðin stendur yfir, til
dæmis með blöðrum, borðum
eða pokum. Undirbúningur fyrir
hátíðina er kominn á fullt en hún
verður haldin dagana 3.-5. júlí.
Þegar er kominn mynd á dagskrá hátíðarinnar en meðal þess
sem í boði verður í ár eru hörputónleikar, sýningin Dragedukken
sem íþróttafélagið Höfrungur
stendur fyrir, listasýningin „Einstök sýning“ en Ingó og Veður-

guðirnir skemmta á víkingasvæðinu og á stórdansleik um
kvöldið. Auk þess verða mun
ekki vanta fasta dagskráliði eins
og kassabílarall, „Súpa í garði“,
strandblaksmót, andlitsmálningu, hestaferðir og ferðir í
víkingskipinu Vésteini en víkingar munu einnig láta á sér bera
á hátíðinni.
Hátíðin verður að þessu sinni
sett í áttunda sinn í röð, en setningarathöfnin fer fram í reiðhöllinni Knapaskjól þar sem karlakórinn Ernir mun syngja.
– nonni@bb.is
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smáar
Til sölu er hálfs árs gamalt, lítið
notað hlaupabretti. Keypt í
Húsasmiðjunni. Verð kr. 60 þús.
Uppl. í síma 456 4459.
Til sölu er AEG frystiskápur,
1,52 cm á hæð. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 456 7160.
Góð þvottavél óskast. Uppl. í
síma 660 8614.
Til sölu er Renault Clio árg. 97,
ekinn 120 þús. km. Upplýsingar í síma 862 6044.
Óska eftir ódýrum ísskáp, helst
120 cm eða hærri. Upplýsingar
í síma 820 8284.
Óska eftir svalahurð til kaups.
Uppl. í síma 892 1694.
Gisting í boði í miðbæ Reykjavíkur í júní og júlí. Uppl. í síma
895 0482 eftir kl. 17.
Til sölu er golfsett fyrir örvhentan ungling. Uppl. í s. 899 2894.

Fá sumaruppbót
Vísir hf. á Þingeyri hefur
ákveðið að greiða öllum
starfsmönnum sínum í landi
55 þúsund króna sumaruppbót, miðað við fullt starf
þann 11. júní. Um 200
manns vinna hjá fyrirtækinu
í fjórum vinnslum sem eru í
Grindavík, í Djúpavogi, á
Húsavík og á Þingeyri.
Ástæða þessarar uppbótar
er að fyrirtækinu hefur tekist
hafi að mæta krefjandi rekstrarumhverfi með samvinnu
og samstilltu átaki allra starfsmanna. Tryggð starfsmanna
og vilji til góðra verka verði
áfram afl sem félagið byggir á.

Þátttakendur og leiðbeinendur á námskeiðinu.

Mikil áhugavakning í golfinu
Golfklúbbur Ísafjarðar hélt í
síðustu viku byrjendanámskeið
fyrir fullorðna. Þátttaka fór fram
úr björtustu vonum forsvarsmanna GÍ en fjörutíu manns létu
sjá sig á námskeiðinu og kunnu
vel við sportið. „Við vorum að
vonast eftir svona tíu manns og

erum því afar ánægð með þessa
mætingu og von er að þetta verði
til að fjölga klúbbmeðlimum GÍ,“
segir Tryggvi Sigtryggsson, formaður klúbbsins.
Tryggvi segir nokkra þátttakendur á námskeiðinu hafa verið
„heita“ fyrir golfinu og aldrei að

vita nema þeir láti að sér kveða á
mótum á næstunni. Nokkrir færir
golfarar í GÍ sáu um að leiðbeina
byrjendunum og þurfti að kalla
til aukamannskap vegna gífurlegrar þátttöku. Svo mikil var
hún að ræsa þurfti út golfara frá
Bolungarvík til að anna áhugan-

Lagði hníf að hálsi manns
Héraðsdómur Vestfjarða hefur
dæmt karlmann í fjögurra mánaða fangelsi, sem er skilorðsbundið til tveggja ára, fyrir að
hafa lagt annan mann í augljósan
háska með því að leggja hníf að
hálsi hans. Ákærði viðurkenndi

brot sitt skýlaust fyrir dómi. Samkvæmt sakaskrá var manninum í
tvígang gerð sektarrefsing á
árunum 2002 og 2003 fyrir að
hafa haft í vörslum sínum smávægilegt magn fíkniefna. Þá var
hann í ágúst í fyrra dæmdur til

greiðslu sektar og sviptur ökurétti
í þrjá mánuði fyrir brot. Í dómsorði segir að háttsemi ákærða
hafi verið mjög háskaleg og án
nokkurs sýnilegs tilefnis.
Við ákvörðun refsingar hans
varð aftur á móti ekki fram hjá

Fyrir tveimur öldum
Íslandssagan er merkileg
heimild um þjóð sem lifir nánast
allt af. Vissulega dóu margir í Svartadauða 1402 og Stórubólu 1707
og öllum hinum pestunum. Bólusótt geisaði fjórum sinnum á átjándu öld og í hvert sinn dóu þeir sem ekki höfðu náð að mynda
mótefni gegn pestinni ógurlegu. Móðuharðindin er hófust 1783
gengu svo nærri Íslendingum að Danir veltu fyrir sér að flytja
nokkurn hluta þjóðarinnar á Jótlandsheiðar. Kannski hefðu Danir
farið verr út úr krísunni sem geisar í fjármálaheiminum ef svo hefði
farið. En kannski hefðu þeir sem ætlað var að fara lært mannasiði
og ekki orðið þrjótar í líkingu við þá sem stóðu fyrir útrásinni
marglofuðu. Afleiðingarnar hennar keyra nú þjóðina í kaf um
lengri eða skemmri tíma eftir því hvernig gæfa stjórnmálamanna
sem með völdin fara snýst.
Fyrir rúmum 200 árum, nánar til tekið árið 1808 kom til Íslands
víkingur að nafni Gilpin, sem sagðist vera andstæðingur Danakonungs, sem þá átti í stríði við Bretakonung. Gilpin þessi gerði sé lítið
fyrir og rændi ríkiskassanum með 35 til 37 þúsund ríkisdölum, en
heimildum ber ekki saman. Þetta var hinn svonefndi Jarðabókarsjóður sem landfógeti skyldi geyma og úr honum voru útgjöld landsins
greidd, laun embættismanna og fleira sem danska ríkið bar ábyrgð
á. Létt var hræða íslenska embættismenn með hótunum og afhentu
Stakkur skrifar

þeir fjársjóð þjóðarinnar möglunarlítið til breskra ræningja.
Dýrtíð mikil ríkti í landinu og vöruskortur og reyndi Trampe
stiftamtmaður, æðsti embættismaður konungs á Íslandi að græða
persónulega með því koma með skip og vörur og setti verðið hátt,
en þá komu Bretar okkur reyndar til bjargar með verslun sinni og
lækkaði verðið vegna samninga sem þeir höfðu gert við íslenska
embættismenn. Árið 1809 fengu Íslendingar svo nýja ríkisstjórn
er Jörundur hundadagakonungur rændi völdum og ætlaði að
stofna þing árið eftir og gefa upp völdin. Jörundur hvarf snöggt
frá völdum með aðstoð ensks skipstjóra á herskipi, sem kunni
ekki við að óbreyttur almúgamaður rændi völdum frá konuglegum
embættismönnum, þótt skipaðir væru af dönskum kóngi.
En einhverra hluta vegna lifðu Íslendingar af þrátt fyrir alla
óáran, stríð í Evrópu, dýrtíð, glataðan ríkiskassa og fleira. Ríkiskassanum var nú reyndar skilað fyrir tilstilli Breta, þannig að
kannski eigum við nútíma Íslandingar einhverja von. En kannast
einhver við alla þessa óáran, dýrtíð vöruskort, erfiðleika í viðskiptum við aðrar þjóðir, glataðan ríkiskassa og stjórnarskipti
með látum?
Lesandi góður! Fyrir tveimur öldum lifði þessi þjóða af öll
þessi áföll og við munum væntanlega gera það nú, en eins og þá
tekur verulega í.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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um.
Fyrir þá sem hafa áhuga á að
hefja ástundun á golfi er rétt að
benda á að GÍ býður upp á sex
holu völl í Tungudal sem hentar
einkar vel fyrir byrjendur og kostar ekkert að spila á honum.
– birgir@bb.is

því litið að ósannað var að hann
hafi haft ásetning til að ráðast
gegn brotaþola með hnífnum.
Þótti því hæfilegt að dæma manninn í fjögurra mánaða fangelsi
en fresta fullnustu refsingarinnar
og skal hún falla niður að liðnum
tveimur árum frá uppkvaðningu
dómsins.
– thelma@bb.is

Stöðugildum fækkað

Samtals fækkar stöðugildum
við stofnanir Bolungarvíkur um
ellefu á þessu ári eða um það bil
15%. Þar er um að ræða uppsagnir ásamt starfsmannaveltu
þar sem ekki er ráðið í stöðugildi
sem losna í grunnskóla, leikskóla,
tónlistarskóla, áhaldahúsi / eignasjóði, félagsþjónustu, yfirstjórn/
skrifstofu og íþróttamiðstöð.
Er fækkun stöðugildanna liður
í að ná takmörkum sem kveður á
um í samningi við Eftirlitsnefnd
með fjármálum sveitarfélaga, en
auk þess verður samdráttur í
þjónustu og framkvæmdum með
styttingu opnunartíma gámastöðvar, sundlaugar og leikskólans. Þak verður sett á nemendafjölda í tónlistarskóla. Kennslumagn í grunnskóla minnkað niður
í það sem lögbundið er. Dregið
verður úr snjómokstri og framkvæmdum við Félagsheimili
Bolungarvíkur seinkað.
FIMMTUDAGUR 18. JÚNÍ 2009

Að gefa gervifætur á Gaza
Hópur Íslendinga fór með
gervifætur til Gaza í síðasta mánuði eins og fram kom í fréttum. Í
hópnum voru átta manns, þar á
meðal Ísfirðingurinn Óskar Þór
Lárusson. Tilgangurinn var að
gefa 30 gervifætur sem keyptir
voru fyrir fé sem félagið ÍslandPalestína safnaði fyrir jólin.
Ástandið á Gaza er skelfilegt
eins og fréttir af svæðinu hafa
borið vitni um undanfarin misseri
og hefur versnað til muna eftir
eyðilegginguna sem átti sér stað
í árásum Ísraela um jólin og í
byrjun árs. Íbúarnir eru í herkví
og búa við fátækt og skort. Þrátt
fyrir þessar hörmulegu aðstæður
ríkti gleði meðal íbúanna þar þegar þeir sáu vini og ættingja ganga
á ný með nýja gervilimi frá Össuri hf.
Óskar Þór sagði blaðamanni
Bæjarins besta frá ferðinni, en
hann starfar sem tæknimaður á
þróunardeild Össurar.
„Þessi ferð var á vegum annars
fyrirtækis sem er í eigu Össurar
Kristinssonar, stofnanda Össurar
hf., sem heitir OK Prosthetics og
var farin í kjölfar söfnunar sem
félagið Ísland-Palestína efndi til.
Í þróunardeildinni komst ég í félagsskap Sigurðar Ásgeirssonar
sem unnið hefur mikið með Össuri Kristinssyni. Þetta var önnur
ferð mín með þeim en ég fór í
svipaða ferð til Pakistans fyrir
tveimur árum.
Með okkur í för var einnig
stoðtækjafræðingur frá SuðurAfríku, en hann vann um tíma í
söludeild Össurar hf. áður en
hann opnaði sjálfstætt fyrirtæki í
Suður-Afríku.“
– Er ekki mjög gefandi að taka
þátt í svona ferð?
„Jú, það er mjög gefandi að
sjá fólk sem hefur komið á hækjum, í hjólastól eða jafnvel borið
af ættingjum og svo stendur það
upp og gengur. Það er alveg
magnað! Það er mikil gleði sem
fylgir þessu.“
– En er þetta ekki jafnframt
krefjandi?
„Jú, það er rosaleg vinna sem
fylgir þessu. Við tókum 10-11
manns á dag og það er ekkert
stoppað til að fara í hádegismat
eða neitt svoleiðis. Það var bara
einn sendur út í búð eftir brauði
og hummus og við fórum rétt
afsíðis til að troða í okkur áður
en áfram var haldið. Þetta voru
nú ekki nema tveir og hálfur
vinnudagur en ferðin tók alls níu
daga.
Það var mikið vesen að fara
allar krókaleiðirnar til að komast
framhjá Ísraelsmönnum á áfangastað. Þeir eru ekkert voðalega
hrifnir af því að verið sé að hjálpa
Palestínumönnum og sérstaklega
FIMMTUDAGUR 18. JÚNÍ 2009

ekki á Gaza. Hamashreyfingin
er við stjórn í Palestínu en sá flokkur er ekki samþykktur af Ísraelsmönnum eða Bandaríkjamönnum.“

Fleiri ferðir framundan
– Voru aðstæðurnar eins krefjandi þegar þú fórst til Pakistans?
„Já, við vorum lengur þar og
sinntum fleirum. Á níu dögum
komum við 56 manns á fætur.
Það voru alveg eins langir og
strangir vinnudagar. Við vorum
fjórir að vinna við það, auk mín
Johan Snyder, Sigurður Ásgeirsson og Guðmundur Jakobsson.“
– Eru fleiri ferðir framundan?
„Já, þeir eru að tala um að fara
aftur út eftir um hálfan mánuð til
Botswana og ef til vill verða fleiri
ferðir farnar í ár. En svo skilst
mér að félagið Ísland-Palestína
ætli að hefja aðra söfnun fyrir
meira efni til að senda á Gaza
svæðið. Þá þykir mér nú líklegt
að það kalli á aðra ferð þangað
því það er ekki hægt að senda
nokkurn skapaðan hlut á svæðið.
Við gerðum okkar besta á meðan við vorum þarna að þjálfa
heimamenn í að halda áfram
verki okkar á þeim stutta tíma
við höfðum, en það er ekkert
tæmandi þjálfun. Við gerum ráð
fyrir að þeir fái frekari þjálfun í
næstu ferð ef vel gengur með
söfnun Íslands-Palestínu.“
– Eru aðilar frá fleiri löndum
en Íslandi að láta gott af sér leiða
með þessum hætti?
„Já, það eru einhver samtök
að vinna að svona málum. Ég
veit allavega að Rauði krossinn
er að flytja efni í stoðtæki inn á
svæðið og svo hittum við Grikki
sem eru að reyna koma á lyfjaflutningi þangað. Það er verið að
reyna frá ýmsum áttum.“

Farið búr úr búri
Óskar og félagar fengu ekki
góða meðferð hjá Ísraelum á ferð
sinni á Gaza.
„Mér þótti þetta óttalega andstyggilegt. Við höfðum fengið
leyfi fyrir fólkið frá liðsforingja
sem við höfðum samband við á
Eres, landamærastöðinni milli Ísraels og Gaza, en hann var ekki
búinn að gefa okkur leyfi fyrir
efnið. Við fórum því út í von og
óvon um að komast með efnið í
gegn. En allir sem ætla að reyna
komast þarna í gegn hvort sem
það er frá Ísrael til Gaza eða
öfugt fara á landamærastöðina í
óvissu, því það eru einungis geðþóttaákvarðanir sem ráða því
hvort fólk fái að fara í gegn eða
ekki. Þetta seinkaði okkur um
einn dag.

Óskar Þór Lárusson við vinnu sína á Gaza.
Við vorum mættir með allt hleypa áfram inn í næsta búr þar
efnið til Ísraels og liðsforinginn sem við tekur næsta búr með
sagði okkur að fyrst við værum röntgenklefa sem hver okkar
komnir með þetta svo langt ætt- þurfti að stíga inn í og lyfta höndum við að reyna komast í gegn. um upp til himins á meðan appaÞeir myndu ekki gefa okkur neitt ratið snerist í kringum mann og
leyfi heldur áttum við að bera gegnumlýsti mann. Svo heldur
þetta sem okkar eigin farangur. maður áfram og þá er verið að
Við gerðum það og þurftum að róta í farangrinum og þegar því
bíða í nokkra tíma áður en við er lokið fær maður loks að hitta
fengum að fara í gegn. En þá tók landamæravörð.“
við um kílómetra löng ganga með
farangurinn, því ef það koma einReynt að hræða frá
hver farartæki of nálægt múrnum
því að koma aftur
sem Ísraelsmenn eru búnir að
Hópurinn fékk síðan enn strangreisa þarna eru þau sennilega
ari meðhöndlun á leiðinni til baka.
sprengd í tætlur.
„Á bakaleiðinni þegar við komVið röltum áfram þar til við
komum að hliði að nokkurs konar um á Ben Gurion flugvöllinn í
búri sem við fórum inn í til að Tel Aviv fundum við að það var
komast að múrnum. Þar var akk- búið að eyrnamerkja okkur fyrir
úrat ekkert nema víggirt búr sem sérstakar móttökur. Þar fengum
við þurftum að bíða í. Á því voru við yfirhalningu sem okkur fannst
fjórar sjálfvirkar hurðir sem þeir ekki skemmtileg. Rótað var í
opna ef og þegar þeir vilja. Þetta öllum farangrinum okkar og
er allt fjarstýrt og maður hitti sprengjusniffað af hverju einasta
enga manneskju. Hins vegar voru snifsi sem við vorum með og öll
tvær myndavélar svo hægt sé raftæki gegnumlýst og sömuleiðfylgjast með því hverjir eru is afgangs fætur sem ég var með.
Ég var með stingsög með mér
þarna. Við biðum í hálftíma-þrjú
korter þar til hurðin opnaðist og sem þeim fannst sérstaklega
við tróðum okkur í snarhasti í áhugaverð. Þeir skrúfuðu hana í
gegn, því við vissum um ekki sundur og létu mig svo pakka
betur en að þeir loki bara þegar henni inn í sérstakar pakkningar.
þeim sýnist líka. Við gengum Hún mátti ekki vera með hinu
upp gang þar til við komum að dótinu. Á meðan þessu stóð var
öðrum sjálfvirkum hurðum og vörður yfir hverju okkar og andþar var rautt og grænt ljós við aði ofan í hálsmálið á okkur og
hliðina á þeim og ekki mátti fara sagði okkur hvað við mættum og
í gegn nema græna ljósið væri á. mættum ekki gera.
Síðan vorum við dregin eitt og
Að því loknu komum við inn í
annað búr þar sem arabískur eitt í lítinn klefa á bak við þar
maður hjálpaði okkur að setja sem við þurftum að taka allt upp
töskurnar upp á gegnumlýsandi úr vösum, fara úr skónum, taka
færiband. Hann fær þarna skip- veskið og setja innihald þess til
anir um hverjum hann eigi að hliðar. Við þurftum að passa að

það væri kveikt á símunum á
meðan við létum verðina fá þá
svo þeir gætu gengið úr skugga
um að við hefðum ekki verið að
hringja í einhverja hryðjuverkamenn. Og á meðan þessu stóð
spurðu þeir okkur aftur og aftur
sömu spurninganna til þess að
sjá hvort við klikkuðum á einhverju. Þeir spurðu: Af hverju
ertu hérna, hvaðan kemurðu,
hvað ertu að gera, þekkirðu alla
sem er í hópnum með þér. Þetta
var rulla sem þeir fóru með aftur
og aftur til þess að vita hvort þeir
gætu neglt okkur.“
– Var þetta ekki taugastrekkjandi?
„Jú, þetta var það, en aðallega
bara þreytandi þar sem við vissum vel að við vorum ekki með
nein sprengiefni eða að gera neitt
vafasamt. Maður hafði því engar
stórar áhyggjur af þessu. En það
var ljóst að þeir væru að reyna
hræða okkur frá því að koma
aftur. Við sáum að ferðamenn
fóru bara í gegnum venjulegt
eftirlit. Það vorum bara við sem
vorum tekin svona sérstaklega
fyrir. Við heyrðum líka þegar
þeir voru að tala saman þótt þeir
töluðu hebresku að þeir voru að
tala um Gazasvæðið. Þeir vissu
því alveg hvaðan við værum að
koma. En þeir hræða mig ekkert
frá, ég kem hiklaust aftur.“

Vinnur við að
fikta og föndra
– Nú ert þú ekki alltaf að gefa
fólki á stríðshrjáðum svæðum
fætur. Er ekki gefandi að vinna
við þetta starf hér á Íslandi líka?
„Jú, vissulega, þetta er mjög
fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Ég lýsi því oft þannig að ég vinn
við að fikta og föndra. Það er
ekki amalegt. Ég er í frumgerðasmíði og hönnun og þetta er rosalega skemmtilegt.“
– Ertu búinn að vinna lengi hjá
fyrirtækinu?
„Ég er á mínu níunda ári hjá
Össuri hf. Ég fór eiginlega alveg
óvart út í þennan bransa. Ég er
menntaður skósmiður eins og
pabbi minn og afi og vann á
verkstæði þeirra í vesturbæ
Reykjavíkur þar til Össur keypti
það. Við vorum að sérsmíða skó
fyrir þá sem þurftu og Össur
keypti bæði reksturinn og samninginn við Tryggingastofnun og
þá fórum við allir að vinna á
skósmíðaverkstæðinu þar.
Ég hafði unnið þar í rúm fimm
ár áður en ég fór í þróunardeildina. Ég kynntist Sigurði Ásgeirssyni sem var að vinna þar og
hann bauð mér vinnu sem ég
þáði og þar hef ég unnið síðan.“
– thelma@bb.is
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Lífssstílltíll
Á reiðhjóli í Peking
Um sextán milljónir manna eru sagðar búa á Stór-Pekingsvæðinu í Kína. Til skamms tíma var reiðhjólið helsta samgöngutækið þar en þessi árin sækir
bíllinn fram svo um munar og á síðasta ári var um hálf milljón bíla nýskráð í Peking. Kínverjar framleiða
sjálfir mikið af bílum, sem að talsverðu leyti eru ódýrar eftirlíkingar vestrænna bíla, en nýlega keyptu þeir ekkert minna en
Hummer-framleiðsluna frá hinu gjaldþrota General Motors.
Ekki er laust við að bílamergðin þrengi heldur að konunni
með reiðhjólið og barnið á bílastæði í Peking. Svo virðist sem
eitthvað skorti á skipulagið þarna.

Utan úr heimi

Tónlistarhátíðin Við Djúpið hefst í sjöunda sinn í dag, fimmtudag.

Við Djúpið í tónlistarbænum Ísafirði
Tónlistarhátíðin Við Djúpið
hefst á ný í vikunni en á síðastliðnum sex árum hefur hún skapað sér verðugan sess í hjörtum
vestfirskra tónlistarunnenda. Það
er svo sannarlega enginn kreppubragur á hátíðinni í ár en dagskráin hefur aldrei verið glæsilegri en einmitt nú. Fjölbreyttir
tónleikar verða í boði þar sem öll
tónlist, hvort sem það er klassík,
djass, popp eða nútímatónlist,
stendur jafnfætis en auk þess
bjóða listamenn hátíðarinnar upp
á námskeið, svokallaða masterklassa til að halda í hefðir hátíðarinnar. Í ár mun Við Djúpið
standa fyrir samkeppni fyrir ný
skáld en það er í fyrsta sinn sem
keppni sem þessi er haldin á
hátíðinni, en hún er haldin í
náinni samvinnu við tónlistardeild Listaháskóla Íslands.
Þetta er í sjöunda sinn sem
hátíðin er sett en henni hefur
vaxið ásmegin með hverju árinu.
Eitt af markmiðum hátíðarinnar
er að auka samskipti og tengsl
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milli listamanna á Vestfjörðum
og á höfuðborgarsvæðinu jafnt
sem erlendis. Ísafirði er gert hátt
undir höfði í öllu kynningarefni
fyrir hátíðina og því felst ávinningur Ísafjarðar og nágrennis ekki
einungis í tónleikum og námskeiðum á heimsmælikvarða,
heldur vekur hún einnig athygli
á Ísafirði sem fallegum bæ með
blómlegt tónlistarlíf.
„Tónlistarhátíðin Við Djúpið
er í raun smá í sniðum, en um
leið mjög stórt verkefni,“ segir
Greipur Gíslason, verkefnisstjóri
hátíðarinnar. „Það tekur mörg ár
að festa svona fræðilega og
faglega hátíð í sessi. Að því hefur
verið unnið markvisst og núna er
sú vinna farin að skila sér. Á
hátíðisdögum er talað um tónlistarbæinn Ísafjörð. Það er ekkert ofsögum sagt en auðvitað þarf
að næra þær yfirlýsingar. Ný
verkefni verða að líta dagsins
ljós svo tónlistarbærinn sé ekki
draugabær.“
Hvorki meira né minna en tólf

tónleikar verða á boði á Við
Djúpið í ár en hátíðin hefst í dag,
fimmtudag, með tónleikum píanóleikarans Vovka Ashkenazy í
Hömrum klukkan 20. Listamenn
á hátíðinni í ár verða, auk Vovka,
gítarleikarinn Pétur Jónsson,
hljómsveit Tómasar R, Ragnheiður Gröndal, Mugison, Ingunn Ósk Sturludóttir, Ísafold
kammersveit, Sæunn Þorsteinsdóttir, Una Sveinbjarnardóttir og
Matthías Nardeau. Auk tónleikanna standa til boða tónlistarnámskeið en aðalkennarar eru
þeir Vovka Ashkenazy og Pétur
Jónsson. Sérstakur gestur hátíðarinnar í ár er danska tónskáldið
Bent Sørensen en hann gegnir
margvíslegu hlutverki í dagskrá
hátíðarinnar. Auk þess að kenna
á masterklass í tónsmíðum er
hann heiðursdómari í samkeppni
fyrir ný tónskáld sem hátíðin
stendur fyrir í samvinnu við
kammersveitina Ísafold og Rás
1.
– nonni@bb.is

Nútímalegt nautaat
Sú var tíðin að nautaat var iðkað ýmist á tveimur jafnfljótum
eða á hestbaki. Í þessari grein eins og öðrum þykir sumum
gaman að brjóta hefðirnar, eins og hér má sjá á San Fermin hátíðinni í Pamplona á Spáni.

Morguninn eftir
Þetta er verra en eftir nokkra útihátíð á Íslandi, og er þá
nokkuð sagt. Myndin er tekin að lokinni Glastonbury-tónlistarhátíðinni í Englandi á síðasta ári. Parið sem eftir situr á
tunnu, í stígvélum og dúðað í vattteppi, virðist hins vegar hafa
um annað skemmtilegra að hugsa en ruslið í kringum sig.
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Mömmubuff og ostakaka
Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á tvær ljúffengar
og einfaldar uppskriftir. Fyrst er
það mömmubuff sem Sigurða
mælir með að sé borið fram með
Tóró kjötbollusósu og frönskum
kartöflum. Síðan er það einföld
og góð ostakaka með skyri.
Mömmubuff
300 g hakk
300 g kjötfars
½ poki beikonkurl
Kjöt og grill krydd
Þessu öllu er hrært saman og
búið til buff. Veltið buffinu upp

Sælkerinn

úr raspi. Steikið á pönnu með
smjörlíki í smá stund beggja
megin og setjið svo í eldfast mót
inn í ofn á 70° í 20 mínútur.

Ostakaka
½ smjörvi
15 stk hafrakex
Stappað vel og sett í botninn á
formi
300 g rjómaostur

1 bolli flórsykur
Skyr eftir smekk.

Ég nota venjulega bláberjaskyr
eða jarðarberjaskyr og hræri
þessu öllu saman. Svo er ostaskyrblöndunni hellt yfir kexið.
Ég skora á Eddu Arnholtz á
Mýrum í Dýrafirði að verða næsti
sælkeri.

Sælkeri vikunnar er Sigurða Pálsdóttir á Þingeyri.

Gert við elsta skip landsins
Í vetur og vor hefur staðið yfir
umfangsmikil viðgerð á áttæringnum Vigur Breið, sem er elsta
skip á Íslandi. Breiður var í lok
desember tekinn inn í fjóshlöðuna í Vigur og þar fór viðgerðin
fram. Skipt var um mörg borð í
byrðing skipsins og eins voru
nokkur bönd endurnýjuð. Sett
var nýtt undirstefni að framan,
og nýtt drag sett undir kjölinn.
Eftir þessa viðgerð má segja að
ástand Breiðs sé orðið mjög gott.
Það var Salvar Baldursson bóndi
í Vigur sem sá um viðgerðina og
honum til aðstoðar var Bjarni
Baldursson. Um síðustu helgi var
skipið svo dregið á sinn stað á
fjörukambinum í Vigur þar sem
það verður íbúum eyjarinnar og
áhugasömum ferðamönnum til
ánægju og yndisauka, enda
Breiður einstaklega fallegt og
tígulegt skip.
Æðarfuglinn hefur sýnt viðgerð skipsins mikinn áhuga, svo
mikinn að tvær æðarkollur höfðu
gert sér hreiður og orpið undir
skipinu inni í hlöðunni. Þær létu
umstangið við að koma því út
ekki á sig fá og högguðust ekki
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Verið að koma skipinu fyrir í sæti sínu á kambinum. Mynd: Björn Baldursson.
Öruggar heimildir eru til um
þrátt fyrir véladyn og manna- til fjárflutninga árið 2000, en eftir sama ár hefur notkun hans legið
Vigur Breið frá árinu 1829. Í
ferðir. Breiður var síðast notaður að fjárbúskapur lagðist af í Vigur niðri.
bókinni Frá ystu nesjum eftir Gils
Guðmundsson er grein þar sem
lýst er svaðilför sem farin var á
Breið norður á Atlastaði í Fljótavík, undir formennsku Matthíasar Ásgeirssonar, fóstursonar
Kristjáns Guðmundssonar dannebrogsmanns er þá var bóndi í
Vigur. Þar er Breið lýst sem
gömlu og traustu skipi. Á Atlastaði átti að sækja rekaviðarfarm
mikinn, en á leiðinni til baka
gerði mikið norðaustan óveður
og slitnuðu aftan úr skipinu tveir
stórir viðarflotar. Urðu skipverjar
síðan að ryðja skipið til að verja
það áföllum. Svo mikill ofsi var
í veðrinu að skipið hraktist fyrir
vindi vestur í Skálavík ytri og
þar var því hleypt upp í fjöru.
Skemmdist það þá mikið, en
manntjón varð ekki.
Breiður mjakast út úr hlöðunni.
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