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„Þetta er frábært fólk sem ég
vinn með og þegar það er tekið

vel á móti manni þá líður manni
vel,“ segir Sævar Þór Ríkharðs-

son, nýr útibússtjóri Landsbank-
ans á Ísafirði. Á miðopnu í dag

segir Breiðhyltingurinn, sem
hefur unnið sig upp innan bank-

ans frá sextán ára aldri, frá
flutningnum á Ísafjörð, ástar-

sambandinu við harpix og af
hverju hann nýtur þess að þvo

þvott þessa dagana.

Kann vel við
sig á Ísafirði
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Bankasýsla ríkisins telur að
hagkvæmt sé fyrir sparisjóðina
að sameinast í einn sparisjóð sam-
hliða útvistun upplýsingatækni-
þjónustu til fyrirtækis sem nýtur
stærðarhagræðis í meira mæli en
upplýsingatæknifyrirtækið Teris
gerir nú. Sameining sparisjóða
við viðskiptabanka kann að hafa
í för með sér enn meiri hagræð-
ingu í rekstri. „Íslenskir spari-
sjóðir hafa lengi átt með sér sam-
starf á ýmsum sviðum rekstrar.
Sparisjóðabankinn (Icebank) sá
um erlend viðskipti, sameigin-
lega fjármögnun og erlenda
greiðslumiðlun. Samband ís-
lenskra Sparisjóða hefur sinnt
sameiginlegri markaðssetningu,
fræðslu og upplýsingamálum.

Teris hefur séð um upplýsinga-
tækniþjónustu fyrir sparisjóðina
og fleiri fjármálafyrirtæki,“ segir
í skýrslunni.

Þar segir að samstarfið hafi
reynst sjóðunum nauðsynlegt
sökum smæðar enda hefur sam-
starf á sviði markaðsmála og upp-
lýsingatækni sparað sjóðunum
útgjöld við uppbyggingu á innri
starfsemi og gefið möguleika á
betri þjónustu. Með þessu móti
hefur rekstrargrundvöllur spari-
sjóðakerfisins verið traustari en
ella hefði verið.

Í skýrslunni segir jafnframt að
í grófum dráttum megi segja fjór-
ar leiðir færar hvað varðar fram-
tíð sparisjóðakerfisins hér á landi.
Í fyrsta lagi má hugsa sér kerfi

þar sem sjóðirnir starfa áfram
sem sjálfstæðar einingar sem geta
átt með sér samstarf á vissum
sviðum í gegnum miðlæg samtök
eða þjónustufyrirtæki. Í öðru lagi
kemur til greina að sameina sem
flesta, eða alla sparisjóði í einn
sjóð sem yrði rekinn sem eitt
fyrirtæki með starfsemi um allt
land. Í þriðja lagi mætti selja
eignarhlut ríkisins í einstökum
sparisjóðum til þess viðskipta-
banka sem mest hagræði sæi í
sameiningu við viðkomandi sjóð.
Í fjórða lagi ber að athuga mögu-
leika á því að sameina sparisjóð-
ina við einn af viðskiptabönkun-
um þremur. Líklegt má telja að
nauðsynlegur undanfari þeirrar
leiðar sé sameining allra minni

sjóða í einn.
Sérhver þessara leiða hefur

sína kosti og galla en flest bendir
til að önnur og fjórða leið séu
betur til þess fallnar að auka
arðsemi og skilvirkni fjármála-
fyrirtækjanna en fyrsta leiðin. Þá
fela þær í sér minni áhættu en
þriðja leiðin á því að ríkið geti
ekki losað um eignarhald á öllum
þeim sparisjóðum sem það fer
með stofnfjáreign í.

Ljóst var að brotthvarf Spkef
úr hópi sparisjóða myndi hafa
töluverð áhrif á rekstur þeirra
sparisjóða sem eftir stóðu. Af
því tilefni óskaði Bankasýsla rík-
isins eftir að haldinn yrði fundur
allra sparisjóða á landinu. Fund-
urinn var haldinn þann 11. mars

og var tekin ákvörðun um að
stofna vinnuhóp sem í áttu sæti
sex fulltrúar sparisjóðanna og
starfsmaður Bankasýslu ríkisins.
Starfshópnum var falið að skoða
þrjár mögulegar leiðir: að spari-
sjóðirnir yrðu reknir áfram með
óbreyttu sniði en gripið yrði til
innri hagræðingaraðgerða, að
sparisjóðirnir yrðu sameinaðir í
3-5 landshlutabundna sparisjóði
og að sparisjóðirnir yrðu samein-
aðir í einn.

Vinnuhópurinn skilaði niður-
stöðu sinni í maí og var tillaga
hópsins sú að stefnt skyldi að
sameining í 3-5 landshlutabundna
sparisjóði. Nýkjörnar stjórnir
sparisjóðanna hafa nú forgöngu
um að kanna möguleika á sam-

Hagkvæmast að sparisjóðir sam

Rúmlega fimmtíu manns mættu
í svokallaða Druslugöngu á Ísa-
firði á laugardag. Markmið göng-
unnar var meðal annars að upp-
ræta fordóma í garð þeirra sem
beittir eru kynferðisofbeldi og
endurspeglast í áherslunni sem
lögð er á klæðaburð þeirra, ástand
og atferli. Fólk kom saman á
Eyrartúni en þaðan var haldið að
Héraðsdómi Vestfjarða þar sem
kona las upp dóm þar sem hún
sjálf var brotaþoli. Því næst var
gengið að lögreglustöðinni þar

sem lesin var upp ýmis konar
tölfræði, t.d. um hversu mörg
brot sem kærð eru til lögreglu
komast fyrir dóm og þar af hve
mörg enda með sakfellingu. Var
þar framkvæmdur gjörningur þar
sem unglingsstúlka var borin af
sex karlmönnum á rúmi til að
vekja athygli á því að mörg kyn-
ferðisbrot eru framin af kunn-
ingjum þar þolendur geta ekki
spornað við sökum ölvunar.

Göngunni lauk á Silfurtorgi
þar sem Elfar Logi Hanneson

leikari setti á svið yfirheyrslu
þar sem maður sem orðið hefur
fyrir vopnuðu ráni er yfirheyrður
á sama hátt og þolandi kynferðis-
legrar árás. Því næst var lesið
upp ljóð eftir Eve Ensler. Sólin
skein glatt á þátttakendur sem
margir hverjir voru léttklæddir
til að vekja athygli á því óréttlæti
sem felst í þeirri áherslu sem
lögð á klæðaburð brotaþola í kyn-
ferðisbrotum. Þátttakendur voru
á öllum aldri og báðum kynjum.
Margir hverjir héldu á skiltum

þar sem tilgangur göngunnar var
undirstrikaður, bæði með ýmsum
ábendingum um þá fordóma sem
eru ríkjandi í samfélaginu og eins
með myndum af fötum líkt og
brotaþolar höfðu klæðst í ýmsum
dómsmálum.

„Við erum rosalega ánægðar
með þátttökuna sem miðað við
höfðatölu var meiri en í London.
Umræðan sem skapaðist í kring-
um gönguna var mjög góð og
vakti upp margar spurningar,“
segir Íris Jónsdóttir einn af skipu-

leggjendum hátíðarinnar. Að-
standendur göngunnar vilja
þakka öllum þeim sem lögðu
hönd á plóg, bæði einstaklingum
og fyrirtækjum, fyrir stuðning-
inn.

Fyrsta druslugangan, eða Slut
walk, var farin í Toronto í Kan-
ada fyrr á þessu ári eftir að lög-
regluþjónn þar í borg lét þau um-
mæli falla að konum yrði síður
nauðgað ef þær klæddu sig ekki
eins og druslur.

– thelma@bb.is

Gengið til að uppræta fordóma
Gengið var til að vekja athygli á að viðhorf og fordómar þar sem ábyrgð er varpað yfir á brotaþola í kynferðisbrotum ættu ekki að eiga sér stað í nútímasamfélagi.
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einingu við aðra sparisjóði.
Í skýrslunni er farið yfir þá

staðreynd að smærri sparisjóð-
irnir á Íslandi fóru ekki varhluta
af vandamálum við hrun íslenska
fjármálakerfisins. Á árinu 2009
þurftu margir þeirra að leita eftir
fjárhagslegum stuðningi til að
uppfylla skilyrði Fjármálaeftir-
litsins um eigið fé. Átta spari-
sjóðir nýttu sér heimild í neyðar-
lögunum svokölluðu til að sækja
um fjárframlag frá ríkissjóði sem
numið gæti allt að 20% af eigin
fé sparisjóðs í lok árs 2007.

Þrír sparisjóðir drógu hins
vegar umsókn um aðstoð til baka.
Hafa tveir þeirra náð samkomu-
lagi við Seðlabanka Íslands um
uppgjör skulda sinna við bank-

ann. Umræddir sjóðir eru Spari-
sjóður Höfðhverfinga og Spari-
sjóður Suður-Þingeyinga. Spari-
sjóður Strandamanna á í viðræð-
um við Eignarhaldsfélag Seðla-
banka Íslands um lausn sinna
mála.

Bankasýsla ríkisins fer með
stofnfjárhlut ríkissjóðs í fimm af
tíu sparisjóðum landsins. Þeir eru
Sparisjóður Bolungarvíkur (90,9%),
Sparisjóður Norðfjarðar (49,5%),
Sparisjóður Svarfdæla (90%),
Sparisjóður Vestmannaeyja (55,3%)
og Sparisjóður Þórshafnar og
nágrennis (75,8%). Tveir spari-
sjóðir eru í eigu Arion banka,
Afl sparisjóður og Sparisjóður
Ólafsfjarðar.

– thelma@bb.is

meinist í einn

Áframhaldandi sam-
starf um Byggðasafnið

Bæjarráð Bolungarvíkur tek-
ur jákvætt í áframhaldandi
samstarf um Byggðasafn Vest-
fjarða og tekur undir þá nauð-
syn að gott aðhald sé á rekstr-
inum. Þetta kemur fram í svari
Bolungarvíkurkaupstaðar við
tillögu Ísafjarðarbæjar þess
efnis að rekstur safnsins verði
færður til Ísafjarðarbæjar. Þá
verði bókhald, greiðsla reikn-
inga og áætlunargerð færð inn
í kerfi bæjarins og fjármála-
umsýsla safnsins verði eins og

annarra stofnana hjá bænum.
„Færsla á rekstrinum undir hatt

Ísafjarðarbæjar ætti að auka skil-
virkni og leiða til hagræðingar
og eru ekki gerðar við það at-
hugasemdir, ekki heldur að
Byggðasafnið verði fært með
formlegum hætti inn í skipurit
og stjórnkerfi Ísafjarðarbæjar,“
segir í svari Bolungarvíkurkaup-
staðar.

Bolungarvíkurkaupstaður er
jafnframt tilbúinn til að fara þá
leið að bæjarstjórinn sitji í rekstr-

arnefnd ásamt bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar og sveitarstjóra
Súðavíkur. Lagt var til að
stjórn safnsins verði breytt í
rekstrarnefnd sem í sitji bæjar-
stjórar sveitarfélaganna sem
eiga safnið. Stjórnin hittist
tvisvar til þrisvar á ári til að
fara yfir reksturinn og sam-
þykkja fjárhagsáætlun safns-
ins, auk annarra lögboðinna
verkefna stjórnarinnar. Hlut-
verk stjórnarinnar verði að
megin uppstöðu fjármálalegt.

Þörf á umsögn safnaráðs
Stjórn Byggðasafns Vestfjarða

er ekki á móti breytingum en
leggur áherslu á fylgja beri lög-
um um söfn og stofnskrá safns-
ins. Þetta kom fram á fundi
stjórnarinnar þar sem farið var
yfir tillögu Ísafjarðarbæjar
varðandi endurskoðun á skipu-
lagi safna. Eins og fram hefur
komið hefur verið lagt til að
rekstur safnsins verði færður
til Ísafjarðarbæjar. Þá verði

bókhald, greiðsla reikninga og
áætlunargerð færð inn í kerfi
bæjarins og fjármálaumsýsla
safnsins verði eins og annarra
stofnana hjá bænum.

Á stjórnarfundinum var greint
frá því að Margréti Hallgríms-
dóttur, þjóðminjaverði, hafi verið
sendar tillögur Ísafjarðarbæjar til
yfirlestrar. Í svari Margrétar,
kemur fram að ekki sé hægt að
samþykkja það án þess að vísa

því áður til umsagnar safnaráðs
og fara yfir orðalag. „Frekari
viðbrögð við tillögunum verða
teknar með hliðsjón af umsögn
safnaráðs og þess gætt að við-
urkenningu safnsins verði
hvergi ógnað. Lögð verður
áhersla á að flýta ferlinu sem
kostur er og óskað er hér eftir
rýmri tíma til þess,“ segir í
fundarbókun.

– thelma@bb.is

Hjólaði til Ísafjarðar
Ásmundur Sveinsson, stýri-

maður á hafrannsóknaskipinu
Bjarna Sæmundsson RE, gerði
sér lítið fyrir og hjólað frá
Reykjavík til Ísafjarðar, alls
506 kílómetra. Ferðin tók þrjá
daga og gekk vel en hann kom
til Ísafjarðar í síðustu viku. „Ég
fékk þá flugu í höfuðið í fyrra-
sumar að það væri gaman hjóla
vestur á Ísafjörð,“ segir Ás-
mundur sem er vanur að hjóla
í vinnuna. „Fólk verður að vera
í nokkuð góðu formi til að tak-
ast á við svona verkefni en auk
þess að hjóla þá syndi ég mikið
og geng á fjöll.“ Ásmundur
var þó ekki sannfærður í upp-
hafi að hann kæmist á leiðar-
enda.

„Mér þótti betra að taka þetta
í áföngum og sjá hvort ég hefði
þrek til að halda áfram.“ Fyrsta
næturstopp Ásmundar var í
Hraunsnefi, rétt norðan við
Bifröst. „Það var ekkert sem
hrjáði mig og því hélt ég leið
minni áfram til Hólmavíkur.
Þegar þangað var komið var
auðvitað ekki annað hægt en
að klára ferðina,“ en síðasta

stopp Ásmundar var í Þernuvík í
Ögurhreppi.

Ásmundur segir það öðruvísi
upplifun að hjóla um landið en
að ferðast í bíl. „Það er allt annað
að vera með vindinn í fangið á

10 km hraða og horfa á dýrin í
kringum sig í staðinn fyrir að
þjóta framhjá á 90 km hraða.“
Hann hjólaði þó ekki heim og
heldur tók seinna flugið til
Reykjavíkur.       – asta@bb.is

Ásmundur Sveinsson við fararskjótann.

Toppfiskur dreg-
ur tilboð til baka

Toppfiskur hefur dregið tilboð
sitt í eignir þrotabrú Eyrarodda á
Flateyri til baka. Segir í tilkynn-
ingu frá Toppfiski að ráðstafanir
sem gerðar voru áður en Topp-
fiskur gerði tilboð sitt hafi flækt
málið mjög og valdið því að ekki
náðust samningar við skipta-
stjóra þrotabúsins. „Í mars síðast-
liðnum gerði Toppfiskur ehf. til-
boð í eignir þrotabús Eyrarodda
ehf. Um var að ræða eignir sem
veðsettar voru Byggðastofnun en
þá var ljóst að Byggðastofnun
myndi ekki samþykkja fyrirliggj-
andi kauptilboð frá öðrum aðila.
Toppfiskur lagði frá upphafi
áherslu á að eignir þrotabúsins
og réttindi þeim tengd yrðu seld
sem ein heild til að treysta til
frambúðar fiskvinnslu á Flateyri.

Á undanförnum mánuðum
hefur Toppfiskur átt í viðræðum
við skiptastjóra þrotabúsins og
stærstu veðhafa, Byggðastofnun
og Landsbankann, með það fyrir
augum að hefja fiskvinnslu á
Flateyri sem allra fyrst. Af hálfu
Toppfisks hefur frá upphafi legið
fyrir að félagið væri reiðubúið
að kaupa allar eignir þrotabús
Eyrarodda hf. Ráðstafanir sem
gerðar voru áður en Toppfiskur
gerði tilboð sitt hafa hins vegar
flækt málið mjög og valdið því
að ekki hafa náðst samningar við
skiptastjóra þrotabúsins.

Stjórnendur Toppfisks ehf.
hafa því að svo komnu máli
ákveðið að draga tilboð sitt í eign-
ir þrotabús Eyrarodda hf. til baka,“
segir í yfirlýsingu frá Toppfiski.

Fóru holu í höggi
á Tungudalsvelli

Tveir kylfingar náðu
draumahögginu á

Tungudalsvelli í síð-
ustu viku. Á þriðjudag

fór Hörður Þorbergs-
son, Golfklúbbi Nes-

kaupstaðar, holu í
höggi á 7. braut vall-

arins sem er 107
metrar á gulum teig.

Daginn eftir fór síðan
bolvíski kylfingurinn
Elías Jónsson, holu í

höggi á sömu braut. Elías notaði fleygjárn í höggið sem var
hnitmiðað en boltinn lenti innan við 10 cm frá pinna og fór

þaðan beint ofan í holuna. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi ungi
og efnilegi kylfingur fer holu í höggi.

Elías Jónsson
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Systkinin
sjö í Ögri

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum
sækir stöðugt í sig veðrið og ein
nýjasta viðbótin í flóruna er ef-
laust fyrirtækið Ögur Travel, rek-
ið á samnefndum stað. Ögur
Travel mætti með réttu kalla stór-
fjölskyldufyrirtæki, þar sem að
baki því stendur sjö manna syst-
kinahópur auk móður þeirra syst-
kina. Halldór Halldórsson, fyrr-
verandi bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, er einn systkinanna og
sagði blaðamanni frá nostalgí-
unni sem varð til þess að fyrirtæk-
ið var sett á laggirnar og framtíð-
aráformum þeirra systkina.

Sprottið úr nostalgíuSprottið úr nostalgíuSprottið úr nostalgíuSprottið úr nostalgíuSprottið úr nostalgíu
„Ætli það megi ekki bara segja

„Römm er sú taug er rekka dregur
föðurtúna til“. Þetta er eiginlega
þannig,“ segir Halldór Halldórs-
son, aðspurður um aðdraganda
þess að Ögur Travel leit dagsins
ljós. Hann starfrækir fyrirtækið
ásamt systkinum sínum, þeim
Ámunda, Leifi, Hafliða, Hörpu,
Guðmundi, Höllu Maríu og  Hall-
dórsbörnum og móður þeirra,
Maríu S. Guðröðardóttur.

„Í einhverju nostalgíukasti vor-
um við sammála um það - sem
við erum nú reyndar alltaf sam-
mála um - að það væri frábært að
vera í Ögri og að við vildum
reyna að gera eitthvað til að geta
verið hérna oftar og lengur,“ segir
Halldór. „Þetta var nú árið 2003.
Þá vorum við öll stödd hérna í
Ögri og ákváðum að reyna að
vinna eitthvað úr þessu. Svo erum
við bara svo mikið loftkastalafólk
að það gerðist ekkert fyrr en í
vetur. Þá tókum við þetta loksins
með trukki og ákváðum að drífa
í þessu,“ útskýrir hann.

Ögur Travel hóf starfsemi nú í
vor og býður þegar upp á fjöl-
breyttar kajak- og gönguferðir
um svæðið. Blaðamanni leikur
forvitni á að vita hvernig systkin-
unum gangi að starfa saman, enda
ekki sjálfgefið að slík samvinna
gangi snurðulaust fyrir sig.

„Þetta gengur bara fínt. Við
erum voða formleg í þessu. Við
stofnuðum hlutafélag og skipuð-
um því stjórn og erum með form-
lega, bókaða stjórnarfundi og allt
sem tilheyrir. Annars myndum
við bara vera að slást,“ segir Hall-
dór og hlær við. „Nei, nei, við
erum nú frekar samrýndur hópur,
sko,“ bætir hann við.

Systkinin eru hins vegar búsett
á víð og dreif og Halldór er sá

eini þeirra sem býr á Vestfjörð-
um. „Ein systirin býr til dæmis í
Danmörku. En tölvutengingin
gerir þetta mjög auðvelt, og svo
þurfa ekki heldur allir að vera
guidar í kajak og göngum, það er
ýmislegt annað í kringum þetta
sem þarf að sinna eins og bara
markaðssetning. Við erum núna
að tengja okkur ferðaskrifstofum
vegna næsta sumars, til dæmis.
Sumarið í ár er hálfgert tilrauna-
sumar. Við erum ekki með neinar
forbókaðar ferðir, enga útlend-
inga sem hafa ákveðið sig í vetur
og bókað langt fram í timann,
heldur erum við bara að sinna
þeirri umferð sem er hér í gegn
og fólki sem hefur frétt af okkur
í fjölmiðlum eða slíkt,“ útskýrir
Halldór. „Síðan okkar, ogurtravel
.com, er líka aðeins farin að
googlast, sem er gott, en það eru
næg verkefni framundan,“ bætir
hann við.

Gist í fjárhúsunumGist í fjárhúsunumGist í fjárhúsunumGist í fjárhúsunumGist í fjárhúsunum

Systkinin sjá fyrir sér þrískipta
starfsemi í Ögri, en enn sem
komið er hefur bara fyrsta hluta
áætlunarinnar verið hrint í fram-
kvæmd. „Þetta mun skiptast í
þrennt. Fyrsti hlutinn eru þessar
gönguferðir og kajakferðir sem
við erum þegar farin að bjóða
upp á. Svo er hugmyndin að byrja
með veitingar og þar á eftir að
fikra sig yfir í gistingu,“ segir
Halldór frá. Systkinin þurfa ekki
að leita lengi að hæfu fólki í
veitingarekstur, því Hafliði er
matreiðslumeistari og á áralanga
reynslu að baki í bransanum. Í
dag er hann jafnframt forseti
Klúbbs matreiðslumeistara og
því nokkuð ljóst að ekki þarf að
sækja vatnið yfir lækinn í þeim
efnum.

„Við stefnum á að byrja með
veitingarnar næsta sumar og þá í
tengslum við hópa. Þá ætlum við
að bæta við söguferðum fyrir fólk
sem er hvorki að fara í göngu né
á kajak, en vill kannski koma og
skoða kirkjuna og fá einhverja
fræðslu um sögu staðarins og
koma svo í mat hjá okkur,“ út-
skýrir Halldór, en lögð verður
áhersla á mat úr héraði.

„Hins vegar erum við ekki með
mjög nákvæman tímaramma
varðandi gistinguna, því hún er
öllu meira mál. Við erum hérna
með gömul fjárhús, byggð 1924,
sem okkur dreymir um að gera

upp. Þau eru mikið listaverk. Það
er hins vegar ærið verkefni og
við þorum ekki alveg að setja
okkur tímamörk varðandi það,“
segir Halldór.

Fáir staldra viðFáir staldra viðFáir staldra viðFáir staldra viðFáir staldra við
Halldór segir mikinn mun vera

á umferð í gegnum Ögur nú til
dags og þegar hann og systkini
hans voru að alast upp.

„Þegar ég var krakki voru á
sumrin fjórar ferðir í viku, frá
Ísafirði í Ögur með Fagranesinu.
Þá var auðvitað töluvert um að
fólk tjaldaði hérna, ef það kom
kvöldið áður en báturinn kom,
til dæmis. Þá var ekki kominn
vegur um Skötufjörð og Hest-
fjörð. Ég var nú svo sem ekki
gamall þegar vegurinn kom, en
ég man samt alveg eftir þessu,“
segir Halldór.

„Síðan þá hefur eiginlega ekki
verið nein þjónusta hérna. Mamma
var reyndar með gistiaðstöðu í
samkomuhúsinu á tímabili, en
hún hætti því fljótlega. Umferðin
hefur síaukist, en alltaf farið beint
í gegn að mestu leyti. Það hefur
reyndar alltaf verið eitthvað um
að fólk komi og biðji um að fá að
skoða kirkjuna og svona. En ein-
mitt af því að það er svo mikil
umferð hérna í gegn fannst okkur
ástæða til þess að athuga hvort
að fólk vildi ekki stoppa hérna
við aðeins lengur og skoða sig
um,“ segir Halldór, sem telur að
Ögur Travel muni njóta góðs af
góðum nágrönnum.
„Við erum auðvitað í nágrenni
við Heydal og Reykjanes sem
eru mjög öflugir ferðaþjónustu-
aðilar, svo hér er mikið af fólki.
Við teljum okkur vera á góðu
svæði - og alveg frábæru kajak-

svæði og göngusvæði. Það er
frekar auðvelt að fara í ferðir
hérna,“ segir Halldór.

Ögur Travel býður sem stendur
upp á fimm staðlaðar kajakferðir
og fimm gönguferðir. „Það er
kajakferð yfir í Ögurnes og Ög-
urhólma, í kringum Vigur og í
land þar og sérstök selaferð, til
dæmis,“ telur Halldór upp. „Svo
erum við með alls kyns sérferðir
sem við erum beðin um fara í. Þá
hefur til dæmis verið róið héðan
og í kringum Æðey, út í Borgar-
ey, eða róið yfir Djúp og svo
gengið upp að Drangajökli. Í
þessum sérferðum gerum við ná-
kvæmlega það sem fólk biður
um. Ef einhver biður okkur um
að fara í mánaðarferð um Horn-
strandir þá bara förum við í
mánaðarferð um Hornstrandir!“
segir Halldór, sem hefur sjálfur
farið í nokkrar vikulangar ferðir
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á svæðið með ferðalöngum.

Framtíðin óráðinFramtíðin óráðinFramtíðin óráðinFramtíðin óráðinFramtíðin óráðin
Halldór lét af störfum sem bæj-

arstjóri Ísafjarðarbæjar síðastlið-
ið haust og söðlaði ansi hressilega
um, skipti jakkafötunum út fyrir
gönguskóna. Hafði ferðamanna-
bransinn heillað hann lengi?

„Já, í sjálfu sér. En þegar ég
ákvað að gefa ekki kost á mér
enn eina ferðina sem bæjarstjóri
var ég nú reyndar ekki með þetta
í huga, heldur að fara í framhalds-
menntun, sem ég gerði og verð
áfram í næsta vetur,“ segir Hall-
dór, sem stundar meistaranám í
viðskiptafræði í Háskóla Íslands.
„Ferðaþjónustan er aukaafurð
núna. Í ár erum við bara í þessu
yfir sumarið. Svo er svo sem
alveg óráðið hvort maður sogast
algjörlega inn í ferðaþjónustuna

eða hvort við gerum þetta bara á
vöktum áfram, systkinin, eins og
við gerum í sumar,“ segir Hall-
dór, sem stefnir því ekki endilega
að því að gera ferðaþjónustuna
að aðalatvinnu sinni.

„Það fer bara eftir því hvernig
gengur. Það væri náttúrulega
alveg frábært að geta verið hérna
við þetta, en við sjáum til. Við
vitum það allavega að við sjö
systkinin munum ekki öll geta
haft aðalatvinnu af þessu - við
gerum okkur alveg grein fyrir
því,“ segir hann og hlær við,
„þetta þyrfti að vera mjög stórt
batterí til þess að það gengi.“

Halldór segist aðspurður alltaf
hafa haft gaman af útivist. „Mað-
ur er náttúrulega alinn upp í sveit
og því fylgir mikil útivist, við
smölun, til dæmis. Ég þekki þess
vegna svæðið býsna vel. Kajak-
mennskan kom hins vegar til

fljótlega eftir að ég flutti vestur
aftur, Halldór Sveinbjörns á Ísa-
firði kenndi mér á kajak eins og
hann hefur kennt mjög mörgum.
Ég byrjaði á því að fara ferðir
með honum, sama hvort það var
um Jökulfirði eða Ísafjarðardjúp
og þannig öðlaðist maður þessa
reynslu sem er nauðsynleg til að
geta farið með hópa í kajakferðir.
Hann er ráðgjafi og öryggisfull-
trúi hjá okkur núna - við viljum
vera svolítið ströng á þeim regl-
um,“ útskýrir Halldór.

Buðu fólki íBuðu fólki íBuðu fólki íBuðu fólki íBuðu fólki í
kajakæfingukajakæfingukajakæfingukajakæfingukajakæfingu

Hann segir þá ferðalanga sem
leita til Ögur Travel vegna kajak-
ferða almennt ekki mjög reynda
í þeirri list. „Sumir hafa annað-
hvort farið einu sinni, tvisvar á
kajak eða hreinlega aldrei. Þá

gefum við okkur bara góðan tíma
og segjum þeim til, en við förum
aldrei með fólk sem hefur aldrei
farið á kajak áður út í neina
óvissu. Ég hef farið með fólk
sem hefur aldrei spreytt sig áður
nokkra hringi hérna í víkinni og
svo þegar það hefur verið orðið
svolítið öruggara höfum við jafn-
vel róið hringinn í kringum Vig-
ur,“ segir Halldór, sem hafði
áform um að halda kajakæfinga-
kvöld í víkinni nokkrum dögum
eftir að blaðamaður náði af hon-
um tali.

„Það má vel vera að við endur-
tökum það seinna í sumar. Þá
höfum við opið kvöld hérna í
víkinni, þar sem allir mega koma
og máta sig við kajakinn - fólk
sem hefur haft þá vantrú á sjálfu
sér að það ráði ekki við þetta ætti
endilega að koma og prófa. Það
er mín reynsla að það ráða lang-

flestir við kajakróður og fólk er
mjög fljótt að ná tökum á þessu,“
segir Halldór.

Af systkinunum sjö eru sex nú
þegar tekin til við að guida ferðir
á vegum Ögur Travels. „Það eru
hins vegar bara þrjú okkar sem
getum guidað á kajak, það er
skilyrði hjá okkur að maður verði
að hafa lokið kajaknámskeiði til
að mega það. Við getum hins
vegar öll róið kajak og höfum öll
gert það,“ segir Halldór.

Nostalgíudraumurinn er því
þegar orðinn að veruleika. „Já,
heldur betur. Og sá sjöundi, sem
er ekki á gönguskónum hérna,
hefur verið hérna vinnuhelgi eftir
vinnuhelgi - hann er pípulagn-
ingameistari,“ segir Halldór og
brosir við. „Við erum svona að
búa í haginn fyrir næstu skref.“

– Sunna Dís Másdóttir.
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Spurningin
Ætlar þú á útihátíð um

verslunarmannahelgina?
Alls svöruðu 280.

Já sögðu 22 eða 8%
Nei sögðu 258 eða 92%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Áfram veginn

Sorpflokkun misjöfn eftir vikum
Flokkun sorps í Ísafjarðarbæ

gengur ágætlega og að sögn Einar
Péturssonar hjá Kubbi ehf., hefur
nýju sorphirðukerfi verið að
mestu leiti tekið vel. „Langflestir
íbúar taka vel í þetta og eru að
gera þetta vel en í þessu eins og
svo mörgu öðru eru fáir að skemma
fyrir mörgum,“ segir Einar. „Við
myndum vilja sjá betri flokkun

frá heimilum, það er t.d. fullmik-
ið af matarsmituðum umbúðum
sem hafa ekki verið nógu vel
skolaðar og svo er einnig mikið
af gleri sem getur beinlínis verið
hættulegt þegar við erum að
flokka.“ Aðspurður hvort slys
hafi hlotist af slíku segir Einar
svo ekki vera. „Þeir hafa passað
sig strákarnir en þetta gerir óneit-

anlega verkið erfiðara.“
Best gekk flokkunin í maí en

vikuna 16.-31. maí voru sótt
27.860 kg af sorpi og þar af 7.040
kg flokkuð eða 16%. Síst gekk
flokkunin í apríl en versta vikan
var þó 16.-30. júní þegar sorpið
var 28.360 kg og þar af 13%
flokkað, eða 3.780 kg. Sex
starfsmenn eru að vinna við

flokkun hjá fyrirtækinu, en það
er þeir sömu og sækja sorpið á
sorpbílunum. Að lokinni flokkun
er endurvinnanlegu sorpi ekið
suður til Reykjavíkur. „Pappírinn
fer allur suður í Sorpu þar sem
hann er flokkaður frekar eftir
fernum, sléttum pappír og blaut-
um pappír. Járnið fer svo í Hring-
rás,“ segir Einar.

Forsvarsmenn Kubbs ehf.,
benda á einstaklingsframtak sem
vakið hefur mikla lukku en það
er skjal sem Harpa Oddbjörns-
dóttir, íbúi á Ísafirði hefur að
eigin frumkvæði sett upp til að
hægt sé glöggva sig betur á regl-
um um sorpflokkunina í Ísafjarð-
arbæ.

– thelma@bb.is

Enn beðið eftir hjúkrunarheimili
Flest þeirra verkefna sem

fram koma í 16 tillögum ríkis-
stjórnarinnar um eflingu at-
vinnu og byggða á Vestfjörðum
eru vel á veg komin. Í minnis-
blaði sem Fjórðungssamband
Vestfirðinga sendi frá sér í lok
júní er farið yfir stöðu mála.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fór yfir
minnisblaðið á síðasta fundi
og lýsti yfir áhyggjum af því
að engin viðbrögð hafa fengist
við hugmyndum um byggingu
hjúkrunarheimilis á Ísafirði, né
varðandi aðgerðir til lækkunar
húshitunarkostnaðar. Veruleg-
ar tafir hafa orðið á skipan
starfshóps um húshitunar-
kostnað sem skipa átti eigi síðar
en 7. maí þar sem tillögur um
skipan bárust of seint, að því er
fram kemur í minnisblaðinu.

Þá hefur ekki náðst að vinna
frekar í tillögu um samstarf um

byggingu hjúkrunarheimilis og
endurbyggingu hjúkrunarheim-
ilis í Bolungarvík með tilliti til
leiguleiðar. Nefnd um byggingu

hjúkrunarheimilis í Ísafjarðarbæ
lét bóka á fundi sínum eftir að
ríkisstjórn hafði boðað átaks-
verkefni sitt í 16 liðum að hún

væri reiðubúin til samstarfs við
ríkisvaldið um byggingu þrjátíu
rýma hjúkrunarheimilis á Ísa-
firði. Var tæknideild Ísafjarðar-

bæjar þá falið að hefja þegar
vinnu við deiliskipulag í sam-
ræmi við samþykkt bæjarstjórn-
ar.                   – thelma@bb.is

Enn er beðið eftir að hafist verði handa við byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Suðvestanátt of dálítil
væta á vestanverðu

landinu, en bjartviðri fyrir
austan. Hiti 12-20 stig.

Horfur á laugardag: Útlit
fyrir suðvestanátt og

stöku skúrir á Vestfjörð-
um, en annars hægviðri
og þurrt að kalla. Áfram

milt veður. Horfur á
sunnudag: Útlit fyrir suð-
vestanátt og stöku skúrir
á Vestfjörðum, en annars

hægviðri og þurrt að
kalla. Áfram milt veður.

Eftir skýrsluna um hrunið báru flestir þá von í brjósti að lærdómur
yrði dreginn af því sem úrskeiðis hafði farið í því sem næst einu og
öllu. Í fáum orðum: Upp risi þjóðfélag á grunni nýrra gildismata;
endurreisn, sem öllum hugsandi mönnum bar saman um að ekki
yrði hjá komist að ráðast í, hæfist. Til þess verks hefði þjóðin alla
burði til að bera. Ekki skorti auðlindirnar. Vissulega hefur sitthvað
áunnist þótt eitt og annað hafi ekki gengið eftir. Eitt af vandamálunum
sem ekkert lát er á, er sundurlyndisfjandinn sem tröllríður allri um-
ræðu, nánast sama til hvaða þátta þjóðfélagsins er litið. Fréttir þykja
ekki fréttir nema þær neikvæðu. Umræðan öfgar og upphrópanir,
málamiðlun og samvinna grafin og gleymd hugtök.

Í síðasta tölublaði Fréttatímans er viðtal við sérstakan saksóknara,
Ólaf Þór Hauksson. Aðspurður, um var hann sé á vegi staddur verk-
lega, segist hann ,,vera hálfnaður, kannski. -  Við ætlum ekki að hafa
embætti sérstaks saksóknara mannað með hundrað manns til fram-
búðar.“ Ólafur segir að við ,,þurfum að ná sátt við það sem gerðist.
Efnahagshrunið hér á landi skýrist að einhverjum hluta af refsiverðri
háttsemi. Munurinn á svona málum fyrir og eftir hrun er að nú er
skýrara hver liggur kýldur úti í vegkanti. Það er almenningur. Af-
leiðingarnar eru skýrar.“

En hvers vegna miðar svo hægt sem raun ber vitni? Í fjölmörgum
brotaflokkum sjá afbrotamenn hvoru megin hryggjar þeir lenda, það

stendur ekki á játningum: ,,Í þessum málarekstri er meiri óvissa og
því er tekið til kröftuglegra varna og menn verjast. Margir þessara
aðila hafa efni á því að tjalda til góðrar varnar.“  Það var og. Meiri
óvissa? Sekt smákrimmans er ekki dregin í efa. Lögin skýr. Honum
er stungið í steininn, þegar pláss er! Lögum yfir ,,hvítflibbana“ svo-
kölluðu virðist hins vegar áfátt. Löggjafinn svaf þyrnirósarsvefni,
kom aldrei til hugar að hér þróaðist samfélag ,,þar sem menn geta
keypt af sjálfum sér, selt sjálfum sér og lánað sjálfum sér,“ eins og
Njörður P. Njarðvík orðar það réttilega í bók sinni Spegill þjóðar, og
kennitölu- og skúffufyrirtæki tímguðust örar en mýið á mykjuskán-
inni. Sjáið ekki veisluna, sögðu menn! Er nema von að hinn sérstaki
saksóknari hafi á brattann að sækja?

Þrátt fyrir allt er Ólafur Þór bjartsýnn: ,,Við megum ekki missa
sjónar á því hvað við búum í góðu samfélagi þótt við eigum kannski
erfitt með að sætta okkur við hvað gerðist í þessu hruni. – Við erum
að gera upp þessi mál og við eigum að halda því áfram en ég held
engu að síður að það sé kominn tími á að við lítum fram á veginn í
stað þess að horfa endalaust í baksýnisspegilinn.“

Er ekki kominn tími til að við öndum með nefinu, tökum höndum
saman við að leysa þau mikilvægu verkefni sem bíða úrlausnar,
drögum úr glápinu í bakspegilinn en horfum í þess stað fram á
veginn?                                                                                        s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, 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. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824
0644, asta@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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Vestfjarðavegur milli
Eiðis í Vattarfirði og
Þverár í Kjálkafirði
Mat á umhverfisáhrifum –

athugun Skipulagsstofnunar
Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipu-

lagsstofnunar frummatsskýrslu um vegagerð
á Vestfjarðavegi milli Eiðis í Vattarfirði og Þver-
ár í Kjálkafirði, Reykhólahreppi og Vesturbyggð.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla
um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur
frammi til kynningar frá 26. júlí 2011 til 6. sept-
ember 2011 á eftirtöldum stöðum: Á bæjar-
skrifstofu Reykhólahrepps, bæjarskrifstofu
Vesturbyggðar, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá
Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er að-
gengileg á heimasíðu Vegagerðarinnar á slóð-
inni, www.vegagerdin.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina
og leggja fram athugasemdir. Athugasemdir
skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 6.
september 2011 til Skipulagsstofnunar, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur
nánari upplýsingar um mat á umhverfisáhrif-
um.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfis-
áhrifum, nr. 106/2000 m.s.b.

Skipulagsstofnun

Ráðgjafanefnd Varasjóðs hús-
næðismála er tilbúin til að að-
stoða við að yfirfara rekstur Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar og Fast-
eigna Vesturbyggðar og meta í
kjölfarið leiðir til að laga rekstur
þessara félaga. Þetta kom fram í
svari nefndarinnar við erindi
Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. og
Fasteigna Vesturbyggðar frá des-

ember 2010 til velferðarráðherra.
Á síðasta bæjarráðsfundi upp-

lýsti Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, um stöðu
mála hjá félaginu og þeirri vinnu
sem verið hefur og er í gangi
varðandi stefnumótun og rekstur
félagsins.

Endurskoðun hefur staðið yfir
á málefnum Fasteigna Ísafjarð-

arbæjar frá kosningum í maí
2011. Í því felst sala eigna og
samstarf við stjórnvöld um úr-
lausn á fjárhagsvanda félagsins.
Sama hefur verið upp á teningn-
um í Vesturbyggð en þar hafa
allar eignir í umsjá Fasteigna
Vesturbyggðar vera settar í sölu-
meðferð.

– thelma@bb.is

Yfirfara rekstur fasteignafélaga

Aðstandendur friðarhlaupsins
sem sett var á stofn fyrir 24 árum
af Sri Chinmoy vígðu Þingeyri í
Dýrafirði sem friðarbæ fyrir stuttu.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar og Dan-
íel Jakobsson bæjarstjóri veittu
viðurkenningunni viðtöku og
Albertína Elíasdóttir, forseti bæj-
arstjórnar, afhjúpaði platta sem

settur var á stein um minningu
Gunnars Friðfinnssonar kennara
á Þingeyri. Steinninn hét áður
Gunnarssteinn en hefur nú fengið
nafnið Gunnars friðarsteinn.

Þingeyri er einn af elstu versl-
unarstöðum á landinu og þar hafa
margar þjóðir haft aðstöðu. Í
gegnum aldirnar hefur yfirleitt

verið friðsælt í bænum og fólki
komið vel saman þótt af ólíkum
uppruna væru. Því fannst skipu-
leggjendum Friðarhlaupsins
tilvalið að heiðra bæinn. Þingeyri
er nú komið í hóp með Reykjavík
sem vígð var friðarhöfuðborg ár-
ið 1993 og Íslandi sem vígt var
friðarland árið 1998.

Þingeyri vígður sem friðarbær
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri fær afhentan friðarkyndilinn. Mynd: Friðarhlaupið.

Skútuferðirnar vinsælar
„Við höfum nýlokið vel-

heppnaðri ferð til Jan Mayen
en þangað höfum við farið í

þrígang í sumar,“ segir Rúnar
Óli Karlsson, annar eigenda
ferðaþjónustufyrirtækisins

Borea Adventures á Ísafirði en
fyrirtækið býður upp á skútu-

ferðir sem hafa verið mjög
vinsælar í sumar sem undan-

farin ár. Fyrirhugaðar eru
ferðir til Grænlands þar sem

siglt er á skútunni Auroru.
Aðeins tekur um 30 klukku-
stundir að sigla þangað frá

Ísafirði en sambærilegt ferða-
lag til Reykjavíkur tekur álíka
tíma. Rúnar Óli segir viðskipt-

in hafa gengið vel í sumar,
sérstaklega eftir að veðrið

skánaði. „Það var lítið að gera
í dagsferðunum í júní enda
var bæði kalt og hvasst. Við

þurftum þó ekki að fella niður
ferðir vegna veðurs en við

urðum stundum að spila af
fingrum fram, sérstaklega í

að skipuleggja sérferðir fyrir
fólk sem hefur sérstakar

ferðir í huga. Aðspurður hvað
sé framundan segir Rúnar Óli

að ekki hafi enn gefist tæki-
færi til að skipuleggja vetur-

inn en nokkrar hugmyndir séu
þó í vinnslu. Hann væntir þess

þó ekki að miklar breytingar
verði gerðar á ferðum Borea

Adventures. „Við erum komin
með ágætis reynslu í þeim

ferðum sem við bjóðum upp á
og viljum byggja á henni,“ en

fyrirtækið hefur verið starf-
andi síðan 2006. „Við buðum í

fyrsta skiptið upp á dagsferðir
í fyrra þar sem við fundum

fyrir þörf á markaði fyrir frek-
ari afþreyingu hér á svæðinu

og hefur það reynst mjög vel.“

Stærsti viðskiptavinahópur
Borea Adventures eru erlendir

ferðamenn, sérstaklega í
lengir ferðirnar. Eitthvað er
þó af Íslendingum, sérstak-

lega í styttri ferðir. Rúnar
hvetur fólk til þess að kíkja til

þeirra og kynna sér hvað er í
boði. – asta@bb.is

lengri ferðunum.“ Nú horfir
hins vegar öðruvísi við, júlí

hefur verið sólríkur og veður-
sæll og mikið hefur verið að
gera hjá Borea Adventures,
bæði í dagsferðum og lengri

ferðum. Meðal þess sem Borea
Adventures býður upp á eru
skíðaferðir, styttri og lengri

göngu- og kajakaferðir, m.a. í
Jökulfirði og á Hornstrandir.

Einnig tekur fyrirtækið að sér

Rúnar Óli Karlsson við skútuna Auroru.
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Byrjaði sextán ára hjá
Landsbankanum

Sævar Þór Ríkharðsson tekur
á móti blaðamanni á skrifstofu
sinni í Landsbankahúsinu á Ísa-
firði, degi eftir fertugsafmælið
sitt. Því varði hann í faðmi fjöl-
skyldunnar sem er í óðaönn að
koma sér fyrir á Ísafirði. Eftir að
hafa árnað útibússtjóranum unga
heilla leikur blaðamanni forvitni
á að vita hvaðan hann er kominn.

„Ég er nú bara venjulegur Reyk-
víkingur. Ég er fæddur og uppal-
inn í Breiðholtinu, svo það má
segja maður komi úr gettóinu...“
segir Sævar og brosir við. „Ég
hef búið þar næstum því alla mína
tíð, þar til núna. Ég hitti hins
vegar konu sem er ættuð héðan,
Láru Fanney Jónsdóttur, sem er
fædd og uppalin í Bolungarvík
og á ættir að rekja hingað á Ísa-
fjörð líka. Við höfum oft komið
hingað og þegar þetta tækifæri
bauðst ákváðum við bara að slá
til. Það er líka gaman að sjá hvort
það sé ekki líf fyrir utan Breið-
holtið,“ segir Sævar stríðnislega.
Hann og Lára eiga tvo drengi, þá
Jón Arnar og Ríkharð Daða, sem
eru fimmtán og tíu ára.

Sævar segir Breiðholt upp-
vaxtarára hans þó fjarri því hafa
verið nokkurt „gettó“. „Nei, nei.
Ég ólst reyndar upp í Neðra-
Breiðholtinu og svo bjuggum við
í Seljahverfinu. Það var kannski
miklu rólegra hverfi en Efra-
Breiðholtið,“ segir Sævar. „Það
var hellingur af krökkum hérna í
hverfinu og rosa gaman - það var
farið í stríð við hin hverfin og
svona. Holtið þarna á milli var
mikið ævintýraland þar sem
krakkarnir léku sér. Svo voru
náttúrulega húsgrunnar úti um
allt, mjög spennandi, svo við
vorum að sigla á flekum í
húsgrunnum fullum af vatni, til
dæmis. Mjóddin var bara leik-
völlurinn okkar líka, eins og
svæðið við Seljahverfið sem í
dag er Kópavogur. Það var mikið
líf og mikið af krökkum,“ segir
Sævar frá.

Byrjaði umByrjaði umByrjaði umByrjaði umByrjaði um
leið og Sverrirleið og Sverrirleið og Sverrirleið og Sverrirleið og Sverrir

Eftir að hafa lokið skólagöngu
í Breiðholtsskóla lá leið Sævars í
Menntaskólann við Sund. „Þegar
ég var sextán ára vantaði mig vinnu
með skóla. Þá gekk ég bara inn í
Landsbankann, spurði um vinnu
og fékk hana. Ég og Sverrir Her-

mannsson byrjuðum í sama mán-
uði, maímánuði 1988,“ segir hann
og brosir.

Hvað rak sextán ára ungling
til að sækja um vinnu í banka?
„Ég hreinlega nenntiekki að fara
í bæjarvinnuna. Ég var búinn að
vera í unglingavinnunni og hafði
ekki áhuga á því. Ég tók þess
vegna bara svona rölt og athugaði
mína möguleika. Einhvern veg-
inn ákvað ég að prófa þetta og
fékk vinnu sem sendill,“ segir
Sævar.

„Eftir fyrsta sumarið hugsaði
ég nú að ég myndi ekkert vinna
meira í bankanum, en ég er hérna
ennþá. Landsbankinn er eigin-
lega eini vinnuveitandi minn, fyr-
ir utan bæjarvinnuna. Ég vann í
búð hjá frænda mínum þegar ég
var tólf ára og fór svo í unglinga-
vinnuna og allt þetta. Ég man að
fyrsta sumarið mitt í Landsbank-
anum fannst mér alveg skelfilegt
að hitta konur sem höfðu þá kann-
ski unnið í bankanum í sjö, átta
ár. Ég bara skildi ekki hvernig
það var hægt,“ rifjar hann upp.

Að menntaskólagöngu lokinni
vann Sævar áfram í Landsbank-
anum en skráði sig síðan í nám í
viðskiptafræði, sem hann stund-
aði meðfram vinnu. „Í framhald-
inu af því kláraði ég svo meistara-
gráðu í fjármálum fyrirtækja, líka
með vinnu. Ég var komin með
börn og litla fjölskyldu þegar ég
ákvað að fara í háskólann. Það
var annað hvort hægt að taka Lín
á þetta eða vinna með náminu og
ég ákvað að reyna það frekar.
Það gekk. Ég tók þetta á þremur
og hálfu ári, viðskiptafræðina,
og svo masterinn á tveimur ár-
um,“ segir hann frá.

Þekkir vel tilÞekkir vel tilÞekkir vel tilÞekkir vel tilÞekkir vel til
innan bankansinnan bankansinnan bankansinnan bankansinnan bankans

Þó að starfsferill Sævars sé að
mestu leyti innan Landsbankans
er þó ekki þar með sagt að hann
sé síður fjölbreyttur en annarra.
„Þetta er frábær vinnustaður. Hann
er líka stór og það eru miklir
möguleikar. Ég hef unnið í útibúi,
vann sem sendill og í útkeyrslu,
svo sem þjónustufulltrúi, þá sem
sérfræðingur, svo var ég í fræð-
sludeildinni í nokkur ár sem sér-
fræðingur, þar sem ég hélt nám-
skeið og kenndi innan bankans.
Ég var síðan fyrirtækjasérfræð-
ingur á Laugavegi og varð að-

stoðarútibússtjóri þar, yfir fyrir-
tækjamálum, og svo er ég hér
núna,“ telur Sævar upp.

Honum hefur hingað til ekki
þótt það freistandi að róa á önnur
með. „Eftir að ég lærði viðskipta-
fræðina og sérhæfði sig í fjár-
málahliðinni er þetta þannig að
ef ég skyldi hætta hér og fara að
vinna einhvers staðar annars
staðar væri það væntanlega í
banka eða með einhverja banka-
tengingu. Þetta er bara spurning
um hvoru megin borðsins maður
vill vera,“ segir Sævar, sem unir
sér vel á sínum stað.

„Þetta er bara búið að vera
frábær tími og frábær staður. Ég
hef kynnst fullt af fólki, alveg frá
því að ég tók fyrst í hendina á
Sverri Hermanns og þar til í dag!
Ég hef eignast góða vini og á
meira að segja vini frá árunum
þegar ég var að sendast. Af því
að ég var í fræðslumálunum um
tíma þekkti ég til dæmis líka flest
allt fólkið hér þegar ég kom, ég
hafði haldið námskeið og hitt
hérna flesta. Það gerir þetta líka
skemmtilegra,“ segir Sævar, sem
segir ótrúlegustu starfstitla rúm-
ast innan bankans.

„Það er fullt hægt að gera.
Menntunarstigið innan bankans
er mjög fjölbreytt, hér starfar allt
frá fólki sem er bara með grunn-
skólapróf yfir í lærða smiði, kokka,
verkfræðinga, arkitekt... Það er
allur skalinn. Það er allt sem
maður þarf innan eins fyrirtækis.
Hér starfa 1200 manns, svo þetta
er stór vinnustaður. Á tímabili
var hann náttúrulega enn stærri,“
segir Sævar, sem kveðst á þeim
tíma hafa vonast eftir því að fá
einhvern tíma tækifæri til að
vinna utan landssteinanna. „Mað-
ur var svona spenntur fyrir því
að geta kannski einhvern tíma
farið út og unnið þar. Það breytt-
ist, en það koma kannski aftur
þannig tímar,“ segir hann.

Skrýtin staðaSkrýtin staðaSkrýtin staðaSkrýtin staðaSkrýtin staða
fyrir bankamennfyrir bankamennfyrir bankamennfyrir bankamennfyrir bankamenn

Talandi um liðna tíma grípur
blaðamaður tækifærið til að
spyrja Sævar hvernig hrunið
hafði áhrif á hinn venjulega
bankamann, líf hans og starf.

„Þetta er náttúrulega ferill sem
er erfiður fyrir alla. Hann er líka
mjög erfiður fyrir starfsmenn
bankans. Þetta var skrýtin staða,

og fólk verður náttúrulega að átta
sig á því að „bankamenn“ eru líka
viðskiptavinir. Þeir koma margir
hverjir jafn illa út úr hruninu og
hver sem er, og þurfa síðan að
vera að díla við þetta hinum meg-
in við borðið líka,“ bendir Sævar
á.

„Þetta var auðvitað mikið
sjokk og það höfðu alls ekkert
allir einhverja vitneskju um
hvernig staðan var, ekki frekar
en úti í samfélaginu. Þetta kom
stærstum hluta bankamanna jafn
mikið á óvart og öðrum. Og auð-
vitað var þetta erfitt, því menn
sáu líka viðskiptavini sína, góða
viðskiptavini, fara á hinn veginn
- og svo auðvitað sáu bankamenn
sín eigin lán fara í ruglið. Ýmsar
forsendur sem menn gerðu ráð
fyrir breyttust,“ segir Sævar. „Ég
held samt að við höfum gert
ýmislegt gott til að reyna að koma
til móts við þessar aðstæður og
við fólk með því útspili sem
bankinn kom með í maí. Auðvit-
að er það samt þannig að það eru
ekki allir ánægðir, en það er held-
ur ekki hægt að gera öllum til
geðs. Það eru alltaf einhverjir
sem munu ekki ná sér upp úr
þessu, bæði fyrirtæki og einstakl-
ingar, og það er bara hluti af
sögunni. Ég vona samt að við
náum að hjálpa sem flestum og
ég held að við í bankanum séum
búnir að fara aðeins lengra en
aðrir í því. Vonandi skilar það
sér,“ segir hann.

Sævar kveðst ekki hafa fundið
fyrir mikilli reiði fólks í kjölfar
hrunsins, í það minnsta ekki í
sinn garð. „Ég var þá í fyrirtækja-
málunum. Menn í þeim fyrirtækj-
um sem ég var með voru ekkert
reiðir út í mig, heldur bara út í
aðstæður og allt málið. Það gætti
pirrings, auðvitað, en það var
ekkert persónulegt. Ég held að
það sé nú hluti af því að vera
góður bankamaður - ef maður
getur fært rök fyrir sínu máli og
rætt það almennilega þá tekur
fólk því ekki persónulega. Þetta
eru auðvitað viðskipti,“ segir Sæ-
var.

„Þessi daglegi fréttaflutningur
af hruninu og bönkunum og öllu
var samt ekkert til að bæta ástand-
ið, hann róaði fólk ekki beint.
Auðvitað var fólk reitt út í allt og
allt sem hafði gerst, eðlilega.
Enda varð maður það oft á tíðum
sjálfur, því sjokkið var alveg jafn

mikið. En ég lenti að minnsta
kosti ekki í því að fólk væri vont
út í mig sem starfsmann, og fé-
lagar mínir segja sömu sögur,“
bætir hann við.

Allt það sem á hefur gengið
hefur þó einn jákvæðan punkt í
för með sér, ef svo mætti kalla,
að mati Sævars. „Þetta er svo
súrrealískur tími, og var það svo
sem fyrir hrun líka. En ég segi
bara að ég þarf ekkert að taka
doktorsprófið, ég er bara í lifandi
doktorsnámi núna,“ segir hann
og brosir.

Nýtur þess að þvo þvottNýtur þess að þvo þvottNýtur þess að þvo þvottNýtur þess að þvo þvottNýtur þess að þvo þvott

Sævar tók við starfi útibús-
stjóra og fluttist til Ísafjarðar í
mars, en fjölskyldan hans hefur
hins vegar dvalist hér öllu skem-
ur.

„Þau komu bara núna í júní,
eftir að skólinn kláraðist hjá strák-
unum og konan kláraði að vinna.
Við erum eiginlega bara nýflutt -
það er bara rúm vika síðan að við
fluttum í húsið sem við ætlum að
búa í,“ segir Sævar. „Ég var í
lítilli íbúð á meðan og svo fór ég
heim um helgar. Það var örugg-
lega ekki mjög ólíkt því sem það
er að vera sjómaður hérna,“ segir
hann og brosir. Hann nýtur þess
því að vera að koma sér fyrir á ný
í faðmi fjölskyldunnar.

„Nú er ég að finna töskur sem
ég hef ekkert hreyft við og föt
sem ég er búinn að gleyma að ég
ætti. Það er líka lúxus að geta
sett í þvottavél, en þurfa ekki að
fara með þvottinn í hreinsun eða
til Reykjavíkur! Þetta er öllu þægi-
legra,“ segir hann og hlær við.

„Það besta er náttúrulega að
vera með fjölskyldunni svona
dags daglega. Það frábæra við
Ísafjörð er nálægðin. Í Reykjavík
er maður í sífelldu skutli. Eldri
strákurinn er kannski á æfingu
og það þarf að keyra hinn á leik í
Garðabæ eða Hafnarfirði, fara
svo aftur niður í vinnu. Við unn-
um bæði niðri í bæ og bjuggum í
Breiðholti svo þetta voru tölu-
verðar vegalengdir. Nú er skólinn
hérna við hliðina á og konan mín
vinnur á hótelinu sem er hérna
rétt hjá, svo þetta er allt á sama
svæði og ekkert vesen. Strákarnir
geta komið hingað eða til mömmu
sinnar ef þeir þurfa, eða við hitt á
þá. Það er rosalegur kostur sem
við erum að kynnast,“ segir Sæ-
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var, sem segir alla fjölskyldu-
meðlimi hafa tekið vel í að flytj-
ast til Ísafjarðar.

„Það voru allir til í að láta reyna
á þetta, já. Fjölskyldan ræddi
þetta og við ákváðum að gera
þessa tilraun. Það hefur gengið
vel hingað til. Við þekkjum okkur
líka alveg hér, vissum hvar þetta
var á kortinu,“ segir hann og bros-
ir við.

Þráir harpixlyktinaÞráir harpixlyktinaÞráir harpixlyktinaÞráir harpixlyktinaÞráir harpixlyktina

Sem ungur drengur í Breið-
holtinu voru það ekki bara tómir
húsgrunnar og leikvellir náttúr-
unnar sem heilluðu Sævar og fé-
laga hans. Íþróttafélag Reykja-
víkur, ÍR, tók við þar sem leik-
vellinum sleppti. „Þar var ég á
fullu í handbolta og fótbolta. Ég
var nánast alinn upp hjá ÍR,“
segir Sævar. „Ég var í fótboltan-
um svona af og til en alltaf í
handbota, alveg til 25 ára aldurs.
Síðan hef ég þjálfað og verið í
stjórn félagsins og svona, svo
það er ÍR hjarta í manni. Núna er
maður svo farinn að mæta á leiki
hjá BÍ, svo það gæti breyst! “
segir hann kankvís.

„Ég þekki ekkert annað en að
vera í kringum handboltann. Ég
er búinn að vera í kringum þetta
síðan ég var átta, níu ára, í yfir
þrjátíu ár. Ég lifi bara ekki af
nema ég fái að finna lyktina af
harpix og fá það á puttana, það er
bara þannig,“ segir Sævar og hlær
við. Hann var í stjórn handknatt-
leiksdeildar ÍR og þjálfaði sömu-
leiðis þar til hann varð að hætta.
„Þetta svo gaman, að sjá hvað
verður úr krökkunum sem maður
þjálfar,“ segir hann.

Hefur hann þá alið upp ein-
hverja snillinga? „Ég hef verið
mikið með kvennaflokkana og
það eru þó nokkrar sem hafa verið
í landsliðinu eða eru í landsliðinu
í dag frá ÍR. Svo eru ÍR-ingar
náttúrulega stoltir af því að fjórir
af silfurdrengjunum komu úr ÍR.
Fjórir af sextán, það er ekki
slæmt,“ segir Sævar ánægður.

Aftur í þjálfaragallannAftur í þjálfaragallannAftur í þjálfaragallannAftur í þjálfaragallannAftur í þjálfaragallann

Hann mun ekki halda sig frá
harpixinu á Ísafirði heldur. „Ég
er búinn að lofa að aðstoða við
að þjálfa 2. flokkinn í handbolt-
anum ,“ segir Sævar, sem hefur
fengið einhverja innsýn í starf
handknattleiksdeildar Harðar.

„Ég hef aðeins heyrt í þeim.
Þeir komu líka hingað Óskar
Bjarni og Kristinn HK-þjálfari.
Handboltamenningin á Íslandi er
ekkert risastór, svo þeir sem eru
að þjálfa og eru í kringum þetta
þekkjast allir. Ég hef séð Hörð
spila allavega tvisvar, þrisvar í
Seljaskóla þegar þeir voru að
koma til Reykjavíkur. Þetta eru
boltar, stórir og sterkir gæjar og
mjög efnilegir. Mér skilst að einn
hafi komist í úrtakshóp fyrir
landsliðið í vetur, svo það þarf
að halda vel utan um þá. Svo var

Foreldrarnir á hliðarlínunni....Foreldrarnir á hliðarlínunni....Foreldrarnir á hliðarlínunni....Foreldrarnir á hliðarlínunni....Foreldrarnir á hliðarlínunni....

5. og 6. flokkur að gera mjög
góða hluti í vetur, þeir unnu titil.
Það var gaman, þá hafði komið
hingað þjálfari frá KR sem gerði
greinilega mjög góða hluti. Það
er gott að fá svona gæja sem
halda vel utan um liðin og gera
allt með þeim,“ segir Sævar, en
honum líst vel á íþróttalífið á
svæðinu.

„Karfan hefur náttúrulega ver-
ið alveg á fullu hérna, þeir hafa
verið í úrvalsdeildinni, og nú er
fótboltinn farinn að sýna sig. Það
æðislegt að það sé svona mikið
að gerast. Það gefur líka líf í bæ-
inn. Það er gaman að fara í brekk-
una í góðu veðri, það er algjör
snilld. Fólk mætir á völlinn, þetta
skapar umræðu á milli leikja og
svona. Núna eru til dæmis allir
að tala um bikarleikinn við KR
og margir Ísfirðingar eru bara
komnir í Laugardalinn í hugan-
um,“ segir Sævar. „Það væri nátt-
úrulega gaman. Það er bara alltaf
gaman að vinna KR, og þar sem
maður er ekki KR-ingur vil ég
náttúrulega sjá það. Maður
heldur með sínu heimaliði. Ég
verð þarna í fremstu línu, eins og
flestallir þeir sem búa hérna ,
held ég! Ætli það búi nokkur
KR-ingur hér?“ segir Sævar, sem
er ánægður með nýja heimaliðið.

„Þetta er enginn smá árangur,
að komast í fjögurra liða úrslit í
bikar eftir að hafa komið úr ann-
arri deildinni í fyrra. Þetta er eig-
inlega nýtt lið líka, svo þetta er
frábært og verður mjög spenn-
andi að sjá hvað gerist,“ segir
hann.

KeppnisskapiðKeppnisskapiðKeppnisskapiðKeppnisskapiðKeppnisskapið
alltaf til staðaralltaf til staðaralltaf til staðaralltaf til staðaralltaf til staðar

Auk handboltans hefur Sævar
gaman af því að stunda golf, þó
hann vildi gjarnan hafa meiri tíma
til þess að bæta sig í því, eins og
hann orðar það, og vonast til að
geta ferðast meira um Vestfirðina
á næstunni.

„Við erum svolítið malarfólk,
við fjölskyldan, og vorum mikið
í Reykjavík. Okkur finnst hins
vegar æðislegt að fara upp í sum-
arbústað og finnst öllum gaman

að ferðast, þó við höfum lítið
vera að fara í tjaldútilegur og
slíkt. Það breytist kannski núna -
það er svo gaman að fara hérna
um Vestfirðina, þetta er algjör
perla,“ segir Sævar.

„Nú langar mig alveg svaka-
lega að fara yfir í Jökulfirðina -
það tala allir um hvað það er
æðislegt og ég á eftir að prófa
það. Ég er líka rétt að detta inn í
að hafa gaman af að veiða, svo
það ágerist kannski eitthvað. Við
förum alltaf nokkrir félagar úr
Háskólanum upp í Veiðivötn,
það hefur myndast hefð fyrir því.
Ég er að fara það í næstu viku,
einmitt. Það er mjög gaman, að
fara og hitta félagana og verja
tíma með þeim á fallegum stað.
Og svo vonandi veiðir maður
eitthvað. Af því að maður er nú
alinn upp svona í íþróttafélagi er
alltaf smá keppni í manni - maður
vill veiða flestu fiskana og vera
bestur í golfi og svona, en það er
víst ekki hægt,“ segir hann og
brosir. „Það ákveðinn eiginleiki
að vera tapsár - hann gerir að
verkum að maður vill bæta sig.
Ef maður sættir sig við tapið bætir
maður sig ekki,“ bætir hann við.

Sævar kveðst allt annað en
kvíða vetrinum með tilheyrandi
myrkri. „Það verður bara gaman
að sjá hvernig hann verður. Þetta
er heldur ekkert mál ef maður
hefur nóg að gera og það er gam-
an í vinnunni,“ segir hann.

Drengirnir tveir pluma sig vel
en bíða þess að byrja í skólanum
til að komast enn betur inn í lífið
á nýja staðnum. „Það gengur
vonandi allt vel. Yngri strákurinn
á einn félaga sem hann þekkir og
kannast við. Það er sonur hans
Daníels Jakobssonar. Við vorum
nefnilega að vinna saman, hann
er Landsbankamaður líka,“ segir
Sævar. „Það er auðvitað mjög
gott að hafa stuðning frá einhverj-
um sem maður þekkir þegar mað-
ur er að koma á nýjan stað og
koma sér inn í allt,“ segir hann.
„Mér líður vel hérna. Þetta er
frábært fólk sem ég vinn með og
þegar það er tekið vel á móti
manni þá líður manni vel.“

– Sunna Dís Másdóttir.

Fjölmenni á
sparisjóðsmóti

Hátt í 200 fótboltakappar, á
aldrinum fjögurra til fjórtán
ára, tóku þátt í Sparisjóðsmóti
Ungmennafélags Bolungar-
víkur sem fram fór fram um
helgina. Lið frá Bolungarvík,
Ísafirði, Súðavík og Patreks-
firði tóku þátt í ár en keppnin
fór fram í Bolungarvík á laug-
ardag. Aðeins tvö stúlknalið
voru á mótinu og sigruðu þær
að sjálfsögðu í sínum flokkum.
Þær léku því á móti strákunum
og gáfu þeim ekkert eftir.
Brugðið var á leik á sunnudag
þar sem keppt var í drullubolta
á Ísafirði.

BÍ2 frá Ísafirði, stóð uppi
sem sigurvegari í 4. flokki eftir
hörkukeppni. UMFB/Geisli
frá Bolungarvík og Súðavík
urðu í öðru sæti og lið BÍ1
varð í þriðja sæti. Í 5. flokki

sigraði lið BÍ1, í öðru sæti varð
lið BÍ2 og í þriðja sæti varð lið
UMFB/Geisla. Í 6. flokki sigraði
BÍ2, í öðru sæti varð BÍ1 og í
þriðja sæti varð lið Harðar frá
Patreksfirði. Í sjöunda flokki
sigraði lið UMFB/Geisla og lið
frá BÍ urðu í öðru og þriðja sæti.
Ekki er keppt um bikar í áttunda
flokki þar sem hann er yngsti
flokkurinn á mótinu. Þar eru allir
eru sigurvegarar og fá verðlaun.
BÍ og UMFB áttu lið í þessum
flokki og spiluðu þau vináttu-
leiki. UMFB var sterkari í þeim
leikjum og höfðu sigur.

Lið BÍ sigraði Drulluboltann í
öllum flokkum á sunnudag nema
í sjötta flokki. Hann sigraði lið
Harðar annað árið í röð.  Með-
fylgjandi myndir voru teknar á
mótinu í Bolungarvík.

– asta@bb.is
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smáar

Noregur – samúð
Stakkur skrifar >

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

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

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

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

Óska eftir topphlaðinni þeyti-
vindu og rafmagns suðupotti.
Uppl. í síma 893 8653.

Til sölu er lyfturúm. Uppl. í
síma 456 3380 eða 843 9405.

Til sölu er Toyota HiLux árg.
2008 á 33" dekkjum. Gott verð.
Uppl. í síma 863 9932.

Falleg 3ja herb. fullbúin íbúð
til leigu í lengri eða skemmri
tíma. Uppl. í síma 892 9282 og
867 6657.

Vilja jafna aðstöðumun
nemenda til tónlistarnáms

Drög að reglum innanríkisráð-
herra um framlög úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga til eflingar
tónlistarnáms og jöfnunar á að-
stöðumun nemenda liggja fyrir.
Forsaga málsins er sú að í vor
undirrituðu fulltrúar ríkis og
sveitarfélaga samkomulag um
eflingu tónlistarnáms og jöfnun
á aðstöðumun nemenda til tón-
listarnáms. Helstu markmið sam-
komulagsins eru að efla tónlist-
arnám með aðkomu ríkissjóðs

að kennslukostnaði í viðurkennd-
um tónlistarskólum og að gera
nemendum kleift að stunda
hljóðfæranám á framhaldsstigi
og söngnám á mið- og framhalds-
stigi óháð búsetu.

Á grundvelli samkomulagsins
er Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
heimilt að uppfylltum sérstökum
skilyrðum að koma að kennslu-
kostnaði sveitarfélaga vegna
nemenda sem stunda nám á
grunnstigi í söng og hljóðfæra-

leik og á miðstigi í hljóðfæra-
greinum utan síns sveitarfélags
vegna framhaldsskólanáms.

Samkomulagið gildir frá 1. júlí
2011 til 31. ágúst 2013. Sam-
kvæmt því greiðir ríkissjóður á
ársgrundvelli 480 milljónir króna
í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem
annast úthutanir framlaga til
sveitarfélaga. Á móti skuldbinda
sveitarfélögin sig til að taka tíma-
bundið yfir ný verkefni frá ríki
sem nema 230 milljónum króna

á ársgrundvelli.
Stefnt er að setningu reglnanna

í byrjun ágúst og í kjölfarið mun
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga óska
eftir umsóknum frá sveitarfélög-
um um framlög til eflingar tón-
listarnáms og jöfnunar á aðstöðu-
mun nemenda vegna skólaársins
2011 – 2012. Umsóknun ber að
skila til sjóðsins fyrir 31. ágúst
og munu upplýsingar um úthlut-
anir framlaga liggja fyrir eigi síð-
ar en 30. september.

Fyrirtækið Kjarnabúð ehf.,
íhugar að stefna Bolungvíkur-
kaupstað eftir að lóð, sem fyrir-
tækið áformaði að reisa tuttugu
hús á fyrir ferðamenn, var úthlut-
að fyrirtækinu Icelandic Sea
Angling í byrjun þessa mánaðar.
Haukur Vagnsson, forsvarsmað-
ur Kjarnabúðar, segir að gert hafi
verið deiluskipulag á svæðinu
þar sem Kjarnabúð hafi óskað
eftir lóðum fyrir húsin í apríl
2008. Ennfremur segir hann að
seinagangur bæjaryfirvalda við
að vinna deiluskipulagið hafi
orðið til þess að 300 milljóna
fjármögnun sem búið var að
tryggja til verkefnisins hafi farið
forgörðum. Það var þýska fyrir-
tækið Kingfisher Reisen, sem er
einn af stærstu ferðaþjónustuað-
ilum í Evrópu í sölu stangveiði-

Íhuga að stefna bænum
fyrirtækið hafi sótt um árið 2008
og síðan staðfest við bæjaryfir-
völd skriflega að sú umsókn
stæði og fyrirtækið hygðist enn
nýta lóðina. Í framhaldi af því
benti Elías Hauki á að hafa sam-
band við Gísla Gunnlaugsson,
byggingarfulltrúa Bolungarvík-
urkaupstaðar, um það hvernig
ferlinu skyldi háttað. Haukur seg-
ist hafa gert það og hafi verið að
tryggja að fjármögnunin væri
fyrir hendi áður en hann legði
inn þessa umsókn.

Elías segist ekki kvíða því ef
Kjarnabúð stefni bænum. „Við
höfum gert allt sem í okkar valdi
stóð en við getum ekki gengið
svo langt að sækja um fyrir hann
ef hann vill það ekki sjálfur,“
segir hann.

– thelma@bb.is

ferða, sem var í samstarfi við
Kjarnabúðir í þessu verkefni.

Haukur segir að hann sé ásamt
lögfræðingi sínum að undirbúa
málshöfðun. Bæði hafi tafirnar á
deiliskipulaginu valdið þeim tjóni
og nú verði hann fyrir skakka-
föllum þar sem mjög margir
ferðamenn sem komi til frí-
stundaveiða vilji búa í einbýlis-
húsum en ekki á hótelherbergjum
og íbúðum svo fyrirtækið verði

af miklum fjölda hafi það ekki
yfir einbýlishúsum að ráða.

Elías Jónatansson, bæjarstjóri
í Bolungarvík, segir í samtali
við Fréttablaðið að ekki hafi
verið hægt að úthluta Kjarnabúð
lóðinni þar sem fyrirtækið hafi
ekki lagt inn formlega umsókn.
Auk þess sé lóðin sem Haukur
hafi upphaflega haft mestan
áhuga á árið 2008 enn á lausu.
Haukur segir hins vegar að

Við sem lifum eftir þeim gildum sem tíðkast á Norðurlöndunum
erum felmtri slegin og harmi vegna fregna af voðverkum í Noregi.
Eins og atvik blasa við nú virðist einn maður hafa drepið nærri
hundrað manns á tveimur stöðum. Ekki eru öll kurl komin til graf-
ar þegar þessi orð eru rituð. Við Íslendingar trúum, líkt og íbúar
annarra Norðurlanda að hið opna og umburðarlynda samfélag,
sem við búum í, sé laust við hryðjuverk og búumst ekki við þeim
af fólki sem hefur fæðst inn samfélagið og alist þar upp. Þess
skelfilegri er upplifun okkar af því sem gerðist í Noregi.

Anders Behring Breivik er þrjátíu og tveggja ára og hefur játað
á sig voðaverkin í Osló og Útey. Þau beindust gegn ungmennum
í Verkamannaflokknum, sem hann hefur sérstakt hatur á ásamt því
að fyrirlíta Islam. Margar spurningar vakna og ein þeirra hlýtur að
snúa að því af hverju slíkir menn vaxa upp í samfélagi þar sem
skólaskylda er og kennd eru frjálslynd viðhorf til fólks og samfélags.
Margir deila um það hvar mörk frjálslyndis liggi eða eigi að liggja.
Hefur gjarna hver sína skoðun á því. Umburðarlyndi hefur verið
talið einkenni á samfélögum sem byggja á lýðræðishugsjón og
jafnrétti. Hvar liggja mörk þess? Því er í sjálfu sér vandsvarað, en
atburðir síðasta föstudags í Noregi vekja upp margar flóknar
spurningar.

Lögreglan í Noregi hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ekki nógu

snögg á vettvang í Útey. En athygli hennar og fjöl-miðla
beindist að sprengingu í skrifstofubyggingu ráðuneyta. Hér
vaknar líka hin erfiða spurning um það hve langt má lög-regla
ganga í því að fylgjast með og reyna að koma í veg fyrir
hryðjuverk. Sú umræða hlýtur að fara af stað í Evrópu eftir
föstudaginn svarta í júlí 2011.

Enn eru atvik ekki að fullu ljós, en hitt blasir við að ódæðismað-
urinn hefur alið með sér ofstæki og grundvallar það á kristinni
trú sinni og hatri á öðrum trúarbrögðum. Það vekur upp þá
hugsun að fara verður varlega þegar trúarbrögð eru til umræðu.
Trú er mjög persónubundin og gerir flestum fremur gott sem
trúa. Öðrum er hún skálkaskjól til illra verka. Þess verður að
gæta að dæma ekki alla þá sem rækta trú sína eftir framferði of-
tækismanna sem víla ekki fyrir sér að beita ofbeldi. Meirihluti
fólks vill vel, reyndar langstærsti hópurinn. Það sést af því að
þeir sem eru beygðir af ofbeldisverkunum í Noregi leituðu sér
og leita enn huggunar í trú sinni. Það sem aldrei má gleymast er
boðskapur kristinnar trúar og annarra trúarbragða um umburðar-
lyndi og kærleik í garð náungans.

Norðmönnum eru sendar samúðarkveðjur vegna þessa hrylli-
lega atburðar og hugheilar óskir og bænir um að þeim takist að
koma samfélaginu út úr þessum hryllingi.

Ungur ökumaður sofnaði
undir stýri um helgina og ók
á húsvegg á Orkubúi Vest-
fjarða á Ísafirði. Betur fór en
á horfðist og ökumaður og
farþegi fengu aðeins skrám-
ur, en bifreiðin er mikið
skemmd.

Var þetta eitt af fjórum
minniháttar umferðaróhöpp-
um sem tilkynnt voru til lög-
reglunnar á Vestfjörðum í
nýliðinni viku.

Sofnaði
undir stýri
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Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Ræstingastjóri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða auglýsir eftir

ræstingastjóra til starfa sem fyrst eða eftir nán-
ara samkomulagi. Um er að ræða 50% starf.

Aðalverksvið er umsjón með starfsmanna-
haldi og gæðaeftirliti á ræstingadeild ásamt
sérverkefnum. Gerð er krafa um reynslu og
vandvirkni og lipurð í samskiptum. Tölvukunn-
átta nauðsynleg.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga og stofnanasamningi
HSÍ. Nánari upplýsingar gefur Sigrún C. Hall-
dórsdóttir, skrifstofustjóri (camilla@hvest.is),
í síma 450 4500.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Heilbrigðis-
stofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði fyrir
15. ágúst 2011. Umsóknareyðublöð er að finna
á vefnum www.hvest.is, undir viðkomandi starfs-
auglýsingu eða í afgreiðslu á Torfnesi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðn-
ing hefur verið ákveðin.

Verðmæti afla sem verkaður
var á Vestfjörðum fyrstu fjóra
mánuði ársins dróst saman um
6% á milli áranna 2010 og 2011.
Aflaverðmætið nam rúmlega 2,4
milljörðum króna í janúar-apríl
2011 sem er um 200 milljónum
króna minna en á sama tíma í
fyrra. Á landinu öllu dróst afla-
verðmætið saman um 382 millj-
ónir eða 0,8% á milli ára. Afla-
verðmæti íslenskra skipa nam
46,1 milljarði króna á fyrstu fjór-
um mánuðum ársins 2011 sam-
anborið við 46,5 milljarða á sama
tímabili 2010. Þetta kemur fram
í nýjum tölum Hagstofunnar.

Aflabrögð á Vestfjörðum voru
heldur lakari í apríl miðað við
sama mánuð 2010, en heildar-
aflinn á Vestfjörðum var 3.250
tonn í mánuðinum sem eru 100
tonnum minni afli en í apríl 2010.
Aflaverðmætið var 525,4 millj-
ónir síðasta apríl en 570 milljónir
í sama mánuði fyrir ári.

Aflaverðmæti botnfisks var í
lok apríl orðið 30,7 milljarðar og
dróst saman um 12,7% frá sama
tíma í fyrra þegar aflaverðmætið
nam 35,1 milljarði króna. Verð-

mæti þorskafla var um 17,2 millj-
arðar og dróst saman um 7,4%
frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu
nam 4,6 milljörðum og dróst
saman um 23,5%, en verðmæti
karfaaflans nam 4,1 milljarði,
sem er 23,4% samdráttur frá
fyrstu fjórum mánuðum ársins
2010. Verðmæti ufsaaflans dróst
saman um 2,8% milli ára.

Verðmæti flatfiskafla nam
rúmum 3,5 milljörðum króna í
janúar til apríl 2011, sem er
15,2% aukning frá fyrra ári. Afla-
verðmæti uppsjávarafla jókst um
62,3% milli ára og nam tæpum

10,9 milljörðum. Má rekja þá
verðmætaaukningu til aukins
loðnuafla. Verðmæti hans nam
8,7 milljörðum króna og jókst
um 248% milli ára.

Verðmæti afla sem seldur er í
beinni sölu útgerða til vinnslu
innanlands nam 24,6 milljörðum
króna og jókst um 17,4% frá
árinu 2010. Aflaverðmæti sjó-
frystingar var rúmir 12,3 millj-
arðar sem er 11,7% samdráttur
milli ára. Verðmæti afla sem
keyptur er á markaði til vinnslu
innanlands dróst saman um 9,2%
milli ára og var um 6,8 milljarðar.

Aflaverðmæti dregst saman

Guðný Erla
ráðin úti-
bústjóri

Súgfirðingurinn Guðný
Erla Guðnadótt-
ir hefur verið
ráðin útibús-
stjóri Lands-
bankans á Höfn
í Hornafirði.
Guðný Erla er
verkfræðingur
og hefur meistaragráðu í
iðnaðarverkfræði frá Há-
skólanum í Reykjavík. Hún
hefur undanfarið unnið sem
lána- og viðskiptastjóri fyrir-
tækja hjá Íslandsbanka á
Ísafirði. Í tilkynningu frá
Landsbankanum segir að
Guðný var einn 10 umsækj-
enda um stöðuna sem aug-
lýst var í júní, en fjórar konur
og sex karlar sóttu um.

Guðný Erla hefur starfað
sem lána- og viðskiptastjóri
fyrirtækja frá 2007, árin
2005-2007 starfaði hún sem
framkvæmdastjóri trésmíða-
verkstæðis og þar áður sem
framkvæmda- og fjármála-
stjóri fiskvinnslu í afleysing-
um. Hún er gift Róbert Haf-
steinssyni og eiga þau þrjú
börn.

Guðný Erla hefur störf hjá
Landsbankanum á næstu
vikum.

– thelma@bb.is

Ríflega 4000 manns hafa skoð-
að sýninguna um ævi og störf
Jóns Sigurðssonar sem opnuð var
á Hrafnseyri við Arnarfjörð þann
17. júní en það er metaðsókn.
„Þetta er framar vonum en und-
anfarin ár hafa á milli 1500-2000
manns sótt sýninguna yfir allt
sumarið,“ segir Valdimar J. Hall-
dórsson staðarhaldari á Hrafns-

eyri. Húsnæðið var tekið í gegn
og nýja sýningin sett upp í tilefni
þess að í ár voru liðin 200 ár frá
fæðingu Jóns. Valdimar segir
viðbrögð við sýningunni hafa
verið góð. „Yfirleitt hafa menn
verið mjög hrifnir enda er þetta
mjög vönduð og flott sýning og
uppsetning hennar hefur tekist
mjög vel. Flestir eru sammála

um að sýningin og staðurinn í heild
sé mjög pent upp og án íburðar.“

Upplýsingamolar um líf og
samtíma Jóns Sigurðssonar hafa
vakið mikla lukku sem og sýning
á teikningnum grunnskólabarna
á Vestfjörðum sem sett hefur ver-
ið upp í burstabænum. Þá hefur
margmiðlun sýningarinnar slegið
í gegn en hana má einnig sjá á

veraldarvefnum. Enginn aðgangs-
eyrir er að sýningunni í ár í tilefni
afmælisársins en Valdimar segist
þó ekki halda að það sé orsök
þessarar miklu aðsóknar. „Marg-
ir sem koma vita ekki af því að
það sé frítt inn svo það er ekki
það sem er að trekkja að.“

Sýningin lokar 31. ágúst.

Metaðsókn að Hrafnseyri
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Stór fiskur í lítilli tjörn
Ísfirðingurinn Helga Krist-

björg Guðmundsdóttir hlaut fyrir
stuttu verðlaun úr Minningar-
sjóði Kristjáns Eldjárns gítarleik-
ara. Úthlutunin í ár var sú þriðja
frá því að sjóðnum var komið á
laggirnar og vakti hún nokkra
athygli, kannski einna helst
vegna þess að Helga Kristbjörg
leikur á harmóníku. Áður hafa
þeir Kristinn H. Árnason gítar-
leikari og Daníel Bjarnason tón-
skáld hlotið verðlaun úr sjóðnum,
sem stofnaður var til minningar
um Kristján Eldjárn af fjölskyldu
hans.

Athyglin kom á óvartAthyglin kom á óvartAthyglin kom á óvartAthyglin kom á óvartAthyglin kom á óvart
„Þessi athygli kom mér svolít-

ið á óvart, ég átti ekki von á
henni. Það er mikill heiður að
vera valin til að hljóta þennan styrk
og ákveðin viðurkenning og mjög
svo uppörvandi.“ segir Helga
Kristbjörg hæversklega þegar
blaðamaður nær tali af henni,
þar sem hún er í þann mund að
leggja af stað á landsmót harmó-
níkuleikara á Hellu.

Helga Kristbjörg er fædd árið
1987 og uppalin á Ísafirði, þar
sem hún hóf tónlistarnám átta
ára gömul. Hún segist ekki koma
úr mikilli tónlistarfjölskyldu. „Í
rauninni ekki. Einhverjir frænda
minna eru í tónlist og svona, og
afi spilaði reyndar á trommur, en
það er ekki mikið meira en það,“
segir Helga.

Þegar tónlistarnám hennar
hófst varð harmóníkan fyrir val-
inu alveg frá upphafi. „Ég byrjaði
strax að læra á harmóníku, sem
er nú ekki svo óalgengt að börn
geri. Harmóníkan er að koma
dálítið aftur,“ segir Helga og
brosir. „Mig langaði reyndar að
læra á blokkflautu en mamma
ráðlagði mér að velja einhvað
annað hljóðfæri, svo ég valdi har-
móníkuna og hélt alltaf áfram á
henni,“ bætir Helga við, en hún
lagði einnig stund á píanóleik
um skeið.

Hún segir það engu snúnara
að leika á harmóníku en önnur
hljóðfæri, þó leikmanni geti virst
svo við fyrstu sýn. „Ég held að
það sé ekkert flóknara að byrja á
harmóníku en öðrum hljóðfær-
um. Ég byrjaði reyndar sjálf á
harmóníku með píanóhljómborð
en skipti seinna yfir í hnappahar-
móníku,“ útskýrir hún.

Gott aðhald á ÍsafirðiGott aðhald á ÍsafirðiGott aðhald á ÍsafirðiGott aðhald á ÍsafirðiGott aðhald á Ísafirði

Margt hefur verið sagt og ritað
um blómlegt tónlistarlíf á Ísafirði
og gæði tónlistarkennslu. Helga
er sjálf sammála því að vel sé
staðið að uppeldi ungra tónlistar-
manna í bænum, nokkuð sem

hafi haft mikil áhrif á að hún hafi
haldið áfram í námi og náð jafn
langt og raun ber vitni.

„Það var svo vel haldið utan
um mann í skólanum. Ég held að
það skipti öllu máli fyrir krakka
í tónlistarnámi, að maður fái
hvatningu bæði að heiman og frá
kennurum. Og auðvitað að maður
nái vel til kennarans síns og vinni
vel með honum. Ef það er til
staðar og maður hefur áhuga á
náminu þá gengur þetta vel. Mér
fannst alltaf mjög skemmtilegt
að læra og leið vel,“ segir Helga,
sem hefur nú sjálf spreytt sig á
hinni hlið starfsins í skólanum
og kennt á harmóníku við Tón-
listarskóla Ísafjarðar.  Fyrstu
skref sín í harmóníkuleik tók hún
með aðstoð Messíönu Marzellí-
usardóttur, en síðar nam hún
aðallega hjá Vadim Fjodorov.

Þrátt fyrir að hafa gengið vel í
tónlistarnáminu segist Helga alls
ekki hafa verið búin að stilla sig
inn á áframhaldandi tónlistar-

nám. „Það var alls ekki eitthvað
sem ég ákvað fyrir löngu síðan.
Og í rauninni ákvað ég eiginlega
aldrei að verða harmóníkuleik-
ari,“ segir hún og brosir. „Ég
ákvað þetta bara þegar ég var að
klára menntaskólann. Þegar ég
fór að hugsa um hvað ég ætti að
gera næst fannst mér ekkert ann-
að koma til greina en að sækja
um í Listaháskólanum. Ég gerði
það og komst inn. Ég hélt loka-
tónleika frá Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar og fór svo beint í Listahá-
skólann og var þar í þrjú ár. Ég
kláraði námið þar í fyrravor,“
útskýrir Helga.

Námið búið tilNámið búið tilNámið búið tilNámið búið tilNámið búið til
Helga Kristbjörg markaði

ákveðin tímamót í sögu Listahá-
skólans, því það er allt annað en
ofgnótt harmóníkuleikara innan
veggja tónlistardeildarinnar. „Ég
er fyrsti harmóníkuleikarinn sem
útskrifast frá Listaháskólanum,

og reyndar sá eini sem hefur
stundað nám þar,“ segir Helga
og brosir við.

Eru þá fáir sem halda áfram í
harmóníkunámi? „Í rauninni, já.
Það er töluvert um að fólk læri á
harmóníku, en eins og í mörgu
öðru þá hætta voðalega margir
krakkar áður en þeir komast
svona langt. Það eru fáir sem
halda áfram,“ segir Helga, sem
segist þó ekki þora að fullyrða
að það sé meira um það að fólk
hætti námi í harmóníkuleik en í
öðrum greinum. „Ég hreinlega
veit það ekki. Kannski hefur það
samt áhrif að krakkarnir vita
hreinlega ekki að maður geti
haldið áfram í náminu og farið á
háskólastig. Það hafði aldrei
verið kennt á harmóníku í Lista-
háskólanum áður en ég komst
þar inn, svo ég bjó námið dálítið
til,“ segir hún og brosir.

Í Listaháskólanum nam Helga
Kristbjörg undir handleiðslu
kennaranna Tatu Kantomaa og

Vadim Fjodorov, sem hafði áður
kennt henni í Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar. „Þetta virkar í rauninni
þannig að ef þú ert nógu góður á
þitt hljóðfæri og kemst inn í skól-
ann, þá er bara fundinn kennari
fyrir þig. Þeir eru alveg til. Í
mínu tilfelli var Vadim þá fluttur
suður frá Ísafirði, svo það var
ekkert mál að fá hann til að
kenna,“ útskýrir Helga.

Blaðamanni þykir hinsvegar
ansi eftirtektarvert að þrátt fyrir
að Íslendingar virðist enn afar
hrifnir af harmóníkunni hafi
báðir kennarar Helgu verið af
erlendu bergi brotnir, Tatu frá
Finnlandi en Vadim rússneskur.
Er skortur á íslenskum harmó-
níkukennurum?

„Ja... Það eru náttúrulega
margir harmóníkuleikarar á Ís-
landi, en það eru ekki svo margir
sem hafa menntað sig svona
mikið á hljóðfærið. Þeir mættu
að minnsta kosti alveg vera
fleiri,“ segir Helga.
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Sælkeri vikunnar er Lisette Ponces í Súðavík

Svínakjötsréttur að hætti PSvínakjötsréttur að hætti PSvínakjötsréttur að hætti PSvínakjötsréttur að hætti PSvínakjötsréttur að hætti Portúgalaortúgalaortúgalaortúgalaortúgala
Sælkeri vikunnar býður upp

á portúgalskan svínakjötsrétt.
Einnig lætur hún fylgja með
uppskrift að eggja- og mjólk-
urrétti sem er ljúffengur eftir-
réttur.

Portúgalskur
svínakjötsréttur

-1 kíló svínakjöt, skorið í
ferninga
- 1 kíló af rækju
- Paprika
- Hvítlaukur

- Kóríander
- Salt
- Pipar
- Súrar gúrkur
- Svínafeiti
- Ólífuolía
- 1,5 kíló af kartöflum, skornar
í teninga

Blandið kjötinu saman við
hvítlaukinn, salt, pipar og papr-
iku. Steikið yfir lágum hita með
ólífuolíu og svínafeiti. Bætið síð-
an við rækjunum og steikið

meira. Steikið kartöfluteningana
og blandið við kjötið. Saxið
kóríander og dreifið yfir.

Eftirréttur
- 1 Dós af niðurseyddri mjólk
540 grömm
- 6 egg

Setjið dós af niðurseyddri
mjólk í lokaðan pott með vatni
og látið malla í 2 klst. Opnið dós-
ina og kælið. Aðskiljið eggja-
rauðurnar frá hvítunum. Þeytið

eggjahvíturnar þar til þær eru
orðnar stífar. Bætið eggjarauð-
unum við niðurseyddu mjólkina
og pískið vel saman. Blandið
saman við mjólkina og blandið

eggjahvítunum vel saman við.
Geymið í ísskáp í tvo tíma
áður en borið er fram.

Ég skora á Mariu Damion
til að verða næsti sælkeri.

alltaf einn heiðursgestur, sem
kemur frá Noregi í þetta sinn.
Þetta er mikil stemning,“ segir
hún.

Heimakær stúlkaHeimakær stúlkaHeimakær stúlkaHeimakær stúlkaHeimakær stúlka
Helga stefnir nú að því að halda

út til frekara náms. „Það hefur
alltaf verið planið, en ég er bara
svo rosalega heimakær að ég er
ekki farin ennþá,“ segir hún og
hlær við. „Það stóð til að ég færi
núna síðastliðinn vetur, en ég
hætti eiginlega við það og fór
þess vegna í heimspeki í HÍ í
staðinn. Ég hef mikinn áhuga á
henni, en ég hugsa að ég einbeiti
mér að kennslu næsta vetur - ég
get alltaf haldið áfram í heim-
spekinni seinna,“ útskýrir Helga,
sem mun kenna harmóníkuleik í
stað fyrrum kennara síns, Vad-
ims, sem fer í ársleyfi.

„Ég stefni á að einbeita mér að
kennslunni og æfingum og fer
svo vonandi út eftir það. Ég þarf
að vinna í því að skoða skóla og
kennara og taka inntökupróf og
svona,“ segir Helga, sem hefur
ekki enn sett stefnuna á neinn
ákveðinn skóla. „Ég er bara að
skoða allt. Það er margt í boði og
ég er dálítið ein í þessu - ég veit

bara þegar ég var lítil. Þá varð ég
í öðru sæti,“ segir Helga frá.
Keppnin á vegum S.Í.H.U., sem
stendur fyrir Samband íslenskra
harmóníkuunnenda, er hins vegar
ekki haldin mjög reglulega. „Hún
hefur bara verið haldin tvisvar á
meðan ég hef verið að læra,“
segir Helga, sem segir Harmó-
níkusambandið hins vegar ágæt-
lega virkt.

„Það er haldið landsmót á
þriggja ára fresti, sem er einmitt
að bresta á núna, og félögin eru
mjög virk úti um allt land,“ segir
Helga, sem hlakkaði til mótsins.
„Það verða tónleikar hjá öllum
Harmóníkufélögum á landinu og
skemmtun. Það er smá svona árs-
hátíðarblær yfir þessu. Svo er

enginn skortur á verkum til að
spila,“ segir Helga, sem hefur
jafnvel spreytt sig dálítið á því
að semja sjálf. „Ég vil nú samt
ekki meina að það sé endilega
minn vettvangur,“ segir hún og
hlær við. „Ég hef heldur ekki
jafn mikinn áhuga á því og að
spila, ég er miklu meiri hljóð-
færaleikari en tónskáld,“ segir
hún.

Auk þess að koma fram hefur
Helga tekið þátt í harmóniku-
keppnum og var til að mynda
útnefnd Harmóníkumeistarinn
2010. „Ég hef nú reyndar bara
tekið þátt í keppni tvisvar sinn-
um. Í fyrra vann ég minn flokk
hjá Harmóníkusambandinu, eða
S.Í.H.U., en hin keppnin var nú

ekkert hvert er best að fara. Ég
held samt að það sé mikilvægt
fyrir mig að komast út og læra
með fleiri harmóníkuleikurum, í
staðinn fyrir að vera ein. Ég sé
samt alls ekki eftir því að hafa
farið í Listaháskólann, það er líka
voða gaman að vera stór fiskur í
lítilli tjörn,“ segir hún og hlær
við.

Helga hefur verið búsett fyrir
sunnan síðastliðin ár, en stefnir
nú að því að verja sumrinu þar í
fyrsta skiptið. „Ég hef annars allt-
af komið vestur. Ég sagði að ég
væri heimakær,“ segir hún og
brosir. „Nú langar mig að prófa
að vera hér. Ég er líka að spila
hér og þar. Það er bara sumar-
vinnan mín, sem er náttúrulega
frábært,“ segir Helga.

„Það er alltaf eitthvað að gera
í því. Um daginn tók ég til dæmis
þátt í viku verkefni ásamt þremur
öðrum hljóðfæraleikurum, við
köllum okkur Mardiposa kvart-
ettinn, við að spila fyrir S.L.Á.T.-
U.R, Samtök listrænt ágengra
tónsmiða umhverfis Reykjavík.
Við vorum að spila nýja tónlist,
sem var mjög gaman,“ segir hún.
„Svo er náttúrulega fínt að fá
smá sumarfrí líka,“ bætir hún
við og brosir.

HarmóníkumeistarinnHarmóníkumeistarinnHarmóníkumeistarinnHarmóníkumeistarinnHarmóníkumeistarinn
Helga Kristbjörg hefur komið

fram sem einleikari við ótal tæki-
færi og leikið með fjölda hópa,
þar á meðal Sinfóníuhljómsveit
Íslands. Þó að flestir óbreyttir
harmóníkuunnendur hér á landi
tengi hljóðfærið kannski einna
helst við valsa og dansiböll á það
sér margar aðrar hliðar.

„Ég hef verið að verið að spila
mikið af klassískri tónlist upp á
síðkastið. Það er töluvert til af
henni fyrir harmóníku og svo
auðvitað mjög mikið af alls kyns
útsetningum. Við eigum líka auð-
velt með að spila barokktónlist,
til dæmis, af píanónótum. Það er
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